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Andrzej Koszucki

ZNÓW W TYM SEZONIE 
MUSZYNA W ZŁOTEJ KORONIE

Mistrzem Polski w piłce siatkowej  kobiet w sezonie 2008/2009 została drużyna 
MKS Muszynianka Fakro Muszyna!!!

Muszyński zespół powtórzył sukces sprzed roku, kiedy to też okazał się najlepszy 
w kraju. Przed rozgrywkami ligowymi nastąpiły roszady w składzie. Muszyński klub 
opuściły Marlena Mieszała, Agata Karczmarzewska-Pura oraz Gabriela Wojtowicz.  
W ich miejsce w zespole pojawiły się Milena Rosner, Joanna Kaczor i Monika Targosz. 
Zespół został skompletowany z myślą o obronie mistrzostwa Polski oraz występach  
w elitarnej Lidze Mistrzów.

Muszynianki rozgrywki ligowe zaczęły niemrawo. Brak było zgrania, olimpijki  
z Pekinu – Mariola Zenik, Milena Rosner i Joanna Kaczor – potrzebowały czasu, by najpierw 
odpocząć, a później dojść do pełnej sprawności i wkomponować się w zespół. Muszynianki 
zanotowały więc kilka wpadek. Dwukrotna przegrana z Aluprofem, porażki z Piłą i Miel-
cem ustawiły Muszyniankę Fakro na drugim miejscu po rundzie zasadniczej. Muszynianki 
musiały godzić rozgrywki Plus Ligi Kobiet z występami w Lidze Mistrzów. Początek  
europejskich gier w grupie C też nie był udany. Przegrana w złym stylu z Metalem Galati  

Wierni kibice Muszynianki Fakro dopingują swoją drużynę
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nie napawała optymizmem. Przełamanie i okres lepszej gry przyszedł po sensacyjnym wyjaz-
dowym wygraniu 3:1 z włoskim Volley Bergamo (późniejszy zwycięzca LM). Zwycięstwo  
z Vakifbankiem Stambuł i udany rewanż z rumuńskim Metalem Galati zagwarantowały 
wyjście z grupy i dotarcie do fazy play off. W pięknym stylu muszyńskie siatkarki po-
konały mistrza Francji RC CANNES i o bezpośredni awans do Final Four zmierzyły się  
z Tureckim Eczacibasi Zentiva. Mimo dobrej i ofiarnej gry naszych dziewcząt, siatkarki 
ze Stambułu były lepsze i wyeliminowały naszą drużynę, która sklasyfikowana została  
w pierwszej szóstce zespołów w Europie.

Jak się później okazało, pogodzenie rozgrywek europejskich i klubowych było jednak 
zbyt wyczerpujące. Ciągłe podróże, mecze co 3–4 dni osłabiły zespół muszyński. Prosto 
z Turcji siatkarki udały się do Olsztyna, by wziąć udział w finale Pucharu Polski. Jesz-
cze pierwszą przeszkodę potrafiły pokonać. Wygrały z Farmutilem Piła 3:2, by na drugi 
dzień, wycieńczone, zupełnie bez walki przegrać w finale z Aluprofem Bielsko-Biała 0:3. 
Zapłaciły słoną cenę za tak niefortunnie ustalony termin finału Pucharu Polski.

Pozostała więc walka o krajowy prymat w rozgrywkach ligowych. W pierwszej rundzie 
fazy play off muszynianki pokonały Gedanię Żukowo. W półfinale, już w strefie meda-
lowej, wygrały trzy trudne mecze z Farmutilem Piła i dotarły do finału. Po świątecznej 
przerwie, wreszcie wypoczęte, przystąpiły do decydującej rozgrywki o złoty medal. 
Pojechały na dwa mecze (gra się do trzech zwycięstw) do Bielska-Białej. Powróciły  
z Podbeskidzia z tarczą, przywożąc dwie wygrane po 3:2. Przebieg obu meczów był iden-
tyczny. Muszynianki wygrywały dwa pierwsze sety, by oddać rywalkom dwa następne.  
Na szczęście piąta, decydująca partia w obu przypadkach kończyła się wygraną naszej 
drużyny. Dzięki tym zwycięstwom, siatkarki Muszynianki Fakro ustawiły się w superkom-
fortowej sytuacji przed trzecim meczem, rozgrywanym już przed własną publicznością. 

Dekoracja zwycięskiej drużyny
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W obecności nadkompletu kibiców 26 kwietnia 2009 r. o godz. 14.50 rozpoczęło się to 
niesamowite spotkanie. Najwięcej emocji dostarczyła czwarta partia. Aluprof prowadził 
już 2:1 w setach, a w tym czwartym kolejno 10:2, 16:11, 20:15. Muszynianki obroniły 
dwie piłki meczowe i wygrały seta 27:25,  potwierdzając po raz kolejny, że są drużyną  
z charakterem. W piątej, decydującej odsłonie rzuciły się z impetem na rywalki. Wygry-
wały piłkę za piłką. Bielszczanki były bezradne wobec coraz lepszej gry muszynianek. 
Wygrana 15:11 zapewniła zwycięstwo w meczu 3:2 i wywalczenie tytułu najlepszej 
drużyny w kraju. Polały się łzy szczęścia, radości nie było końca. Muszynianka Fakro 
po raz trzeci zdobyła Mistrzostwo Polski. Pięknie prezentowały się nasze siatkarki  
z okazałym pucharem i złotymi medalami. Rozradowani kibice zaśpiewali: 

„Znów w tym sezonie Muszyna w złotej koronie!”

Skład drużyny MKS Muszynianka Fakro Muszyna:

1. Izabela Bełcik   9. Agnieszka Śrutowska    
2. Mariola Zenik   10. Joanna Mirek     
3. Joanna Kaczor   11. Sylwia Pycia
4. Dorota Pykosz   13. Milena Rosner
5. Kamila Frątczak  16. Aleksandra Jagieło – kapitan
7. Monika Targosz   17. Ivana Plchotová

Muszynianka Fakro ze sponsorami (wszystkie fot. A. Koszucki)

I trener: Bogdan Serwiński
II trener: Ryszard Litwin




