
Klub Sportowy Camper Wyszków został utworzony z inicjatywy wyszkowskich pasjonatów piłki 

siatkowej w 2007 roku. Wówczas klub zgromadził najzdolniejszych sportowców z Wyszkowa i 

okolic, którzy mogli występować oficjalnie w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki 

Siatkowej. Jego głównym zadaniem od początku było krzewienie sportu oraz rekreacji wśród 

młodzieży i nie tylko.  

 

Zarząd Klubu Sportowego Camper Wyszków 
Robert Czyżak Prezes 

Jacek Lewandowski Wiceprezes do spraw finansowych 

Paweł Knochowski Menedżer 

Marcin Ślubowski Sekretarz 

Roman Terlikowski Członek zarządu 

Andrzej Błachno Członek zarządu 

Robert Godkowski Członek komisji rewizyjnej 

Andrzej Bonalski Członek komisji rewizyjnej 

 

Przez pięć lat swojego istnienia Camper reprezentował miasto kolejno w III lidze Mazowiecko-

Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej i w II lidze Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W tym 

czasie dzięki swoim występom i sukcesom w rozgrywkach ligowych siatkarze promowali nasze 

Wyszków w takich miejscowościach jak Olsztyn, Warszawa, Radom, Garwolin, Siedlce, Hajnówka, 

Tomaszów Maz., Gdańsk, Suwałki, Świdnik (polski, jak i słowacki), Kraków, Wrocław. W I Lidze 

rywalizacja przeniosła się również między innymi do Lubina, Bielsko-Białej, Suwałk, czy Nysy. 

Obecnie, trzon zespołu seniorskiego składa się z doświadczonych zawodników, z przeszłością w 

najlepszych klubach Polski i nie tylko. 

 

Od sezonu 2012/2013 Klub występuje na arenie Pierwszej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn, 

stanowiąc tym samym jedną z 22 najlepszych drużyn siatkarskich w kraju. Spotkania z udziałem 

Campera Wyszków to prawdziwe, siatkarskie widowiska stojące na bardzo wysokim poziomie 

sportowym i organizacyjnym. Na mecze wyszkowskiego zespołu uczęszcza regularnie grono 

niemal tysięcznej publiczności, która tworzy podczas zmagań wspaniałą atmosferę na trybunach.  

 

Zespół trenuje pod okiem utytułowanego trenera Jana Sucha, ponad stukrotnego reprezentanta 

Polski, uczestnika Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata. Jego asystentem jest Konrad 

Chrzczonowski. Za odnowę biologiczną i zdrowie siatkarzy odpowiada masażysta Michał Mielcarz. 

 

Skład Campera Wyszków w sezonie 2012/2013 przedstawia się następująco: 

Imię i Nazwisko Pozycja 

Dominik Zalewski  Przyjmujący 

Dominik Żmuda Przyjmujący 

Paweł Kaczorowski Przyjmujący 

Sebastian Wójcik Przyjmujący 

Mariusz Pruski Środkowy bloku 

Igor Kozłowski Przyjmujący 

Maciej Główczyński Środkowy bloku 

Dariusz Szulik Środkowy bloku 

Konrad Woroniecki Rozgrywający 

http://wp.kscamper.pl/p,19,dominik-zalewski-domin.html
http://wp.kscamper.pl/p,28,Dominik-Żmuda-Camper-Wyszków-Skład.html
http://wp.kscamper.pl/p,26,pawel-kaczorowski-stary-kaczor.html
http://wp.kscamper.pl/p,27,Sebastian-Wójcik-Wyszków-Camper-Siatkówka.html
http://wp.kscamper.pl/p,35,Mariusz-Pruski-Camper-Wyszków-skład-Siatkówka.html
http://wp.kscamper.pl/p,22,Igor-Kozłowski-Camper-Wyszków-Siatkówka.html
http://wp.kscamper.pl/p,34,maciej-glowczynski-hajny.html
http://wp.kscamper.pl/p,36,dariusz-szulik.html
http://wp.kscamper.pl/p,38,Konrad-Woroniecki-Camper-Wyszków-siatkówka.html


Bartosz Zrajkowski Rozgrywający 

Łukasz Kaczorowski Atakujący 

Tomasz Knasiecki Libero 

Jacek Obrębski  Libero 

Jan Such - Trener I Trener 

Konrad Chrzczonowski - Asystent Trenera II Trener 

Michał Mielcarz - Masażysta Masażysta 

 

 
Jednym z głównych sponsorów klubu jest Gmina Wyszków. 

 

Klubem Sportowym Camper Wyszków z biegiem czasu coraz bardziej interesowały się media, 

zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie, które na bieżąco relacjonują wydarzenia sportowe, związane 

z wyszkowską drużyną. Od połowy 2012 roku na paśmie swojej anteny redaktorzy magazynu 

sportowego TVP Warszawa regularnie emitują najświeższe, najważniejsze informacje z meczów i 

turniejów Campera. Piszą o nas tygodniki lokalne: Nowy Wyszkowiak, Wyszkowiak, Głos 

Wyszkowa oraz Kurier Wyszkowa. Na meczach oraz innych wydarzeniach zawsze odwiedza nas 

z kamerą redakcja Infowyszków.pl, która przygotowuje bardzo interesujące materiały. Wybrane 

mecze są transmitowane również w telewizji internetowej Tylkosport.tv. O aktualnej sytuacji w 

wyszkowskim klubie można przeczytać na ogólnopolskich portalach siatkarskich takich jak: 

Siatka.org, czy też na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Posiadamy też stronę klubową 

na portalu społecznościowym Facebook, która cieszy się coraz liczniejszą rzeszą fanów. 

Wszystkim sponsorom, sprzymierzeńcom i wyżej wymienionym za wkład i pomoc Klub Sportowy 

Camper Wyszków serdecznie dziękuje i zaprasza na wszystkie mecze oraz wydarzenia związane z 

wyszkowską drużyną. Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie 

internetowej www.kscamper.pl.  

 

 Wybrane osiągnięcia: 

2007 – siatkarze KS Camper Wyszków inaugurują udział w rozgrywkach III ligi mężczyzn 

2008 – na jesieni Camper Wyszków uruchomia sekcje juniorów, startujących w rozgrywkach 

http://wp.kscamper.pl/p,40,Bartosz-Zrajkowski-Camper-Wyszków-Skład.html
http://wp.kscamper.pl/p,39,lukasz-kaczorowski-mlody-kaczor.html
http://wp.kscamper.pl/p,41,tomasz-knasiecki-tomas.html
http://wp.kscamper.pl/p,42,jacek-obrebski-jaco.html
http://wp.kscamper.pl/p,37,Jan-Such-Trener-Camper-Wyszków.html
http://wp.kscamper.pl/p,63,konrad-chrzczonowski-camper-wyszkow-siatkowka.html
http://wp.kscamper.pl/p,64,michal-mielcarz-masazysta-camper-wyszkow.html
http://www.kscamper.pl/


juniorskich MZPS 

2008 – utrzymanie zespołu seniorów w rozgrywkach III ligi (osiągnięcie postawionego celu) 

2009 – zajęcie przez seniorów I miejsca w rozgrywkach III ligi (bilans: 17 zwycięstw, 1 porażka) 

2010 – sierpień start w Pucharze Polski 

2010 – we wrześniu start w rozgrywkach II ligi PZPS 

2011 – na trzy kolejki przed zakończeniem fazy zasadniczej zapewnienie awansu do fazy play-off 

2011 – Zwycięstwo w fazie play-off i awans do Turnieju Finałowego II Ligi 

2011 – Historyczny sukces w Pucharze Polski, zwycięstwo nad pierwszoligowym KPS'em Jadar 

Siedlce i awans do III Rundy. 

2011 – Utworzenie Akademii Piłki Siatkowej, szkolącej od podstaw najmłodszych adeptów Piłki 

Siatkowej. 

2012 – Oficjalny komunikat o historycznym, pierwszym sezonie Klubu Sportowego Camper 

Wyszków w I Lidze. 

 

 

Klub Sportowy Camper Wyszków w celu rozpowszechniania piłki siatkowej wśród najmłodszych, 

utworzył własną Akademię Piłki Siatkowej. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Wyszków, 

młodzi siatkarze mają możliwość poznania zasad współzawodnictwa, udziału w wielu grach i 

zabawach, spędzeniu aktywnie czasu z rówieśnikami, a wszystko to pod okiem wykwalifikowanej 

kadry trenerskiej. 

 

Młodzi siatkarze i siatkarki spotykają się w licznym, ponad 50-osobowym gronie kilka razy w 

tygodniu. W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia odbywają się w sali sportowej Liceum 

Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, w poniedziałki i środy, od 17 do 19 godziny, 

oraz w sali sportowej, w Rybienku Leśnym, tj. poniedziałki i czwartki, od 16:30 do 18:30. Zajęcia 

prowadzone są przez instruktorów, składającą się z siatkarzy pierwszej drużyny seniorów Campera 

Wyszków trenujących obecnie pod okiem znakomitego Polskiego eksperta i szkoleniowca Jana 

Sucha. Ich podopieczni biorą udział w zajęciach koordynacyjnych, wyścigach oraz zabawach z 

piłkami, dzięki czemu od najmłodszych lat, od samych podstaw poznają zasady siatkówki oraz 

szeroko rozumianego współzawodnictwa. 

 

Akademia ma na celu rozpowszechnienie tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży z Wyszkowa, by 

ta w przyszłości stanowiła trzon drużyn zarówno juniorskich, jak i seniorskich z naszego miasta. 



Celem akademii jest również promowanie i reprezentowanie naszego miasta na boiskach 

ogólnopolskich. Klub otrzymał w tym celu dofinansowanie od Urzędu Gminy Wyszków. 

Uczestnicy Akademii mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt do grania, mają zapewnioną 

profesjonalną opiekę, napoje, ponadto każdy otrzymał od klubu strój sportowy z herbem miasta 

oraz logo klubu. 

 

 

  

 


