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W NUMERZE:

Torwar, ul. Łazienkowska 6a

• Rewelacja ligi wraca na Torwar • „Inżynierowie” stali się świętymi Mikołajami • Czasem słońce – czasem deszcz •

TORWAR
znowu OSZALEJE!

1 osób - 5 % taniej
zz

9 znajomych i Ty - Przyjdź na mecz i kibicuj siatkarzom Politechniki
więcej na www.azspw.com

TWOJA STRONA MIASTA
- rezerwuj obiekty
- organizuj zawody
- zamawiaj bilety
- poznawaj nowych ludzi
- rozwijaj swoje umiejętności

Rywalizuj, Kibicuj, Baw się!

Z tą ulotką

-10%

na usługi

Kompleksowe sprzątanie:
- domów
- mieszkań
- biur

Pranie:
- wykładzin
- dywanów
- tapicerek meblowych
- tapicerek samochodowych

tel. 792 088 396
www.uprate.pl
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Rewelacja ligi wraca na Torwar
zapowiedź meczu

setball 4 / 2012, 16.12.2012, godz. 17.00
AZS Politechnika Warszawska
vs Delecta Bydgoszcz

Delecta Bydgoszcz jest w pewnym stopniu historycznym przeciwnikiem
w dziejach AZS Politechniki w PlusLidze.

kadra
AZS Pw
2. Maciej Olenderek

Prawdopodobne składy

Libero
Ps: Mały
19 lat | 76 kg
Wzrost: 178 cm

AZS Politechnika
Warszawska

Maciej
Zajder

Grzegorz
Szymański

3. Krzysztof Wierzbowski

Krzysztof
Wierzbowski

Przyjmujący
Ps: Wierzba
24 lat | 95 kg
Wzrost: 197 cm

(Michał
Potera)
Maciej
Pawliński

Fabian
Drzyzga

Marcin
Nowak

Dawid
Konarski

Andrzej
Wrona

Delecta
Bydgoszcz

Bilans z 3 ostatnich sezonów
AZS PW vs Delecta Bydgoszcz
2009/2010
PlusLiga: Delecta – AZS PW | 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 29:27)
PlusLiga: AZS PW – Delecta | 3:1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:23)
2010/2011
PlusLiga: Delecta – AZS PW | 1:3 (24:26, 25:20, 19:25, 22:25)
PlusLiga: AZS PW – Delecta | 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)
PlusLiga, II runda: Delecta – AZS PW | 0:3 (23:25, 24:26, 17:25)
PlusLiga, II runda: AZS PW – Delecta | 0:3 (30:32, 21:25, 23:25)
PlusLiga, III runda: AZS PW – Delecta | 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)
PlusLiga, III runda: AZS PW – Delecta | 3:1 (25:20, 25:21, 20:25, 25:16)
PlusLiga, III runda: Delecta – AZS PW | 1:3 (20:25, 25:19, 22:25, 24:26)
2011/2012
PlusLiga: AZS PW – Delecta | 1:3 (15:25, 20:25, 25:19, 13:25)
PlusLiga: Delecta – AZS PW | 3:2 (18:25, 25:27, 25:22, 25:20, 17:15)
PlusLiga, play-off : AZS PW – Delecta | 0:3 (16:25, 17:25, 24:26)
PlusLiga, play-off: Delecta – AZS PW | 3:0 (25:17, 25:22, 25:18)

Kadra Delecty Bydgoszcz
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
11.
15.
16.
17.

dane

Stephane Antiga
Michal Masny
Marcin Wika
Wojciech Jurkiewicz
Piotr Lipiński
Dawid Konarski
Marcin Waliński
Łukasz Wiese
Andrzej Wrona
Tomasz Wieczorek
Łukasz Owczarz
Michał Dębiec

sezon 2012/2013
pozycja
przyjmujący
rozgrywający
przyjmujący
środkowy
rozgrywający
atakujący
przyjmujący
przyjmujący
środkowy
środkowy
atakujący
libero

Środkowy
Ps: Guti
36 lat | 110 kg
Wzrost: 215 cm

Marcin
Wika

(Michał
Dębiec)
Stephane
Antiga

Przyjmujący
Ps: Cekol
29 lat | 89 kg
Wzrost: 193 cm

5. Marcin Nowak

Wojciech
Jurkiewicz

Michal
Masny

4. Maciej Pawliński

wiek

36 lat
33 lata
29 lat
35 lat
33 lata
23 lata
22 lata
19 lat
23 lata
30 lat
22 lata
28 lat

wzrost
200 cm
182 cm
194 cm
205 cm
195 cm
198 cm
196 cm
195 cm
206 cm
198 cm
196 cm
183 cm

W

sezonie 2009/2010
właśnie z zespołem
znad Brdy „Inżynierowie” rozegrali pierwszy mecz
w Torwarze. Sezon później
w Łuczniczce rozstrzygnęły się
losy piątego miejsca w lidze
i awansu do europejskich
pucharów. Teraz oba zespoły
dzielnie stawiają czoła „wielkiej
czwórce” PlusLigi, a w niedzielę – znów w Torwarze – zmierzą się w bezpośrednim starciu.

Drugi pojedynek w sezonie
Delecta na pewno będzie chciała
się zrewanżować stołecznym za
przegraną przed własną publicznością w trzeciej kolejce sezonu.
Wówczas „Inżynierowie” pokonali w Łuczniczce gospodarzy
3:1 zaś MVP został Krzysztof
Wierzbowski, zdobywca 15
punktów. Podopieczni Piotra
Makowskiego porażkę i stratę
punktów u siebie odczuli tym
bardziej, że byli stawiani w roli
faworyta, zwłaszcza, że dwa tygodnie później pokonali Asseco
Resovię 3:1.
Więcej niż ligowy
średniak
Kolejne porażki Delecta zanotowała dopiero w 6. kolejce, przegrywając z PGE Skrą i 8. kolejce – z Jastrzębskim Węglem.
Były to jedyne trzy porażki bydgoszczan w dotychczasowych

6. Paweł Siezieniewski
jedenastu meczach. Dobra gra
sprawiła, że obecnie zespół, który typowany był na łącznika między najlepszą czwórką, a resztą
stawki, jest na trzecim miejscu
z identyczną ilością punktów jak
wicelider Skra. Daleko za nią są
zaś takie firmy jak Jastrzębie czy
Resovia. Pamiętać należy, że Delecta jest także reprezentantem
Polski w europejskim pucharze.
Po odpadnięciu po dwumeczu

podobnie
zapowiada
się spotkanie
z Delectą.
Sprzedaliśmy
3500 biletów, ale
chcielibyśmy, by
znów hala przy
Łazienkowskiej
była pełna.
Bo to dodaje
skrzydeł naszym
„Inżynierom”.

w 1/16 Pucharu CEV z Halkbankiem Ankara, wygrali w tym
tygodniu oba mecze w Pucharze
Challenge z izraelskim Hapoelem Mate-Asher Akko i są już
w 1/8 finału rozgrywek, w których w zeszłej edycji AZS Politechnika Warszawska zdobyła
srebrny medal.
Emocje gwarantowane
– Ten sezon pokazuje, że
w Warszawie coś się ruszyło,
jeżeli chodzi o siatkówkę. Staliśmy się rewelacją ligi i to procentuje. Nie było jeszcze praktycznie meczu, w którym nie
musielibyśmy dostawiać trybun
na Arenie, zaś to co się działo
jeżeli chodzi o mecz ze Skrą
na Torwarze, przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania. Na tydzień przed meczem nie było już
biletów i hala była zapełniona do
ostatniego miejsca – mówi wiceprezes AZS PW, Marcin Bańcerowski – Już teraz podobnie zapowiada się spotkanie z Delectą.
Sprzedaliśmy 3500 biletów, ale
chcielibyśmy, by znów hala przy
Łazienkowskiej była pełna. Bo
to dodaje skrzydeł naszym „Inżynierom”. Dlatego liczymy, że
Ci, którzy jeszcze się nie zdecydowali, podejmą jedyną słuszną
decyzję i w niedzielę o godzinie 17.00 zasiądą w hali Torwar
i będą dopingować warszawski
team – kończy Bańcerowski.

Przyjmujący
30 lat | 89 kg
Wzrost: 199 cm

7. Fabian Drzyzga
Rozgrywający

Ps: Fabio
22 lata | 90 kg
Wzrost: 196 cm

9. Paweł Adamajtis
Atakujący
22 lata | 86 kg
Wzrost: 198 cm

10.

Atakujący
Ps: Gelu
34 lata | 94 kg
Wzrost: 202 cm

11.

30 zł
normalny

na sektory A, B, C, K, L, Ł, M, N, O, P, W, Y, Z
w hali Torwar

25 zł
ulgowy

35 zł
normalny

na sektory E, F, H, I, J, Q, R, S, V
w hali Torwar

Sprzedaż odbywa się przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej www.azspw.com oraz w siedzibie biura klubu przy ul. Waryńskiego 12a oraz w hali Torwar godzinę przed meczem.

Maciej Zajder
Środkowy
Ps: Thunder
24 lata | 96 kg
Wzrost: 202 cm

12.

Maksymilian Szuleka
Przyjmujący
Ps: Maksiu
20 lat | 86 kg
Wzrost: 200 cm

14.

Michał Potera
Libero
Ps: Poterek
24 lata | 79 kg
Wzrost: 183 cm

15.

Przemysław Smoliński

Środkowy
Ps: Przemo
19 lat | 94 kg
Wzrost: 200 cm

16.

Bilety na mecZ: PROMOCJA! 50% CENY PRZY ZAMÓWIENIU MINIMUM 10 BILETÓW. KUP JUŻ DZIŚ!!!

20 zł
ulgowy

Grzegorz Szymański

Dawid Dryja
Środkowy
20 lat | 93 kg
Wzrost: 201 cm

17.

Nemanja Stefanović
Rozgrywający

Ps: Stefan
23 lata | 91 kg
Wzrost: 200 cm
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strefa wywiadów
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już niedługo będą święta

Te zbliżające się wyjątkowe oraz magiczne dni w roku, każdy z nas spędza ze swoimi
najbliższymi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nie inaczej będzie również w przypadku
warszawskich "Inżynierów", którzy na czas świąt udają się do swoich domów.

Danie, bez którego
trudno wyobrazić
sobie śląskie
święta to
moczka. Jak dla
mnie najlepsza
słodkość na
świecie.

P

obytu w rodzinnym Będzinie doczekać nie może
się stołeczny libero, Michał Potera. - W naszym domu
święta są bardzo tradycyjne
- w Wigilię najpierw dzielimy
się opłatkiem, a następnie od-

mawiamy modlitwę i zasiadamy
do wieczerzy. Oczywiście na
stole musi znaleźć się dwanaście potraw. Mama zawsze staje
na wysokości zadania - przyznaje z uśmiechem na ustach
popularny Poter. - Danie, bez

którego trudno wyobrazić sobie
śląskie święta to moczka. Jak
dla mnie najlepsza słodkość
na świecie. A prezenty? Jeżeli
byłoby to możliwe, pod choinką
chciałbym znaleźć parę dni
wolnego - dodaje Michał.

sianko na Mazurach
O rzeczach materialnych nie
marzy również Paweł Siezieniewski, dla którego podarunki pod choinką mają mniejsze
znaczenie. Bardziej liczy się
atmosfera oraz ludzie, którzy go

otaczają. - Te dni spędzam w rodzinnym gronie. Tak naprawdę to, że w tym czasie jestem
wśród najbliższych, stanowi
dla mnie istotę świąt - stwierdza warszawski przyjmujący,
w którego domu pielęgnowane

są bożonarodzeniowe tradycje
- Zawsze kładziemy pod obrus
sianko, czeka również puste
nakrycie dla niezapowiedzianego gościa, a na stole znajduje się dwanaście potraw, z których każdej trzeba spróbować.
Co prawda ja sam nie angażuję
się w ich przygotowanie, ale
za to przyznaję, że pomagam
w ubieraniu choinki.
gospodarz Bednaruk
Nadchodzące święta będą bez
wątpienia wyjątkowe dla warszawskiego szkoleniowca, Jakuba Bednaruka. - W tym roku
po raz pierwszy to ja będę gospodarzem Wigilii. Tym razem
to nie my z małżonką jedziemy
do rodziców, a oni przyjeżdżają do nas. Zapraszamy rodzinę
i wszyscy spotykamy się w naszym domu - przyznaje trener. Dlatego najbardziej w te święta
marzy mi się po prostu udany
czas spędzony z bliskimi. Aby
atmosfera, jaka zapanuje w ten
szczególny wieczór, na długo
zapadła gościom w pamięci.

„Inżynierowie” stali się świętymi Mikołajami
W mikołajkowy wieczór siatkarze AZS Politechniki Warszawskiej na kilkadziesiąt minut zamienili się w... Świętych
Mikołajów. Wraz z zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów - Piotrem Machajem i prezentami wybrali się do Domu
Dziecka nr 10.
Prezenty w ramach akcji
mikołajkowej podarowali
kibice i mieszkańcy
Ursynowa. Zabawki
i słodycze zbierane były
w halach sportowych
podczas trzech ostatnich
meczów „Inżynierów”
oraz w budynku Urzędu
Dzielnicy. - Nasza
inicjatywa spotkała się
z ogromnym odzewem.
Zebraliśmy mnóstwo
czekolad, batoników,
cukierków, maskotek.
Każde dziecko otrzymało
więc naprawdę dużą
paczkę - powiedziała
Paulina Preś,
współorganizatorka akcji.
wskazali Nowaka
Spotkanie w Domu Dziecka
krótką przemową otworzył zastępca burmistrza Ursynowa
- Piotr Machaj. Następnie głos
zabrał trener Jakub Bedna-

• Mikołaje z Politechniki

ruk i w imieniu całej drużyny
sprawdził siatkarską wiedzę
dzieci. - Który z zawodników
jest najwyższy? - spytał. - Ten!
Nie, tamten! - przekrzykiwali
się wychowankowie placówki.
Kiedy w końcu pięcioletnia
dziewczynka poprawnie wskazała na Marcina Nowaka, środkowy wstał z krzesła. - Łał! dało się słyszeć słowa podziwu
z sali. - A który jest najniższy?
- drążył dalej trener Bednaruk.
- Macie rację, ten z lewej. To
Michał Potera, nasz libero.
Mierzy tylko 160 cm. No dobrze, rano aż 162 cm - żartował
szkoleniowiec. - A jakich jeszcze znacie siatkarzy? - chciał
zakończyć. - Ja znam Boska!
- odpowiedziała ku zdziwieniu
i uciesze „Inżynierów” sześcioletnia kibicka.

dy mieszkaniec Domu Dziecka
czekał od kilku dni - na prezenty. Paczki dzieciom wręczyli
oczywiście siatkarze ubrani
w mikołajowe czapki. - Proszę
pana, a da mi pan też swoją czapkę? Zawsze chciałam mieć czapkę mikołaja - zaskoczyła Macieja Zajdera jedna z dziewczynek.
- Oczywiście! - odpowiedział
pochodzący z Bełchatowa zawodnik. - To przyjemność spotkać się z dziećmi w taki dzień
- mówił już po wyjściu z Domu
Dziecka. - Bardzo się cieszę, że
daliśmy im powód do uśmiechu dodawał. - Niebawem spotkamy
się z nimi po raz kolejny. Będą
kibicować nam bowiem podczas
najbliższego meczu z Delectą
Bydgoszcz. Na ręce opiekunów
przekazaliśmy bilety na to spotkanie - uśmiechał się.

Mikołaje od serca
Po pełnej zagadek rozmowie
przyszedł czas na to, na co każ-

Bo warto pomagać
Wszystkim, którzy wsparli akcję, bardzo dziękujemy!

NO
W
OŚ

Czy wiesz jaki preparat najlepiej chroni Twoje
stawy przed przeciążeniami spowodowanymi
rekreacją lub uprawianiem sportu?

UNIKALNE I JEDYNE
TAKIE POŁĄCZENIE
W POLSCE
GLUKOZAMINA + KOLAGEN
+ KWAS OMEGA-3

KOMPLETNA
OCHORONA
DOPASOWANA DO
POTRZEB

Ć

SKUTECZNOŚĆ
DZIAŁANIA

Siła synergii
Glukozamina + Kolagen + Kwasy Omega-3

Artresan Active - bo o to chodzi, by ruch Ci nie szkodził
Dostępny w aptece bez recepty
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Czasem słońce – czasem deszcz
SIATKARSKI DESER
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Siatkarze AZS Politechniki Warszawskiej zaaplikowali swoim kibicom solidną dawkę
sportowych emocji w meczach na przełomie listopada i grudnia.

C

z kwitkiem. Dla „Inżynierów”
miał to być rewanż za porażkę 1:3
w Kędzierzynie w pierwszej kolejce PlusLigi. Niestety zamiast
wyrównania bilansu wygranych,
to kędzierzynianie po raz drugi
cieszyli się ze zwycięstwa. Tym
razem 3:0. – ZAKSA nas nie
zaskoczyła. Ona udowodniła, że
w pełni zasługuje na bycie liderem. Ruciak i spółka zagrali
dobre spotkanie i wyeliminowali
nasz atut, czyli zagrywkę – tak
przyczyny porażki wyjaśniał
środkowy stołecznych, Maciej
Zajder.

hociaż nie wiodło im
się już tak dobrze jak na
początku rozgrywek, to
udało się osiągnąć pierwszy
z założonych celów w tym
sezonie - rozstawienie w Pucharze Polski.

Ursynów zdobyty
Nie udało się „Inżynierom”
przedłużyć zwycięskiej passy
w Arenie Ursynów. Po wygranych spotkaniach z Jastrzębskim
Węglem i Wkręt-metem AZS
Częstochowa stołeczni siatkarze podejmowali LOTOS Trefl
Gdańsk. Po długim i zaciętym
meczu obie drużyny podzieliły
się punktami, bowiem Trefl wygrał 3:2. – Zawsze podkreślamy,
że nie lekceważymy rywala. Tak
samo z Treflem spodziewaliśmy
się trudnej potyczki. Zwłaszcza,
że jest to zespół, który w końcu
musiał „zatrybić”. Zrobił to akurat w starciu z nami i to trochę
zabolało – podsumował mecz
libero AZS Politechniki, Michał
Potera. Porażka z Pomorzanami zatrzymała licznik ligowych
zwycięstw z rzędu na liczbie 5
i odczarowała ursynowską halę.
W Rzeszowie bez skrzydeł
Po meczu z podopiecznymi
Dariusza Luksa, siatkarzy AZS
Politechniki czekał istny ligowy
maraton z zespołami z czołowej
czwórki ubiegłego sezonu. Zapoczątkował go wyjazd do Rzeszowa. Na Podpromiu Resovia
nie pozostawiła warszawianom
złudzeń i po jednostronnym widowisku, które trwało niewiele
ponad 70 minut, zwyciężyła 3:0.
– Dostaliśmy mocno po twarzy,
czasem już tak jest. Resovia po
prostu nie dała nam dziś rozwi-

nąć skrzydeł i wykończyła nas
bardzo dobrą zagrywką – mówił
po tym spotkaniu trener AZS-u,
Jakub Bednaruk.
Ze Skrą zgodnie z planem
28 listopada Warszawę, a konkretnie Halę Torwar można było
śmiało nazwać centrum polskiej
siatkówki. Do stolicy przyjechał
wicemistrz Polski - PGE Skra
Bełchatów. Gracze z Bełchatowa od wielu już sezonów podkreślają, że to właśnie w Warszawie
gra im się najciężej w trakcie
całych rozgrywek ligowych.
W tym samym tonie brzmiały
przed meczem opinie wyrażane
przez zagorzałych fanów „Inżynierów”. – Wbrew często słyszanym opiniom w koszulkach
Skry grają zwykli ludzie, a nie
jacyś superbohaterowie. Historia pokazuje, że my potrafimy
ich pokonać i utrzeć nosa ich
potędze. Dla nas plan jest prosty
- wygrana, może być i za dwa
punkty – mówili tuż przed me-

czem członkowie Klubu Kibica
AZS PW. Jak się okazało, plan
kibiców siatkarze zrealizowali
w 100 procentach. Pięć tysięcy kibiców oglądało wspaniałe,
zakończone zwycięstwem 3:2,
widowisko. – Cieszymy się, że
przy wypełnionej hali udało się
odnieść tak fajne zwycięstwo.
Wszyscy - może poza Skrą i licznej grupie ich kibiców - są zadowoleni – powiedział po meczu
Krzysztof Wierzbowski, który
jeszcze przed meczem z Asseco
Resovią został nowym kapitanem
zespołu „Inżynierów”.
Bez mikołajkowego
prezentu z ZAKSĄ
Trzy dni przed mikołajkami AZS
grał kolejny mecz w Warszawie,
znów w Arenie. Zwycięstwo ze
Skrą sprawiło, że bilety na spotkanie z liderującą tabeli ZAKSĄ
rozeszły się w przedsprzedaży
i duża część kibiców, którzy
chcieli kupić bilety w dniu meczu w hali, odchodzili z kasy

biuletyn wydaje

PRESSPEKT

W Jastrzębiu jak
w rollercoasterze
Spotkanie Jastrzębskiego Węgla
z AZS PW może śmiało aspirować do miana najdziwniejszego meczu obecnego sezonu
PlusLigi. Z pięciu setów tylko
w pierwszym i ostatnim obie
drużyny toczyły wyrównany bój.
W drugiej odsłonie Jastrzębie
rozbiło AZS 25:13, by w partii
trzeciej przegrać 16:25. Czwarty set rozstrzygnął się niemal na
samym początku, gdy gospodarze wyszli na prowadzenie 10:1
i stopniowo powiększali je do
stanu 25:11. Tie-break wyglądał
tak, jakby na parkiecie po raz kolejny tego dnia pojawiły się dwa
zupełnie inne zespoły. Decydująca partia obfitowała w efektowne
wymiany i ataki po obu stronach
siatki. O końcowym wyniku seta
(15:13 dla KS JW) i spotkania
(3:2) zadecydowała nieudana zagrywka Macieja Pawlińskiego.
– Jastrzębie było w tym meczu
jak najbardziej do pokonania.
Byliśmy blisko, ale niestety nie
wykorzystaliśmy tej szansy – powiedział przyjmujący AZS-u.

rzutem na taśmę

plotki w sektorze vip
Dziś plotkuje z nami Zygmunt Chajzer - warszawiak,
prezenter telewizyjny. Prywatnie fan siatkówki.
setball: Jakim wynikiem zakończy się mecz AZS Politechniki

Warszawskiej z Delectą Bydgoszcz?

Zygmunt Chajzer: 3:1.

setball: Dlaczego warto chodzić na mecze siatkówki?
ZCh: Ponieważ siatkówka jest bardzo popularną dyscypliną

w Polsce - zaraz po piłce nożnej to najbardziej lubiany sport.
A to wszystko za sprawą niepowtarzalnej atmosfery panującej
w halach podczas spotkań. Atmosfery, którą tworzą fantastyczni
kibice zapewniający doping bez agresji i wulgaryzmów. Na mecze siatkówki można przychodzić całymi rodzinami, ponieważ
na trybunach jest wspaniała zabawa. Poza tym, polska liga jest
uznawana za jedną z najlepszych na świecie.
setball: Kiedy zamykam oczy i myślę o siatkówce to..
ZCh: Widzę Jakuba Bednaruka i jego drużynę ze złotymi me-

dalami.
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AZS Politechnika Warszawska
ul. Waryńskiego 12a
00-631 Warszawa
www.azspw.com

Mamy dla Was już drugą edycję
konkursu „Typer AZS PW”.
Do wygrania: telewizor plazmowy
ufundowany przez firmę RTV EURO
AGD, tygodniowy rejs mazurski

dla dwóch osób ufundowany
przez LatoStudenta.pl, karnety
na mecze „Inżynierów” w sezonie
2013/2014 oraz klubowe gadżety.
Szczegóły na www.azspw.com .

4 sklepy w Warszawie:
Decathlon Targówek - Geodezyjna 76
Decathlon Reduta - Mszczonowska 2
Decathlon Okęcie - Al. Krakowska 81
Decathlon Piaseczno - Puławska 37

