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Grupa Azoty ZAK S.A. z Diamentem 20-lecia PLS. Marcin Janusz i Jovana
Brakocević-Canzian najlepsi w sezonie 2021/2022
Poznaliśmy siatkarkę i siatkarza 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki, a także najlepszych graczy sezonu
2021/2022. W gronie wyróżnionych znaleźli się: rozgrywający Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle – Marcin
Janusz oraz atakująca Grupy Azoty Chemika Police - Jovana Brakocević-Canzian. „Diamentem 20-lecia PLS”
uhonorowana została Grupa Azoty ZAK S.A.
W poniedziałek, 30 maja, podczas Uroczystej Gali PLS przyznano wyróżnienia dla siatkarki i siatkarza 20-lecia
Polskiej Ligi Siatkówki, a także najlepszych graczy sezonu 2021/2022 PlusLigi oraz TAURON Ligi. Jak zapowiadają
organizatorzy, uroczysta Gala PLS, która odbywała się w Warszawie, jest wstępem do corocznego nagradzania
najlepszych z najlepszych w rozgrywkach zarządzanych przez PLS.
Nad wyborem kandydatów, a później siatkarki i siatkarza 20-lecia czuwała specjalna kapituła, złożona z byłych
zawodników i zawodniczek, trenerów, prezesów klubów, którzy aktywnie przyczyniali się do rozwoju
zawodowych lig od 2000 roku. Zdecydowała także, komu w trakcie gali wręczone zostaną Diamenty 20-lecia PLS
oraz złote odznaki PLS. Wybrała także siatkarkę i siatkarza 20-lecia PLS. Za sezon 2021/2022 zostali wyróżnieni
także siatkarz i siatkarka sezonu oraz odkrycie sezonu w PlusLidze i w TAURON Lidze.
W gronie uhonorowanych znalazł się rozgrywający Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle – Marcin Janusz, nasz
zawodnik został wybrany siatkarzem sezonu 2021/2022. Natomiast najlepszą siatkarką sezonu została atakująca
Grupy Azoty Chemika Police Jovana Brakocević-Canzian. Siatkarką 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki wybrano
Izabelę Bełcik, siatkarzem 20-lecia – Mariusza Wlazłego.
W trakcie Gali wręczono także specjalne „Diamenty 20-lecia PLS”, które za wieloletnie wspieranie rozgrywek oraz
drużyn otrzymały: Grupa Azoty ZAK S.A., Telewizja Polsat oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. W imieniu
Grupy Azoty ZAK S.A. wyróżnienie odebrał Prezes Zarządu – Paweł Stańczyk.

- Wieloletnia współpraca z ZAKSĄ i jej osiągnięcia stanowią olbrzymi powód do dumy dla całej Grupy Azoty.
Cieszymy się, że mogliśmy wspierać ZAKSĘ w drodze po kolejny Puchar Polski i mistrzostwo Polski. W tym
sezonie klub powtórzył również zeszłoroczny sukces, jakim jest zwycięstwo rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów.
ZAKSA jest sportową wizytówką Kędzierzyna-Koźla, dlatego głęboko wierzę, że wspierając klub, mamy również
istotny wkład w rozwój regionu i budowanie jego rozpoznawalności – podkreśla Paweł Stańczyk.
– Gratuluję wszystkim wyróżnionym i bardzo się cieszę, że wreszcie mogliśmy wspólnie, i na tak dużą skalę,
świętować nasze 20-lecie. Pragniemy, by gala najlepszej ligowej siatkówki na stałe wkomponowała się w tradycję
naszego środowiska i każdego roku była okazją do zgromadzenia najlepszych z najlepszych. To także doskonała

okazja do wyróżnienia naszych partnerów biznesowych, bez których rozwój rozgrywek nie byłby możliwy.
Dysponujemy w tym momencie wspaniałym potencjałem sportowym, zrobimy teraz wszystko, by nasze mecze
były coraz lepszymi i bardziej atrakcyjnymi widowiskami – podkreślił Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

