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Gwiazdy zagrały w charytatywnym meczu

W sobotę odbył się wyjątkowy siatkarski mecz podczas Międzynarodowego Festiwalu Sportów
Plażowych Galeria Krakowska. W charytatywnym spotkaniu udział wzięli mistrz olimpijski Giba, mistrz
Europy Michał Ruciak, mistrz świata w siatkówce na śniegu Michał Matyja czy mistrz Polski w
siatkówce plażowej Dominik Witczak.

Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego w samym centrum Krakowa zmienił się w ostatnich dniach w siatkarską

arenę. W sobotę Giba i inne gwiazdy sportu rozegrały pokazowy mecz o puchar Galerii Krakowskiej. 

 

Oprócz siatkarzy, w meczu wziął udział między innymi aktor Marcin Korcz. Celem spotkania było wsparcie dla

rodziny zmarłego siatkarza Macieja Keneta. 

 

- Cieszę się, że spotkaliśmy się w tym szczytnym celu, jakim było uczczenie pamięci mojego zmarłego

przyjaciela. To był bardzo pozytywny człowiek. Pozytywny tak, jak to wydarzenie. Wielkie podziękowania dla

Galerii Krakowskiej, dla organizatorów. Cieszymy się, że mogliśmy tu zagrać - powiedział Matyja.
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Polscy siatkarze zagrają w Final Six Ligi Narodów!

Polscy siatkarze jeszcze przed ostatnią kolejką spotkań fazy interkontynentalnej zapewnili sobie
awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Przesądziły o tym korzystne dla biało-czerwonych wyniki
dwóch meczów rozegranych na turnieju w Brasilii.
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