
 

 

         Kraków, 29 czerwca 2014 r. 

 

6. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Squashu zakończone 

W tym roku mecze finałowe zostały rozegrane w dwa dni, w piątek 27 czerwca finały 

kobiet, w sobotę 28 czerwca finały mężczyzn. Kobiecy zespół Malaka Squash Team  

z Bielska Białej obronił złoty medal z tamtego roku pokonując Simple Kahuna  

z Warszawy.  W finale mężczyzn ponownie spotkały się McWil Harrow Squash4you  

z Krakowa i Simple Kahuna Team z Warszawy. Tym razem puchar wygrał zespół 

warszawski zasilany nr 1 na świecie Gregory Gaultirerem, który w meczu z Jamesem 

Willstropem – nr 6. na świecie - wygrał 3:0 i ta wygrana przesądziła o losach 

zwycięstwa. 

Podobnie jak w latach poprzednich w trakcie trwającego trzy dni Squash& Art. Festivalu rozgrywki 

odbywały się w klubach Squash4You, natomiast mecze finałowe na szklanym korcie pod Galerią 

Krakowską.  Fantastyczna atmosfera na trybunach, ścisłe centrum miasta dodawały imprezie 

prestiżu i popularyzowały ten sport wśród kilkudziesięciu tysięcy przechodniów. Popularność 

squasha rozgrywanego na poziomie profesjonalnym rośnie z roku na rok, co widać po liczbie 

startujących w eliminacjach drużyn. W tamtym roku męskich teamów wystartowało 70, w tym 

roku już ponad 100, wśród pań także jest wzrost choć trochę mniejszy, ostatecznie do rozgrywek 

zakwalifikowało się 16 najlepszych drużyn męskich, 16 damskich oraz 8 juniorskich.  

W finałach kobiet wszystkie mecze wygrały zawodniczki Malaka Squash Team z Bielska Białej 

pokonując 3:0 Simple Kahuna Ladies. W pojedynku 3. rakiet Karina Tyma wygrała z Pauliną 

Krzywicką, Magda Kamińska pokonała Annę Jurkun (rakiety nr 2 w swoich zespołach), a grająca 

jako 1. rakieta Alison Waters wygrała z Line Hansen. W światowym rankingu squasha Alison 

Waters jest obecnie nr. 6, a Line Hansen na 24. pozycji. Na 3. miejscu na podium uplasował się 

zespół Created to Fight Mysquash z Poznania. 

W finałach mężczyzn zdarzył się precedens, dwie drużyny z jednego klubu spotkały się na 

podium, zespoły McWil Harrow Squash4you 1 i 2 zajęły odpowiednio 2. i 3 miejsce w 

Mistrzostwach. Liderem tegorocznych rozgrywek okazał się zespół Simple Kahuna, z absolutnie 

niesamowitym Gregory Gaultierem, który 3:0 rozgromił inną gwiazdę mistrzostw - Jamesa 

Willstropa grającego po stronie teamu ze Squash4you. Ten mecz 1. rakiet przesądził o wyniku 

turnieju, a widzowie mieli okazję oglądać squash na absolutnie najwyższym światowym poziomie 

- meczowi towarzyszyły liczne brawa i okrzyki podziwu dla zawodników. W pojedynku 4. rakiet 

szef zespołu Squash4you Maciej Maciantowicz wygrał 3:1 z Kamilem Dominiakiem, niestety dla 

krakowian Mateusz Kotra przegrał 0:3 z młodą gwiazdą polskiego squasha, Łukaszem 

Stachowskim 0:3, a Julina Kischel, Niemiec polskiego pochodzenia reprezentujący Squash4You 

pokonał Wojciecha Nowisza z Kahuny 2:1. Ostatecznie wyniki meczu to 2:2, ale w setach lepsza 

okazała się Simple Kahuna z Warszawy. 



Oprócz finału mężczyzn w sobotę 28.06 odbył się turniej juniorski w którym dość niespodziewanie 

triumfuje krakowski team Squash4You. Największe szanse na występ w finale miały teoretycznie 

drużyny MySquash z Poznania oraz Simple Kahuna z Warszawy (finaliści z poprzedniego roku) 

lecz obie drużyny przegrały w swoich półfinałach. W pojedynku finałowym Squash4you Junior 

Team pewnie ogrywa 5:0 Malaka Squash Junior Team. 

Również w sobotę, zostały rozegrane III Mistrzostwa Krakowa Dziennikarzy, w których triumfuje 

Grzegorz Dukielski (RMF) pokonując w finale Piotra Jawora (Gazeta Wyborcza).Trzecie miejsce 

dla Pawła Mleczko (RMF), który pokonuje Jerzego Lewińskiego (Gazeta Wyborcza). Brawa należą 

się dla jedynej kobiety w turnieju - Uli Gwiazdy, za świetną walkę o każdą piłkę! 

Podobnie jak w latach poprzednich Mistrzostwom towarzyszyły pokazy taneczne, wystawa 

fotografii squashowej i darmowe lekcje squasha, z których skorzystało wielu chętnych, 

zorganizowany został plebiscyt na najlepsze zdjęcie pokazujące ten sport.  

 


