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Prezes Zarządu
KS Jastrzębski Węgiel

Adam Gorol

Za nami fantastyczny sezon zakończony brązowym me-

dalem PlusLigi. Osiągnęliśmy coś, czego przed startem roz-

grywek nikt sobie nie wyobrażał. Założenie było takie, aby 

przetrwać, opanować sytuację fi nansową i  organizacyjną 

klubu, i  zbudować solidny zespół, który w  przyszłości po-

walczy o  czołowe miejsca w  tabeli Plus Ligi. A  tymczasem 

wdrapaliśmy się na podium jednej z  najlepszych lig w  Eu-

ropie, przy niezwykle silnej konkurencji, w stawce szesnastu 

drużyn. Dlatego też ten brąz smakuje jak złoto. 

Na ten niewątpliwy sukces złożyło się wiele czynników. 

Przede wszystkim udało nam się wraz ze sztabem szkolenio-

wym zbudować prawdziwy zespół, czyli grupę świetnie ro-

zumiejących się ludzi zarówno na boisku, jak i  poza nim. 

Strzałem w  dziesiątkę okazał się transfer Kubańczyka Sa-

lvadora Hidalgo Olivy, który stał się gwiazdą PlusLigi i nie-

kwestionowanym liderem drużyny. Ogromne doświadcze-

nie innych zawodników, takich jak: Lukas Kampa czy Grze-

gorz Kosok w połączeniu z talentem młodzieży reprezento-

wanej przez Macieja Muzaja oraz Jakuba Popiwczaka przy-

niosły kapitalny efekt. 

Nasze założenie od początku jest takie, aby budować. 

Skoro zespół się sprawdził, to głównym założeniem było 

utrzymać jego trzon i  to się udało. Przedłużyliśmy kontrak-

ty z większością zawodników, a roszad w składzie było zale-

dwie kilka. W przyszłym sezonie przyjdzie nam się zmagać 

na trzech frontach. Poza PlusLigą i Pucharem Polski docho-

dzi jeszcze Liga Mistrzów. Wprawdzie, aby dostać się do fazy 

grupowej europejskich rozgrywek, musimy przejść rundę 

wstępną, ale jestem przekonany, że pokonamy tą przeszkodę. 

W  grudniu 2016 roku opracowałem strategię rozwo-

ju klubu w perspektywie trzech sezonów sportowych. Zało-

żyłem w niej, że za dwa lata powalczymy o medale. Okaza-

ło się, że to co było zaplanowane na kilka lat, zrealizowali-

śmy w  ciągu roku. W  związku z  tym, teraz chcemy umoc-

nić swoją pozycję w strefi e medalowej, być jeszcze groźniej-

szymi dla najlepszych ekip w kraju, a w Europie osiągnąć jak 

najlepszy wynik.

Musimy pamiętać, że w  dalszym ciągu jesteśmy w  fa-

zie restrukturyzacji. Do komfortu fi nansowego jeszcze sporo 

nam brakuje. Myślę jednak, że przy wsparciu naszego strate-

gicznego partnera – Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz in-

nych partnerów wyjdziemy na prostą. Chcę wyraźnie pod-

kreślić, że bez wsparcia JSW nie przetrwalibyśmy kryzysu 

i nie byłoby siatkówki w Jastrzębiu-Zdroju.

Jako Prezes Zarządu Jastrzębskiego Węgla oraz jego or-

Drodzy Kibice
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Oddajemy w Wasze ręce drugi numer naszej klubowej publikacji będącej podsumowaniem minionych rozgrywek 
i  zapowiedzią tego, co czeka nas w nadchodzących rozgrywkach. 

ganu właścicielskiego KS Jastrzębie-Borynia jestem dumny, 

że dzierżę stery w tak znamienitym Klubie i zapewniam, iż 

dołożę wszelkich starań, by karty historii Jastrzębskiego Wę-

gla były zapisywane kolejnymi sukcesami.

Mocno liczę również na Państwa wsparcie, drodzy Ki-

bice i Sympatycy Jastrzębskiego Węgla. Nasza praca i wysi-

łek zawodników nie miałby sensu bez Fanów. Bądźcie z nami 

jak najliczniej podczas najważniejszych wydarzeń w  nad-

chodzącym sezonie. Gwarantuję Państwu, że pozytywnych 

emocji na pewno nie zabraknie. 

Do zobaczenia na meczach.
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W  sezonie 2017/2018 

w  rozgrywkach PlusLigi za-

gra 16 drużyn. Taka sama 

liczba zespołów występowa-

ła w  najwyższej klasie roz-

grywkowej siatkówki w Pol-

sce również w  minionych 

rozgrywkach. 

W  sezonie 2016/2017 

PlusLiga 2017/2018
szeregi PlusLigi opuścił je-

den z najbardziej utytułowa-

nych klubów w  kraju, AZS 

Częstochowa. Sześciokrot-

ny mistrz Polski przegrał 

baraże z  pierwszoligowym 

klubem z  Zawiercia – War-

tą Aluron Virtu. Dla zawier-

cian będzie to debiutancki 

sezon w PlusLidze. 

W sezonie 2017/18 sys-

tem rozgrywek będzie na-

stępujący: szansę na wal-

kę o  medal będzie mia-

ło sześć najwyżej sklasyfi -

kowanych ekip po fazie za-

sadniczej. Dwie najlepsze 

drużyny mają automatycz-

ny awans do półfi nału, a eki-

py z  miejsc 3-6 będą wal-

czyły o dwa pozostałe miej-

sca w półfi nałach. Wszystkie 

mecze play-off  odbywać się 

będą do dwóch wygranych 

meczów.

Po zakończeniu fazy za-

sadniczej, z ligi spadają bez-

pośrednio 15 i 16 zespół. Ze-

społy z  miejsc 13 i  14 roze-

grają mecze o uniknięcie ba-

rażu. Ostatecznie mecze ba-

rażowe z mistrzem 1. ligi (do 

3 zwycięstw) rozegra 14 eki-

pa PlusLigi w  klasyfi kacji 

końcowej.

Dla Jastrzębskiego Wę-

gla będzie to 18. sezon 

w  najwyższej w  siatkarskiej 

ekstraklasie. W  tym czasie 

nasz Klub jedenaście razy 

stawał na podium. Raz wy-

walczył mistrzostwo Polski, 

trzy razy – wicemistrzostwo 

kraju i  siedem razy był brą-

zowym medalistą. 
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Urodził się w  Kosowie, 

ale jest obywatelem Szwecji. 

W  składzie naszej drużyny 

zajmie on miejsce po Rado-

sławie Gilu, który zdecydo-

wał się na grę w słoweńskim 

klubie Calcit Kamnik.

Dardan jest podstawo-

Dardan Lushtaku
wym rozgrywającym repre-

zentacji Szwecji. W tym roku 

w  barwach narodowych wy-

walczył brązowy medal Ligi 

Europejskiej. Z  kolei w  klu-

bowej siatkówce jako zawod-

nik belgijskiego Noliko Ma-

aseik przed trzema laty wy-

stępował w rozgrywkach Ligi 

Mistrzów.

– Zależało nam na tym, 

żeby znaleźć rozgrywające-

go z  pewnym doświadcze-

niem, który wsparłby Luka-

sa Kampę oraz wspomagał-

by podczas treningu grupę 

graczy rezerwowych. Dar-

dan pracował w lecie z repre-

zentacją Szwecji, z którą do-

tarł do turnieju fi nałowego 

Ligi Europejskiej. Ponadto, 

wcześniej zdobywał doświad-

czenie w  Lidze Mistrzów, co 

z  całą pewnością nam się 

przyda – ocenia Mark Lebe-

dew, szkoleniowiec Jastrzęb-

skiego Węgla.

Zdanie szkoleniowca 

podziela sternik Jastrzęb-

skiego Węgla, Adam Gorol. 

– Po decyzji Radka Gila, któ-

ry ze względu na możliwość 

częstszych występów w pod-

stawowym składzie zmie-

nił klub, szukaliśmy warto-

ściowego zmiennika dla Lu-

kasa Kampy i  jednocześnie 

gracza, którego kontrakt nie 

obciążałby w  znaczący spo-

sób budżetu Klubu. Dardan 

Lushtaku w  naszym odczu-

ciu spełnił oba te warunki 

i dlatego też postanowiliśmy 

związać się z  nim rocznym 

kontraktem – mówi Adam 

Gorol, prezes Jastrzębskie-

go Węgla.

– Moja adaptacja w  ze-

spole przebiegła płynnie. 

Zostałem świetnie przyjęty 

przez wszystkich. Podpisanie 

kontraktu z Jastrzębskim Wę-

glem było najłatwiejszą decy-

zją w moim życiu” – stwier-

dza Dardan Lushtaku.

Zastąpi na tym stanowi-

sku Australijczyka Luka Rey-

noldsa, który został pierw-

szym trenerem klubu Berlin 

Recycling Volleys.

Nowy członek sztabu 

szkoleniowego Pomarańczo-

wych ma 29 lat. Jest absol-

wentem krakowskiej Akade-

Wojciech Bañbu³a
mii Wychowania Fizyczne-

go. Pracę w roli trenera przy-

gotowania fi zycznego rozpo-

czął jeszcze w trakcie studiów 

w klubie Kęczanin Kęty.

Do PlusLigi trafi ł w  se-

zonie 2013/14, gdzie od razu 

został asystentem trenera 

Krzysztofa Stelmacha w  In-

dykpolu AZS Olsztyn. Z tre-

nerem tym później pracował 

jeszcze w  BBTS-ie Bielsko-

Biała. Oprócz tego pracował 

również w  Cerradzie Czar-

nych Radom, gdzie zetknął 

się z  rozgrywającym nasze-

go Klubu Lukasem Kampą. 

Wojciech jest obecnie rów-

nież członkiem sztabu szko-

leniowego reprezentacji Izra-

ela dowodzonej przez trenera 

Grzegorza Rysia.

– Jestem szczęśliwy, że do-

łączyłem do sztabu szkolenio-

wego Jastrzębskiego Węgla. 

W tym klubie będę miał moż-

liwość pracy na najwyższym 

poziomie sportowym. Po ze-

szłorocznym wyjeździe za gra-

nicę, Jastrzębski Węgiel był 

pierwszym klubem w  Polsce, 

do którego chciałem trafi ć. Do-

bre opinie Aleksandra Szafra-

nowicza czy Lukasa Kampy, 

z  którymi współpracowałem 

w przeszłości, tylko utwierdzi-

ły mnie w  tej decyzji – mówi 

Wojciech Bańbuła.

Mark Lebedew, trener 

Pomarańczowych, z  optymi-

zmem patrzy na współpracę 

z nowym trenerem przygoto-

wania fi zycznego. – Po uda-

nym minionym sezonie i  do-

brej współpracy z Lukiem Rey-

noldsem, było dla nas ważne, 

aby znaleźć odpowiednią oso-

bę na stanowisko trenera od 

przygotowania fi zycznego.Je-

stem bardzo zadowolony, że 

byliśmy w stanie znaleźć osobę 

z doświadczeniem w PlusLidze 

i poza granicami Polski, i  jed-

nocześnie otwartym na pracę 

w nowym środowisku – mówi 

Mark Lebedew, szkoleniowiec 

Jastrzębskiego Węgla.

Jest 175-krotnym repre-

zentantem Argentyny. Z  ka-

drą narodową swojego kra-

ju wygrał Igrzyska Paname-

rykańskie (2012) oraz czte-

rokrotnie zdobywał wicemi-

strzostwo Ameryki Południo-

wej (2007, 2011, 2013, 2015).

Dwa razy był wybiera-

ny najlepszym przyjmującym 

Mistrzostw Ameryki Połu-

dniowej (2013, 2015) i  raz 

najlepszym przyjmującym 

Klubowych Mistrzostw Ame-

ryki Południowej (2013).

Od 2009 do 2012 roku 

był kapitanem reprezenta-

cji Argentyny, z  którą brał 

udział w  Lidze Światowej, 

Mistrzostwach Świata oraz 

Igrzyskach Olimpijskich.

Pochodzi z  usportowio-

nej rodziny. Jest bratankiem 

byłego reprezentanta Argen-

tyny Raula Quirogi, brązowe-

go medalisty Igrzysk Olim-

pijskich w  Seulu. Jego brat 

Gonzalo również jest siatka-

rzem i podobnie jak Rodrigo 

w  przyszłym sezonie będzie 

Rodrigo Quiroga
występował w PlusLidze, tyle 

że w GKS Katowice.

Swoją klubową karie-

rę Rodrigo zaczynał w  ze-

spole z  rodzinnego mia-

sta – Obras Sanitarias de San 

Juan. Następnie wyjechał do 

Włoch. Na Płw. Apenińskim 

przygodę z  siatkówką zaczy-

nał w 2006 roku od włoskich 

drugoligowców (Serie A2) 

z Bassano del Grappa, Cata-

ni oraz Cavriago, by wreszcie 

w  sezonie 2009/2010 zade-

biutować w  Serie A1 w  bar-

wach Tonno Callipo Vibo 

Valentia.

Następnie swoją karie-

rę rozwijał w  Iraklisie Salo-

niki. Po sezonie spędzonym 

w  Grecji (wicemistrzostwo 

kraju), powrócił do Włoch. 

Tam jednak w trakcie rozgry-

wek rozwiązał kontrakt z Ra-

wenną i  przeniósł się do tu-

reckiego Fenerbahce Stam-

buł. Jak się okazało, z  jego 

punktu widzenia był to wła-

ściwy ruch, gdyż włoski klub 

spadł z ligi, natomiast Fener-

bahce wywalczyło mistrzo-

stwo i Puchar Turcji.

Później, Rodrigo powró-

cił do Ameryki Południowej. 

Przez trzy lata grywał w klu-

bach brazylijskiej Superli-

gi, by w  2016 roku ponow-

nie przywdziać barwy klu-

bu, w  którym stawiał swo-

je pierwsze siatkarskie kro-

ki, a więc Obras Sanitarias de 

San Juan.

Ostatnim klubem w  CV 

Rodrigo był Al Nasr ze Zjed-

noczonych Emiratów Arab-

skich. To nie pierwszy jego 

kontakt z Bliskim Wschodem 

w  karierze. Osiem lat temu 

zetknął się z  tym regionem 

świata, grając w irańskim klu-

bie Kalleh Mazandaran VC.

Chociaż zawsze z  uzna-

niem wypowiadał się na temat 

siatkówki w Polsce, nad Wisłę 

trafi a dopiero teraz. – Cieszę 

się bardzo, że udało nam się 

pozyskać tego zawodnika i że 

będzie on mógł pomóc nam 

w  nadchodzącym sezonie. 

Myślę, że tego gracza nie trze-

ba przedstawiać polskim fa-

nom. Jest dobrze znany z wy-

stępów w  reprezentacji Ar-

gentyny, zresztą przez dłuż-

szy czas był jej kapitanem. Jest 

to zawodnik ograny na pozio-

mie reprezentacyjnym – wyli-

cza zalety Rodrigo Mark Le-

bedew, szkoleniowiec Ja-

strzębskiego  Węgla.

Na j w i ę k s z ą 

motywacją Qu-

irogi jest chęć 

powrotu do 

kadry Argen-

tyny za sprawą 

dobrych wy-

stępów w  Ja-

s t r z ę b s k i m 

Węglu. – Przez 

ostatnie lata grał 

poza Europą. Teraz 

szukał dla siebie do-

brej ligi, w  której mógł-

by potwierdzić swoją klasę. 

Cieszę się, że postawiliśmy na 

niego i możemy mu to umoż-

liwić. Jest to zawodnik, któ-

ry świetnie „czuje” i  rozumie 

siatkówkę. Myślę, że swoim 

stylem gry będzie pasował do 

gry, którą my lubimy. Dodat-

kowo będzie mocno zmoty-

wowany, by udowodnić wie-

lu ludziom, w  tym trenero-

wi kadry narodowej, że zasłu-

guje na miejsce w reprezenta-

cji Argentyny. Jeśli mam być 

szczery, to byłem zaskoczony, 

że tej klasy siatkarz był jeszcze 

dostępny na rynku. Jesteśmy 

podekscytowani faktem, że 

do nas przyjeżdża i że będzie-

my mogli rozpocząć wspól-

nie pracę – dodaje trener Le-

bedew.

Z transferu tego zadowo-

lony jest także Adam Gorol, 

prezes Jastrzębskiego Węgla.

– W  związku z  tym, że 

w nadchodzącym sezonie cze-

ka nas sporo grania, gdyż jak 

wiadomo oprócz występów 

w PlusLidze i Pucharze Polski, 

będziemy jeszcze rywalizować 

w europejskich pucharach, ko-

nieczne było poszerzenie skła-

du zespołu. Cieszę się, że 

zdołaliśmy zakontrak-

tować gracza o wy-

sokich umiejęt-

nościach, spo-

rym doświad-

czeniu i który 

dodatkowo 

ma coś do 

udowodnie-

nia. Wierzę, 

że transfer 

Rodrigo Qu-

irogi przyniesie 

nam wiele dobre-

go w nadchodzącym 

sezonie – mówi prezes 

Jastrzębskiego Węgla.

– Dziękuję prezesowi 

Klubu oraz trenerowi Mar-

kowi Lebedewowi za to, że 

na mnie postawili. Jestem 

szczęśliwy, że otrzymałem 

szansę gry w  takim Klu-

bie. Jastrzębski Węgiel to je-

den z  najlepszych zespołów 

w  Europie – podkreśla Ro-

drigo Quiroga.
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Po dwóch sezonach przerwy Jastrzębski Węgiel powróca do siatkarskiej Europy. Możliwość występów w Lidze 
 Mistrzów 2017/2018 nasz Klub zagwarantował sobie dzięki zajęciu trzeciego miejsca w rodzimych rozgrywkach 
 sezonu 2016/2017

Wracamy do Europy!

W najbliższej edycji naj-

bardziej prestiżowych roz-

grywek na Starym Konty-

nencie podopieczni trenera 

Marka Lebedewa rozpoczną 

zmagania od 3. rundy wstęp-

nej. W  niej rywalem Poma-

rańczowych będzie zwy-

cięzca dwumeczu w  2. run-

dzie tych rozgrywek w  cy-

pryjsko-czarnogórskiej pa-

rze Omonia Nikozja - Jedin-

stvo Bemax Bijelo Polje. Me-

cze 2. rundy zaplanowano na 

18 i 22  października. 

W  3. rundzie drużyny 

również rozegrają ze sobą 

mecz i rewanż. Pierwsze me-

cze zaplanowano na 8 listo-

pada, natomiast rewanże na 

12 listopada. Pierwsze spo-

tkanie rozegramy na wy-

jeździe, natomiast rewanż 

odbędzie się w  Jastrzębiu-

Zdroju. Lepszy w  dwume-

czu zagra w  fazie grupowej 

Ligi Mistrzów.

– Uważam, że pod 

względem sportowym loso-

wanie jest dla nas pomyślne. 

Cypryjskie, ani tym bardziej 

czarnogórskie kluby nie nale-

żą do potentatów w europej-

skiej siatkówce. Chociaż każ-

demu przeciwnikowi należy 

się szacunek i  do ewentual-

nych konfrontacji zarówno 

z jednym, jak i drugim prze-

ciwnikiem trzeba będzie po-

dejść z maksymalną koncen-

tracją. Większy problem na-

tomiast stanowić może lo-

gistyka związana z  mecza-

mi wyjazdowymi w te rejony 

Europy oraz koszty podróży 

na Bałkany, czy na Cypr. Ale 

mogę zapewnić, że sobie po-

radzimy – zapewnia Adam 

Gorol, prezes Jastrzębskie-

go Węgla. 

W  fazie grupowej wy-

stąpi 20 zespołów (pięć grup 

po cztery drużyny każda). 

Grę w fazie grupowej na ra-

zie ma zagwarantowanych 

12 drużyn. Do nich dołą-

czy osiem zespołów z dwóch 

rund wstępnych. Losowa-

nie grup Ligi Mistrzów od-

będzie się po rozstrzygnię-

ciu meczów 3. rundy. Nastą-

pi ono w Moskwie. 

Tytułu najlepszej druży-

ny na kontynencie broni Ze-

nit Kazań. 

Jastrzębski Węgiel ma 

dobre wspomnienia zwią-

zane z  występami w  Li-

dze Mistrzów. Do tej pory 

 Pomarańczowi  występowali 

w  tych rozgrywkach sze-

ściokrotnie, z  czego dwa 

razy dochodzili do turnie-

ju fi nałowego tej impre-

zy. Po raz pierwszy w  Final 

Four zagraliśmy w  sezonie 

2010/2011. Wówczas fanta-

styczna przygoda z  Europą 

zakończyła się na 4. miejscu, 

ale trzeba przyznać, że towa-

rzystwo we włoskim Bolza-

no mieliśmy doborowe, bo-

wiem w  postaci włoskiego 

hegemona Trentino BetC-

lic oraz rosyjskich gigantów: 

Zenitu Kazań oraz Dinama 

Moskwa. Trzy lata później, 

ponowie pod wodzą trenera 

Lorenzo Bernardiego, nasi 

siatkarze dotarli do turnieju 

z  udziałem czterech najlep-

szych ekip na kontynencie. 

W  Ankarze poprawiliśmy 

wynik z Włoch i po heroicz-

nym boju z  Zenitem Kazań 

(3:1) sięgnęliśmy po brązo-

we medale LM! 

Jakie cele stawia sobie 

Klub w  tych rozgrywkach? 

– Ważne jest, żeby jak naj-

lepiej się zaprezentować. 

Dla takiego zespołu jak nasz 

obecny będzie to nowe do-

świadczenie. Cel jest taki, by 

awansować do fazy grupo-

wej, a później zająć w niej jak 

najwyższe miejsce – mówi 

prezes Gorol.

Pomimo tego, że wystę-

py w LM generują koszty, to 

prezes ani przez moment nie 

wahał się, czy w  tych roz-

grywkach wystąpić. 

– Były pytania, czy za-

gramy. To jest co prawda 

koszt, niemniej nie wyobra-

żałem sobie - z  punktu wi-

dzenia szacunku dla kibi-

ców i  sponsorów – aby po-

wiedzieć, że nas LM nie in-

teresuje – stawia sprawę ja-

sno szef zarządu Jastrzęb-

skiego Węgla.
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Mark Lebedew: 
„Z polskim paszportem życie w Polsce stanie się łatwiejsze”

Kiedy rok temu 

przed startem 

rozgrywek po-

wiedział pan, że będzie 

rozczarowany jeśli na ko-

niec sezonu nie znajdzie-

my się w pierwszej „piąt-

ce”, media przyjęły te sło-

wa z lekkim zdumieniem. 

Na czym wówczas opierał 

Pan swój optymizm?

To proste. Sezon poprze-

dzający tamte rozgryw-

ki zakończyliśmy na siód-

mym miejscu, a wiedzia-

łem że będziemy mieli lep-

szy zespół. Znałem nowych 

zawodników, którzy do nas 

dołączyli i byłem przekona-

ny, że z tą grupą poprawie-

nie się o dwie lokaty w tabe-

li jest jak najbardziej real-

ne. I byłbym rozczarowany, 

gdybyśmy tego nie dokonali.

Pański zespół 

okazał się rewe-

lacją ligi, Salva-

dor Hidalgo Oliva praw-

dziwym objawieniem roz-

grywek, a Wasze me-

cze najczęściej spośród 

wszystkich ekip w PlusLi-

dze transmitowane przez 

telewizję Polsat. Na czym 

Pana zdaniem polegał fe-

nomen tej drużyny?

Kiedy nasz zespół pojawiał 

się na parkiecie, widzowie 

na trybunach i przed telewi-

zorami mogli oczekiwać, że 

będziemy grać dobrą siat-

kówkę. Mieliśmy swój spo-

sób gry, który był dla fanów 

pasjonujący. Graliśmy szyb-

ko, agresywnie, nie czekali-

śmy na łatwe piłki, solidnie 

prezentowaliśmy się w obro-

nie. A kibice to lubią. Pod-

czas meczów rozgrywanych 

w naszej hali było pewne, że 

z naszej strony będzie wal-

ka, nawet jeśli przeciwnik 

jest lepszy albo nasza gra się 

nie układa. Bez względu na 

wynik widz miał pewność, 

że do samego końca będzie 

interesująco, bo na parkie-

cie jest zespół, który walczy 

do upadłego, jeden za dru-

giego i dla barw, które re-

prezentuje. 

Brązowy  medal 

wywalczony 

w okresie, kiedy dopiero 

co wyszliśmy z poważnego 

kryzysu, ale wciąż jeste-

śmy w fazie restrukturyza-

cji, smakuje jak złoto. Pan 

również to tak odbiera, 

czy jednak czuje, że w tym 

fantastycznym sezonie 

 można było osiągnąć jesz-

cze  więcej?

Uważam, że to było maksi-

mum, jakie mogliśmy osią-

gnąć w zeszłym sezonie. Se-

zon był długi, mieliśmy 

w składzie młodych graczy, 

którzy nigdy wcześniej nie 

znaleźli się w podobnej sy-

tuacji. Ja sam również prze-

żywałem coś takiego w Plu-

sLidze po raz pierwszy. A na 

końcu najlepszą drużyną 

w lidze okazała się po raz 

drugi z rzędu ZAKSA Kę-

dzierzyn-Koźle. My nie mie-

liśmy z nimi szans w półfi-

nale, zresztą wynik półfina-

łowej rywalizacji jasno tego 

dowodzi. Możemy gdybyśmy 

w półfinale trafili na Asseco 

Resovię Rzeszów, to szansa 

na finał byłaby większa, ale 

to tylko gdybanie. 

Mecz przesądza-

jący o brązowym 

medalu PlusLi-

gi został wywalczony na 

terenie wielkiego rywala, 

Asseco Resovii Rzeszów, 

do tego w dramatycz-

nych okolicznościach. Czy 

w związku z tym satysfak-

cja jest podwójna?

Kiedy ostatni mecz sezonu 

jest pełen emocji i walka to-

czy się na styku, to później 

wszystko smakuje inaczej. 

Mamy wyjątkowe wspo-

mnienia związane z tym po-

jedynkiem, których pew-

nie nie przeżylibyśmy w in-

nych okolicznościach. Ce-

remonia wręczenia meda-

li, powrotna droga do domu 

w rozśpiewanym autokarze, 

to są chwilę, które pozosta-

ną w nas na długo. I to są 

rzeczy istotniejsze od tego, 

w jaki sposób zdobyliśmy 

ostatni punkt w  sezonie.  

Pańska świetna 

praca w naszym 

Klubie została 

dostrzeżona przez macie-

rzystą federację. W trak-

cie sezonu otrzymał Pan 

nominację na trenera siat-

karskiej reprezentacji Au-

stralii. Jakby pan podsu-

mował swój pierwszy se-

zon w tej roli?

Praca w reprezentacji to 

kompletnie inna „baj-

ka” w porównaniu z pracą 

w klubie. To naprawdę in-

teresujące i niezwykłe, ale 

i trochę dziwne doświad-

czenie móc być w miejscu, 

gdzie wszyscy pochodzą 

z tego samego kręgu kultu-

rowego i każdy posługuje się 

tym samym językiem. Spe-

cyfika pracy również jest 

inna: nie gramy co tydzień, 

tylko bierzemy udział w tur-

niejach. Ale jestem usatys-

fakcjonowany pracą, jaką 

wykonaliśmy w tym sezonie 

reprezentacyjnym. W prze-

szłości australijska siatków-

ka  przeżywała pewne trud-

ności, dlatego ważną rze-

czą dla mnie było wykre-

ować nowy kierunek pracy, 

gry, tworzenia grupy i odpo-

wiednie zmotywowanie za-

wodników do gry w kadrze 

narodowej. I w tym wzglę-

dzie wykonaliśmy spory 

krok. Zakwalifikowaliśmy 

się do przyszłorocznych Mi-

strzostw Świata i dokonali-

śmy tego bez czterech naj-

lepszych graczy. Satysfakcja 

była ogromna. To dobry po-

czątek dłuższej „podróży”. 

7 sierpnia Ja-

strzębski Węgiel 

rozpoczęła przy-

gotowania do nowego se-

zonu. Sezonu, w którym 

po pierwsze wymagania 

w stosunku do Pańskiego 

zespołu będą większe, ale 

i samych wyzwań będzie 

więcej, gdyż mamy szansę 

powrotu do Ligi Mistrzów. 

Patrzy Pan na to wszystko 

ze spokojem?

Myślę, że to akurat właści-

we, że oczekiwania w sto-

sunku do nas będą większe. 

Udowodniliśmy, że potrafi-

my grać na wysokim pozio-

mie, jesteśmy w stanie wal-

czyć z każdym rywalem 

i wygrywać prawie z każ-

dym przeciwnikiem. Zatem 

powinniśmy być podekscy-

towani faktem dodatkowych 

wymagań. Nadchodzący se-

zon będzie zupełnie inny 

z powodu występów w Li-

dze Mistrzów oraz tego, że 

inne zespoły będą spodzie-

wać się po nas dobrej gry. 

Rywale zdążyli się nas na-

uczyć, więc już nie będziemy 

dla nich takim wielkim za-

skoczeniem. To z pewnością 

utrudni nam życie. 

Będziemy więcej podróżo-

wać i więcej grać, stąd częst-

sze też będą roszady w skła-

dzie. Nie da się rozegrać 

wszystkiego jedną szóstką. 

Ze względu na to musieli-

śmy dokonać zmian w przy-

gotowaniach do nowego se-

zonu. W zeszłym roku przed 

ligowymi rozgrywkami za-

graliśmy piętnaście sparin-

gów, teraz będzie ich osiem. 

Obecnie kładziemy akcen-

ty na budowanie siły, bazę 

fizyczną. Wszystko po to, 

aby złapać „świeżość” wraz 

ze startem ligi. W związ-

ku z tym, że w składzie nie 

nastąpiły rewolucyjne ru-

chy kadrowe, nie było aż tak 

wielkiej konieczności zgry-

wania zespołu jak przed ro-

kiem. Większość graczy 

przecież doskonale się zna 

ze sobą. Podsumowując ten 

wątek, wyzwania będą inne-

go rodzaju, ale powinno nas 

to pozytywnie pobudzać. 

Przed nadcho-

dzącymi roz-

grywkami, ina-

czej niż w poprzednich la-

tach, w zespole nastąpiły 

niewielkie zmiany. Trzon 

zespołu został utrzyma-

ny, a do drużyny dołączy-

li wartościowi gracze. Po-

wstała drużyna, która zno-

wu ma walczyć o najwyż-

sze cele. Pańskie progno-

zy świetnie się sprawdza-

ją, dlatego proszę wskazać, 

jak może wyglądać nowy 

sezon.

Tak naprawdę to pozyskali-

śmy dwóch nowych graczy: 

Dardana Lushtaku oraz Ro-

drigo Quirogę. Jakub Tur-

ski dołączył do nas już w ze-

szłym sezonie, kiedy kontu-

zji doznał Wojciech Sobala. 

Mamy więc dwunastu za-

wodników, którzy świetnie 

się znają na boisku i poza 

nim. Nie musimy wzajem-

nie się poznawać, tak jak to 

miało miejsce przed rokiem. 

To z całą pewnością daje 

nam przewagę. 

Nie czuję się wcale mocny 

z przewidywaniach – w mi-

strzostwach Europy stawia-

łem na Francuzów (śmiech). 

Stąd ciężko prognozować, 

jak to wszystko może wyglą-

dać. Na razie znamy zespo-

ły tylko na papierze, a jak 

wiadomo mecze rozgry-

wa się na terafleksie, a nie 

na papierze. Moje odczu-

cia są takie, że poziom ligi 

będzie bardziej wyrówna-

ny. Jest sześć-siedem drużyn, 

które mogą powalczyć o play 

off i mistrzostwo Polski. My 

musimy być w swojej najlep-

szej formie w każdym spo-

tkaniu. Zgodnie z termi-

narzem w pierwszym mie-

siącu zagramy z: Bełchato-

wem, Kędzierzynem, Gdań-

skiem, Rzeszowem i Olszty-

nem, więc jest możliwy taki 

scenariusz, że pomimo tego, 

że będziemy grali świetnie 

przez cały miesiąc, może-

my przegrać cztery mecze. 

Oczywiście nie sądzę, że tak 

się stanie, ale w tym kształ-

cie ligi jest to prawdopodob-

ne. Dlatego musimy być go-

towi od samego początku 

i walczyć o pierwszą szóst-

kę, a kiedy już dostanie-

my się do fazy play off, se-

zon rozpocznie się na nowo. 

Mistrzem kraju nie zosta-

je zwycięzca rundy zasadni-

czej, ale najlepsza drużyna 

play off ’u. 

Nie jest tajem-

nicą, że stara 

się Pan o polski 

paszport. Czy to oznacza, 

że chce Pan zapuścić tutaj 

korzenie na dłużej?

Jak każdy wie, moja żona 

jest Polką i mój syn również 

jest Polakiem. To w ojczyź-

nie mojej małżonki zdecy-

dowaliśmy się założyć naszą 

rodzinę. Wprawdzie jestem 

trenerem siatkarskim i nie 

wiadomo, gdzie rzuci mnie 

los, ale w Żorach wybudowa-

liśmy dom i tam będziemy 

mieszkać. A co do polskie-

go obywatelstwa, to powód 

jest prozaiczny: mając polski 

paszport życie tutaj byłoby 

zdecydowanie łatwiejsze.

rozmawiał: Marcin Fejkiel
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 Jastrzębski  Węgiel 

ofi cjalnie ogłasza 

pozyskanie na nowy sezon 

dwóch przyjmujących z  za-

granicy. Pierwszego z  nich 

nie trzeba szerzej przedsta-

wiać, jest nim mistrz olim-

pijski z Pekinu, Amerykanin 

Scott  Touzinsky. 

Drugie nazwisko no-

wego siatkarza JW aż tak 

znane nie jest. To Salvador 

Hidalgo Oliva. Urodzony 

w  Leningradzie Kubańczyk 

z  niemieckim paszportem, 

obieżyświat mający w  swo-

im CV występy w tak egzo-

tycznych siatkarsko krajach, 

jak: Liban, Katar, Arabia 

Saudyjska czy Chiny. Nie 

oszukujmy się. Tak dla kibi-

ców, jak i ekspertów w Pol-

sce postać anonimowa. 

Najważniejsze, że zna 

go trener Mark Lebedew 

i  wie, na co go stać. Obaj 

pracowali ze sobą w  nie-

mieckim klubie SCC Berlin. 

- Jest to gracz emocjonalny, 

dynamiczny, grający z pasją,  

a do tego wiecznie uśmiech-

nięty. Jest mocnym kandy-

datem na ulubieńca kibi-

ców. Cieszę się, że będzie-

my mogli go zaprezento-

wać szerszej publice w Plu-

sLidze – zapowiada w maju 

trener  Pomarańczowych.

W sierpniu w Klubie ru-

szają przygotowania do sezo-

nu. Salvador przybywa do Ja-

strzębia-Zdroju z  widoczną 

Salvador Hidalgo Oliva – odkrycie sezonu

O Olivie z każdym meczem 
zaczyna się robić coraz głośniej. 

nadwagą, ale sztab nie robi 

z  tego problemu. Pod okiem 

Luke’a Reynoldsa, trenera od 

przygotowania motoryczne-

go, Oliva do stycznia 2017 

roku „schodzi” z  wagi o  14 

kilogramów! A dynamikę ma 

taką, jaką miał przed zbiciem 

wagi. Czyli piekielną!

Gry kontrolne i  przed-

sezonowe turnieje tylko po-

twierdzają to, że prognozy 

trenera Lebedewa nie były 

na wyrost. Kubańczyk od sa-

mego początku prezentu-

je się znakomicie, zwłaszcza 

w  zagrywce. Ci, którzy spa-

rują z naszą ekipą, przekonu-

ją się o sile i regularności ser-

wisu nowego gracza Jastrzęb-

skiego Węgla. 

Z  PlusLigą Salvador 

wita się z przytupem. W in-

auguracyjnym meczu z  In-

dykpolem AZS Olsztyn zdo-

bywa 21 punktów w  ataku 

przy 64-procentowej sku-

teczności, do tego dorzuca 

dwa punktowe bloki i  ser-

wuje pięć asów. I  to właśnie 

dzięki serii znakomitych za-

grywek nasz zespół odwraca 

losy – zdawałoby się - prze-

granego meczu. Rywal pro-

wadził już 2:1 w  setach 

i  23:19 w  czwartej partii. 

Kiedy kubański bombardier 

opuszczał pole serwisowe, 

wynik w  tym secie brzmiał 

24:23 na korzyść naszego ze-

społu. Pomarańczowi wy-

grali tego seta i całe spotka-

nie 3:2.

O Olivie z każdym me-

czem zaczyna się robić coraz 

głośniej. Kolejne wywiady 

odsłaniają przed nami po-

stać zupełnie nietuzinkową. 

Kogoś takiego potrzebował 

nie tylko Jastrzębski Węgiel, 

ale cała liga! 

Salvador Hidalgo Oliva 

daje się poznać jako:

- Otwarty na świat „kolo-

rowy ptak”, który za po-

średnictwem social me-

dia wręcz nałogowo od-

krywa przed fanami 

swoją  prywatność. 

- Showman na boisku, 

zwracający na siebie 

uwagę zmyślnymi fryzu-

rami, niezliczoną liczbą 

tatuaży i  wyszukanym, 

markowym ubiorem. 

- Miłośnik muzyki laty-

noskiej, prywatnie za-

przyjaźniony z  członka-

mi grupy Gente de Zona, 

która wspólnie z  Enri-

que Iglesiasem zasłynęła 

przebojem „Bailando”. 

- Uduchowiony pastor ko-

ścioła afroamerykań-

skiego, który na każ-

dej rozgrzewce wycią-

ga z  plecaka owinięte 

w  ręcznik talizmany, ry-

tualnie kładzie je na bo-

isku, po czym z  piety-

zmem odnosi  szatni. 

- Człowiek niezwykle 

emocjonalny, o  czym 

dobitnie przekonujemy 

się podczas wizyty jego 

ojca w Polsce. Po wygra-

nym meczu z  Łucznicz-

ką Bydgoszcz podbie-

ga do niego na trybuny, 

wręcza mu statuetkę dla 

najbardziej wartościowe-

go gracza meczu i wyle-

wając łzy szczęścia pozu-

je do zdjęć we wspólnym 

uścisku. 

- I, last but not least, wy-

bitny siatkarz. 

Swój debiutancki sezon 

w PlusLidze kończy z ośmio-

ma statuetkami MVP i  jako: 

najlepszy punktujący w lidze 

(664 punkty), najlepiej ata-

kujący w  lidze (558 punk-

tów), najlepszy serwujący ligi 

(75 asów), wreszcie brązowy 

medalista PlusLigi z Jastrzęb-

skim Węglem. W Klubie nikt 

nie ma wątpliwości, że bez 

Salvadora ten sukces byłby 

niemożliwy. 

Jak sam podkreśla, w Ja-

strzębskim Węglu czuje się 

wybornie. Po sezonie Klub 

oferuje mu nowy, dwulet-

ni kontrakt, a on - mimo, że 

po tak udanym roku na par-

kietach PlusLigi - może prze-

bierać w propozycjach z naj-

mocniejszych lig, postanawia 

przedłużyć umowę z  nami. 

Na szczęście!   
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Jarosław Kubiak:
„Potwierdzamy przynależność do elity”

Jarosław Kubiak 

trener-koordynator

Andrzej Malczewski – trener

Dawid Hołda – trener

Jakub Dejewski – trener

Marcin Polowczyk – trener

Michał Wychrystenko – trener

Bartosz Celadyn

fi zjoterapeuta

Mateusz Szturmowski 

trener przygotowania fi zycznego

SZTAB SZKOLENIOWY 
AKADEMII 

TALENTÓW 
W SEZONIE 2017/2018:

Za nami kolej-

ny sezon funkcjo-

nowania Akade-

mii Talentów Jastrzębskie-

go Węgla. Jakby go podsu-

mowałby Pan?

- Jest to piąty, udany sezon 

Akademii Talentów. Wszy-

scy tegoroczni maturzyści 

zdali maturę, w trakcie se-

zonu nie było żadnych po-

ważnych kontuzji, ani ura-

zów. Jeśli zaś chodzi o stro-

nę sportową, to jest tak jak 

w życiu. Jak pokazały ostat-

nie Mistrzostwa Europy ni-

czego nie można być pew-

nym, a faworyci nie zawsze 

wygrywają. Natomiast my 

staramy się tak szkolić, by 

jak najwięcej chłopców tra-

fi ało do zespołu seniorskie-

go. I tak się stało w przypad-

ku rocznika 1998. Jeden nasz 

podopieczny - Jakub Turski 

jest dziś w pierwszym zespo-

le Jastrzębskiego Węgla, a po 

kilku jego kolegów sięgnę-

ły inne kluby z PlusLigi oraz 

z pierwszej ligi. Natomiast 

pozostali, którzy nie znaleźli 

pracodawców w najwyższej 

klasie rozgrywkowej, posta-

wili się naukę, a w siatków-

kę będą grać „przy okazji”. 

Sukces w sporcie to rzecz 

względna. Dla jednych bę-

dzie nim 75. miejsce w roz-

grywkach gminnych, a inni 

przyjmą jako porażkę prze-

grany fi nał igrzysk olimpij-

skich. Najważniejsze, że na-

sza Akademia istnieje i roz-

wija się. Nie możemy się już 

doczekać rozpoczęcia nowe-

go sezonu. Przygotowywali-

śmy się do niego na zgrupo-

waniu w Świnoujściu, gdzie 

solidnie i uczciwie zrealizo-

waliśmy nasze zadania.

W trzech katego-

riach wiekowych 

podopieczni Aka-

demii Talentów wystąpili 

w fi nałach mistrzostw Pol-

ski. Rozbierzmy na czyn-

niki pierwsze każdy z tych 

występów, zaczynając od 

złotego medalu juniorów, 

którzy poprawili swoją lo-

katę w stosunku do roku 

 poprzedniego.

Złoty medal w kategorii ju-

niorów wywalczyliśmy zasłu-

żenie. W ścisłym fi nale spo-

tkaliśmy się z MOS-em Wola 

Warszawa, a więc zespołem, 

z którym mieliśmy „zadrę” 

sprzed dwóch lat. Wówczas 

w półfi nale mistrzostw Pol-

ski kadetów prowadziliśmy 

z nimi 2:0, a mimo to prze-

graliśmy mecz 2:3. Tegorocz-

ny fi nał w kategorii juniorów 

był więc rewanżem za tam-

ten półfi nał i ta chęć odwetu 

była w nas wielka. Na papie-

rze nie byliśmy faworytem, 

ale nasza motywacja była 

tak silna, że zdołaliśmy ich 

pokonać i wygrać cały tur-

niej. Dodam jeszcze, że tego-

roczny turniej fi nałowy stał 

na wysokim i wyrównanym 

poziomie. Pomiędzy całą fi -

nałową ósemką nie było 

wielkich dysproporcji i każdy 

mógł wygrać z każdym. My 

mieliśmy swoje do udowod-

nienia i stanęliśmy na wyso-

kości zadania. 

Progres zanoto-

wali także mło-

dzicy, którzy 

przed rokiem zajęli piąte 

miejsce w kraju, a tym ra-

zem uplasowali się na naj-

niższym stopniu podium.

Młodzik to kategoria wieko-

wa, w której jest najwięcej 

nieprzewidywalności i wa-

hań formy. Cieszę się, że nasi 

młodzicy zdobyli medale mi-

strzostw Polski, to jest za-

wsze na plus, ale – chociaż 

może to dziwnie zabrzmi 

– w ich przypadku nie jest to 

najistotniejsze. Oni mają by-

wać, ogrywać się w takich 

zawodach, adoptować się do 

przyszłych celów i wyzwań. 

Co zdecydowało 

o tym, że kadeci 

zakończyli zma-

gania w kraju na czwartej 

 pozycji?

W tej kategorii wiekowej 

nasz zespół był na tyle cie-

kawy i perspektywiczny, 

że rzeczywiście powinien 

„pójść” wyżej. W sporcie jed-

nak nie wszystko się uda-

je. W tym przypadku „luki” 

były gdzieś w sferze mental-

nej. To są grzeczni chłop-

cy, może zbyt porządni, sami 

„ministranci”, których śred-

nia ocen jako grupy oscyluje 

wokół świadectwa z czerwo-

nym paskiem, a kilku z nich 

w pierwszej klasie liceum 

ma średnią powyżej 5.0. Oni 

muszą nauczyć się rywaliza-

cji, potrzeba im trochę spor-

towego „zadziora”. Mówiąc 

o sukcesach z zeszłego sezo-

nu, nie zapominajmy o brą-

zowym medalu na krajowej 

gimnazjadzie, wygranej li-

cealiadzie na Śląsku, a tak-

że osiągnięciach w mini siat-

kówce, gdzie zwyciężyli-

śmy w Ogólnopolskim Finale 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej,  

ponadto nasi chłopcy zdoby-

li też srebrne medale w Ogól-

nopolskim Turnieju Mini 

Siatkówki Kinder+ Sport.

Co pan sądzi o li-

kwidacji rozgry-

wek Młodej Ligi?

Moim zdaniem jest to duży 

błąd. Gdzie teraz pokażą 

się utalentowani juniorzy? 

Młoda Liga dawała możli-

wość kontaktu z seniorami, 

zawodnikami, którzy ocie-

rają się o Plusligowe skła-

dy lub po prostu występu-

ją w PlusLidze, jak to mia-

ło miejsce chociażby w przy-

padku tegorocznej konfron-

tacji ćwierćfinałowej z Cer-

radem Czarnymi Radom. 

Takie mecze, jak pamięt-

ny finał Młodej Ligi sprzed 

roku w Krapkowicach, dał 

naszym akademikom wię-

cej, niż miesiąc treningów. 

Chłopcy wprawdzie będą 

brać udział w rozgrywkach 

II ligi, ale to nie to samo. 

W nich nie występują repre-

zentanci Polski. 

W minionym se-

zonie podopiecz-

ni Akademii Ta-

lentów uczyli w trzech kla-

sach liceum, trzech gim-

nazjum oraz szóstej klasie 

szkoły podstawowej. Jak 

będzie to wyglądać w nad-

chodzących rozgrywkach?

Będziemy szkolić od kla-

sy czwartej szkoły podsta-

wowej do klasy maturalnej. 

Idziemy szerokim frontem. 

Chcemy się rozwijać, budu-

jąc silne podstawy i funda-

menty. Do rozgrywek mło-

dzieżowych przystąpią trzy 

nasze drużyny juniorów, 

dwie kadetów, dwie mło-

dzików plus mini siatków-

ka. Łącznie jest to ponad 

stu podopiecznych. Oczywi-

ście chcemy, żeby tych dzie-

ci było jak najwięcej, bo za-

wsze to lepiej, kiedy dziecia-

ki spędzają czas w sali gim-

nastycznej, niż przed kom-

puterem. Ale na ten mo-

ment nie mamy jeszcze ta-

kich możliwości. Obec-

nie nasi adepci uczą się 

w dwóch żorskich szkołach 

podstawowych – SP 3 oraz 

SP 15, a od przyszłego roku 

chcemy otworzyć klasy spor-

towe w jeszcze jednej z tam-

tejszych „podstawówek”. 

W tym miejscu chciałbym 

podziękować dyrektor Kry-

stynie Ostrowskiej z Zespo-

łu Szkół Nr 3, z którą współ-

pracuje się na wysokim po-

ziomie. Kiedy nasi pod-

opieczni mają braki w na-

uce wynikające z zajęć spor-

towych czy wyjazdów, na-

uczyciele chętnie wyciągają 

do nich pomocną dłoń w po-

staci dodatkowych lekcji czy 

korepetycji. Ich wyrozumia-

łość w stosunku do naszych 

chłopców jest naprawdę 

duża, i my to doceniamy. 

W tym roku 

otwarliście się na 

kontakty z Eu-

ropą. Zespoły z Akademii 

wzięły udział w dwóch eu-

ropejskich turniejach - na 

Majorce oraz w Modenie. 

Czy były to wartościowe 

 wojaże?

Każdy kontakt z siatkówką 

zagraniczną jest wartościo-

wy, jeśli przyświeca temu 

określony cel. My pojecha-

liśmy na te zawody po na-

ukę, a wynik miał drugo-

rzędne znaczenie. Z uwa-

gi na zgrupowanie kadry 

U-17 nie mogliśmy w tym 

czasie skorzystać ze wszyst-

kich naszych najlepszych 

zawodników, gdyż trzech 

z nich otrzymało powołania 

właśnie do tej reprezenta-

cji. Poziom turnieju w Mo-

denie był tak wysoki, że aż 

miło było patrzeć, nato-

miast na Majorkę zaproszo-

no tylko mistrzów kraju. To 

też o czymś świadczy. Bez 

dwóch zdań poszerzyliśmy 

horyzonty i także w nad-

chodzącym sezonie będzie-

my szukać podobnych wy-

jazdów.

W trakcie sezo-

nu zorganizowa-

liśmy trening po-

kazowy z udziałem mi-

strza olimpijskiego Scot-

ta Touzinsky’ego oraz naj-

lepszego zawodnika JW 

Salvadora Hidalgo Olivy. 

Spotkanie okazało się tra-

fionym pomysłem, mło-

dzież i fani byli zachwy-

ceni obecnością gwiazd 

siatkówki w Żorach. Na 

ile cenne okazują się tego 

typu inicjatywy ze szkole-

niowego punktu  widzenia?

Spotkania z ludźmi, którzy 

osiągnęli w sporcie najwyż-

sze laury, są bezcenne! Je-

stem za tym, żeby to kon-

tynuować i na wzór zeszło-

rocznego treningu zorgani-

zować na przykład spotkanie 

ze świeżo upieczonym wice-

mistrzem Europy Lukasem 

Kampą i 175-krotnym repre-

zentantem Argentyny Rodri-

go Quirogą. Dla naszej mło-

dzieży znów byłoby to wiel-

kie wydarzenie. 

Biorąc pod uwagę 

wyniki współza-

wodnictwa spor-

towego dzieci i młodzie-

ży w klasyfi kacji młodzie-

żowych klubów w kategorii 

piłka siatkowa mężczyzn 

Akademia Talentów Ja-

strzębskiego Węgla zajmu-

je 1. miejsce w kraju. Czy 

ten wynik można odczy-

tywać wprost, że szkolimy 

najlepiej w kraju?

Na pewno w ten sposób po-

twierdzamy przynależność do 

elity młodzieżowej w Polsce. 

rozmawiał: Marcin Fejkiel
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Trzy fi nały, dwa medale
W minionym sezonie adepci Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla znów udowodnili, że należą do ścisłej 
 krajowej czołówki. We wszystkich trzech kategoriach wiekowych nasza młodzież zakwalifi kowała się do  turniejów 
fi nałowych na szczeblu krajowym i tylko w jednym z nich uplasowała się poza podium

W rozegranym od 5 do 9 kwietnia w Kętrzynie turnieju finałowym 

o mistrzostwo Polski juniorów nasi  akademicy nie mieli sobie równych 

i sięgnęli po tytuł najlepszej ekipy w kraju. 

Wyniki turnieju fina³owego o MP juniorów:
Mecze grupowe:

Metro Warszawa - Jastrzębski Węgiel 0:3 (16:25, 25:27, 23:25)

MMKS Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 3:1 (25:22, 20:25, 25:23, 25:21)

Jastrzębski Węgiel - Wifama Łódź 3:0 (25:16, 25:17, 25:21)

Półfinał: AKS V LO Rzeszów - Jastrzębski Węgiel 2:3 (17:25, 25:20, 25:15, 16:25, 12:15)

Finał: MOS Wola Warszawa - Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:22, 21:25, 25:16, 18:25, 9:15)

Skład juniorów Jastrzębskiego Węgla:

Bereza, Gonera, Kącki, Kuryło, Lejawa, Makoś, Marchwiak, Predecki, Redyk, Turski, 

Bartecki, Bąk, Czyrniański, Gdowski, Hołdys, Krawczyk, Krysiak, Kukulski, Oziabło.

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski juniorów 2017:

1.Jastrzębski Węgiel, 2. MOS Wola Warszawa, 3. AKS V LO Rzeszów, 4. MMKS Kę-

dzierzyn-Koźle, 5. Trefl Gdańsk, 6. Wifama Łódź, 7. EKS Skra Bełchatów, 8. Metro 

Warszawa. 

W rozegranym od 12 do 14 maja w Dębicy turnieju finałowym 

o mistrzostwo Polski młodzików nasza drużyna z Akademii Talentów 

wywalczyła brązowe medale. 

Wyniki turnieju fina³owego o MP m³odzików:
Mecze grupowe:

Jastrzębski Węgiel - Huragan Wołomin 2:0 (25:20, 25:17) 

Jastrzębski Węgiel - Gwardia Wrocław 1:2 (22:25, 25:18, 9:15) 

 AKS V LO Rzeszów - Jastrzębski Węgiel 0:2 (22:25, 24:26)

Półfinał: 

Plas Kielce - Jastrzębski Węgiel 2:1 (23:25, 25:19, 15:7) 

Mecz o 3.miejsce: 

Gwardia Wrocław - Jastrzębski Węgiel 1:2 (25:21, 21:25, 13:15)

Skład młodzików Jastrzębskiego Węgla: 

Kowalski, Komorowski, Piotrowski, Puchcij, Wężowicz, Brzoza, Połyński, Inerowicz, 

Pogoda, Kufka, Siejka, Zieliński, Ołeniak. 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

1. Trefl Gdańsk, 2. Plas Kielce, 3. Jastrzębski Węgiel, 4. Gwardia Wrocław, 5. Che-

mik Bydgoszcz, 6. AKS V LO Rzeszów, 7. MOS Wola Warszawa, 8. Huragan Wołomin. 

W rozegranym od 3 do 7 maja w Olecku turnieju finałowym 

o mistrzostwo Polski kadetów nasz zespół awansował do strefy medalowej, 

ale zarówno w półfinale, jak i w meczu o brąz musiał uznać wyższość 

swoich rówieśników odpowiednio z Gdańska i Bydgoszczy.

Wyniki turnieju fina³owego o MP kadetów:
Runda grupowa

Jastrzębski Węgiel - AZS 2020 Częstochowa 2:3 (26:24, 25:18, 11:25, 20:25, 13:15)

Jastrzębski Węgiel – MMKS Maraton Świnoujście 3:2 (24:26, 25:23, 19:25, 25:22, 16:14)

Jastrzębski Węgiel - AKS V LO Rzeszów 3:0 (25:22, 25:21, 25:18)

Półfinał: 

Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk SA 1:3 (28:26, 18:25, 22:25, 19:25)

Mecz o 3. miejsce: 

Jastrzębski Węgiel – BKS Chemik Bydgoszcz 1:3 (28:30, 19:25, 25:20, 21:25)

Skład kadetów Jastrzębskiego Węgla:

Stokłosiński, Laskowski, Błażej, Kraj, Bogacz, Mazurczak, Filipczak, Trociński, Mysz-

ka, Szymczak, Wieczorek, Nabiałczyk, Walczak, Rakowski, Roque de Oliveira, Citak 

(libero), Janicki (libero).

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Polski kadetów 2017:

1. AZS 2020 Częstochowa, 2. Trefl Gdańsk SA, 3. BKS Chemik Bydgoszcz, 

4.  Jastrzębski Węgiel, 5. MMKS Maraton Świnoujście, 6. AZS PWSZ Nysa, 7. KS Me-

tro Warszawa, 8. AKS V LO Rzeszów. 

Dwóch naszych zawodników otrzymało również nagrody indywidualne. Karol Redyk został 

wybranym MVP mistrzostw, natomiast Bartosz Makoś dostał wyróżnienie dla najlepszego 

 libero.

Jeden z naszych zawodników, Wojciech Kraj został wybranym najlepiej blokującym MP ka-

detów 2017. 

Jeśli chodzi o wyróżnienia indywidualne, to nagrodę dla najlepszego rozgrywającego odebrał 

zawodnik Jastrzębskiego Węgla Michał Inerowicz.
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Pomarańczowi na dole w kopalni
„Szacunek dla tych ludzi”

21 marca 2017 roku nasi siatkarze z pewnością zapamiętają na długo. Drużyna oraz sztab szkoleniowy wzięli udział
w  wycieczce do kopalni Borynia, należącej do strategicznego partnera naszego Klubu – JSW SA.

Zjazdy pod ziemię to 

niepisana tradycja Jastrzęb-

skiego Węgla. W  sumie 

w  historii Klubu było ich 

sporo, choć ostatni odbył 

się blisko pięć lat temu. Dla 

Leszka Dejewskiego, dru-

giego trenera zespołu był 

to już bodaj ósmy zjazd na 

dół! – Jak zawsze pełen sza-

cunek dla tych ludzi, którzy 

tam pracują. Widać, jaka to 

jest ciężka praca. Jesteśmy 

zmęczeni, ale szczęśliwi, bo 

widzieliśmy, na czym polega 

ta praca Teraz z  większym 

szacunkiem będziemy pod-

chodzić do tego, co sami ro-

bimy – mówił po wyjeździe 

na powierzchnię asystent 

trenera Marka  Lebedewa. 

przedsezonową prezenta-

cję JW. – Za każdym razem 

było inaczej. Inne kopalnie, 

inne rejony. Ale tak napraw-

dę dopiero dzisiaj zobaczyli-

śmy czoło przodka oraz to, 

jak wydobywany jest węgiel. 

Był to interesujący poranek – 

dzielił się swoimi wrażenia-

mi Australijczyk.

Mimo rysującego się 

na twarzach jego zawodni-

ków zmęczenia, twardo ob-

stawał przy popołudnio-

wym treningu. – Po meczu 

w  Warszawie zespół miał 

dwa dni wolnego, więc czas 

wrócić do zajęć. Popracuje-

my na siłowni, ale umówmy 

się, że nie będzie to najcięż-

sza sesja  treningowa – przy-

marańczowi zapoznali się 

z  aparatami ucieczkowy-

mi używanymi na dole. Da-

lej: łaźnia, lampownia, ma-

skownia, szyb i zjazd na dół. 

838 metrów pod ziemią! Po-

wrót - po trzech godzinach.

Na dole siatkarze mo-

gli z  bliska przyjrzeć się, 

jak wygląda praca w  wyro-

bisku drążonym kombaj-

nem chodnikowym i  ogól-

nie z warunkami pracy oraz 

używanym sprzętem „na 

ścianie”. – Zobaczyliśmy, 

jak wygląda wydobycie. Nie 

spodziewałem się, że przyj-

rzymy się tej pracy, aż w ta-

kim wymiarze. Można po-

wiedzieć, że staliśmy ramię 

w  ramię z  tymi górnikami, 

którzy tam pracują. Masa 

pyłu, nic nie widać… Ta pra-

ca to ciężki kawałek chleba. 

Jest to niewątpliwie cieka-

we doświadczenie – mówił 

z  uznaniem kapitan druży-

ny Patryk Strzeżek.

– Ci sami górnicy, któ-

rzy kibicują siatkarzom pod-

czas meczu, dziś mogli zo-

baczyć ich na żywo w  swo-

ich warunkach pracy. To 

na pewno ciekawy pomysł 

– przytakiwał Marek Lasec-

ki, dyrektor techniczny ko-

palni KWK „Borynia – Zo-

fiówka – Jastrzębie” Ruch 

Borynia. W  podobnym to-

nie wypowiadał się Jarosław 

Twardokęs, dyrektor KWK 

„Borynia – Zofiówka – Ja-

strzębie”: – Cieszymy się, że 

siatkarzom było dano zoba-

czyć pracę w kopalni. 

Salvador Hidalgo Oli-

va wyznał, że w  życiu nie 

przeżył niczego podobnego. 

– Niewiarygodne doświad-

czenie… To było coś wyjąt-

kowego. Mam wiele respek-

tu dla pracowników kopalni. 

Słyszałem, że górnicy na dole 

pozdrawiają się słowami: 

„Szczęść Boże”. Przeżyłem 

zupełnie coś innego w  moim 

życiu – mówił Kubańczyk.

I  dodał: – Uważam, że 

to był jeden z  najlepszych 

sposobów na budowanie at-

mosfery w drużynie. Byliśmy 

tam wszyscy razem. Wizyta 

na dole w  kopalni uzmysło-

wiła nam, jak trudne może 

być życie i  jak bardzo jeste-

Co ciekawe, dla nasze-

go pierwszego szkoleniowca 

również nie była to pierw-

szyzna. Po raz pierwszy 

zwiedził bowiem kopalnię 

jeszcze za kadencji Rober-

to Santilliego, kiedy praco-

wał w  Jastrzębskim Węglu 

jako trener przygotowania 

fizycznego. Druga wizyta 

miała miejsce we wrześniu 

2012 roku, przy okazji za-

proszenia mistrza Niemiec 

Berlin Recycling Volleys na 

znał opiekun pomarańczo-

wej  drużyny. 

Na zawodnikach zjazd 

do kopalni zrobił piorunu-

jące wrażenie. Dla naszych 

siatkarzy ten dzień zaczął 

się szybciej niż zwykle. Po 

siódmej ekipa była już na 

terenie Boryni, gdzie obej-

rzała prezentację na temat 

historii kopalni oraz jej per-

spektyw. Potem nastąpiło 

praktyczne szkolenie w sta-

cji ratowniczej, gdzie Po-

śmy błogosławieni, że mo-

żemy wykonywać nasz za-

wód. Ludzie pracujący w ko-

palni są naszym głównym 

sponsorem. Po takiej wizy-

cie ciężko będzie nas poko-

nać. Będziemy grać z jeszcze 

większą pasją. Dla tych lu-

dzi, którzy pracują ciężej niż 

my. Przestanę już narzekać 

na zmęczenie po treningu, 

bo są ludzie, którzy mają do 

tego większe prawo. Jestem 

pod wrażeniem –  stwierdził 

Oliva. 

Prezes naszego Klubu 

Adam Gorol powiedział, że 

zależało mu na tym, by na 

finiszu rozgrywek zorgani-

zować dla zespołu dodatko-

wą atrakcję, najlepiej jesz-

cze tematycznie związaną 

z  branżą górniczą. – Dzię-

kuję zarządowi Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej oraz 

dyrekcji kopalni, że udało 

się to wszystko zorganizo-

wać. Bardzo za to dziękuję. 

Wierzę, że dla zespołu była 

to odskocznia od codzien-

nych obowiązków sporto-

wych i  możliwość poznania 

warunków pracy w  kopalni. 

Mam nadzieję, że wrażenia 

pozostaną na długo w  ich 

pamięci – podkreślił prezes 

Jastrzębskiego Węgla.  
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Lukas Kampa wicemistrzem Europy!
Zakończone 3 września siatkarskie Mistrzostwa Europy w Polsce można określić mianem niespodzianek.

Zapracowali na nie: Cze-

si, którzy w barażu o najlep-

szą ósemkę niespodziewanie 

wyeliminowali mistrzów Eu-

ropy Francuzów i  awanso-

wali do ćwierćfi nału czem-

pionatu, Belgowie, któ-

rzy w  ćwierćfi nale odprawi-

li wicemistrzów olimpijskich 

Włochów i  ostatecznie za-

kończyli turniej na czwartym 

miejscu, ale największym za-

skoczeniem jest wynik, jaki 

osiągnęła w  Eurovolley’u  re-

prezentacja Niemiec. 

Kadra narodowa na-

szych zachodnich sąsiadów 

z  rozgrywającym Jastrzęb-

skiego Węgla Lukasem Kam-

pą w składzie dotarła do wiel-

kiego fi nału mistrzostw Sta-

rego Kontynentu, ulegając 

w nim po zaciętym boju Ro-

sjanom 2:3. 

Lukas – podobnie jak 

cały niemiecki zespół – pre-

zentował się w tym turnieju 

znakomicie. Mądrze i  pew-

nie kierował grą swoich ko-

legów. Można nawet poku-

sić się o stwierdzenie, że to 

gdyby nie seria jego dosko-

nałych zagrywek w  trzecim 

secie meczu półfinałowego 

z  Serbią, Niemcy prawdo-

podobnie nie byliby w  sta-

nie odwrócić losów tego 

spotkania i  awansować do 

Grupa B (Azoty Arena, Szczecin):
Niemcy – Włochy 3:2 (25:22, 21:25, 19:25, 25:19, 15:8)

Czechy – Niemcy 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)
Słowacja – Niemcy 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

Ćwierćfi nał (Spodek, Katowice):
Niemcy – Czechy 3:1 (25:22, 16:25, 25:23, 25:20)

Półfi nał (Tauron Arena, Kraków):
Serbia – Niemcy 2:3 (26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15)

Finał (Tauron Arena, Kraków):
Niemcy – Rosja 2:3 (19:25, 25:20, 22:25, 25:17, 13:15)

Komplet wyników 
reprezentacji Niemiec 
podczas ME w Polsce:

niedzielnego finału.

W  nim niemieccy siat-

karze naprawdę wysoko po-

stawili Rosjanom poprzecz-

kę, ale w  kluczowym mo-

mencie tie-break’a  chyba za 

wcześnie uwierzyli w  koń-

cowy sukces przy prowadze-

niu 5:2. Faworyzowany rywal 

do końca zachował „zimną 

krew” i wygrał kluczową par-

tę 15:13. 

Nie zmienia to faktu, że 

wicemistrzostwo Europy to 

jedno z  największych osią-

gnięć w  historii niemieckiej 

siatkówki i pierwszy w ogó-

le medal ME dla męskiej re-

prezentacji w  tej dyscypli-

nie! Co warte podkreślenia, 

niemieccy siatkarze osiągnę-

li ten wynik z trenerem An-

dreą Gianim. Tym samym 

szkoleniowcem, który przed 

dwoma laty podczas Mi-

strzostw Europy we Wło-

szech i  Bułgarii wywalczył 

srebrne krążki z reprezenta-

cją Słowenii. 

Gra w  Polsce zdecy-

dowanie służy niemiec-

kim siatkarzom. To także 

w  naszym kraju przed trze-

ma laty Niemcy sięgnęli po 

sensacyjne brązowe meda-

le Mistrzostw Świata. – Pol-

ska to dla mnie wymarzone 

miejsce do gry w  siatków-

kę – przyznaje zawodnik Ja-

strzębskiego Węgla. 

Podczas Eurovolley Po-

land 2017 Lukas mógł li-

czyć na wsparcie kolegów 

z  Klubu, którzy postano-

wili wybrać się do katowic-

kiego Spodka na ćwierć-

fi nałowy mecz Niemców 

z  Czechami. To kolejny do-

wód na to, jak świetna at-

mosfera panuje w szeregach 

 Pomarańczowych.

– Mamy swoją grupę 

na WhatsApp’ie. Lukas rzu-

cił hasło: „Czy potrzebuje-

my bilety na mecz”? Posy-

pała się taka lawina zamó-

wień, że wyszło zapotrzebo-

wanie większe, niż ilość bile-

tów, jaką dysponował Lukas. 

Ostatecznie więc bilety zor-

ganizował nasz Klub, dzię-

ki czemu mieliśmy tę przy-

jemność, że mogliśmy wspól-

nie wybrać się do Spodka na 

mecz – relacjonuje Wojciech 

Sobala, środkowy Jastrzęb-

skiego Węgla.   

Kampa był zachwyco-

ny obecnością kolegów z Ja-

strzębskiego Węgla na trybu-

nach. – Kiedy wróciłem na 

parkiet po dziesięciominu-

towej przerwie i zobaczyłem 

ich z  transparentem na try-

bunach, to było dla mnie jak 

zastrzyk dodatkowej energii! 

Pomyślałem, że skoro oni 

poświęcili swój czas i zabrali 

na ten mecz ze sobą rodziny, 

to ja po tym rozczarowują-

cym drugim secie muszę po-

kazać, jak bardzo doceniam 

to, że są ze mną i wygrać to 

spotkanie – dzielił się swo-

imi wrażeniami nasz nie-

miecki  rozgrywający.
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NASZ CZŁOWIEK W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 1919

Bartosz Łosiak rządzi na piasku!
Bartosz Łosiak – wychowanek KS Jastrzębie-Borynia – należy do czołowych siatkarzy plażowych globu. W światowym 
 rankingu w parze z Piotrem Kantorem plasuje się na czwartym miejscu na świecie!

Bartosz Łosiak
Ur. 14.05.1992r. w Jastrzębiu-Zdroju

Wzrost/waga:  190 cm/86 kg

Do jastrzębskiego klubu 

trafi ł on na przełomie szkoły 

podstawowej i  gimnazjum. – 

Byłem nadpobudliwy. Po roz-

mowie z  pedagogiem moi ro-

dzice uznali, że powinienem 

zająć się sportem, żeby w  ja-

kiś sposób się wyżyć – opowia-

da Bartosz. Wybór padł na 

 siatkówkę.

Od kolegi dowiedział 

się, że KS Jastrzębie-Bory-

nia prowadzi nabór do siat-

kówki. Trafi ł do grupy, którą 

opiekował się Bogdan Szcze-

bak, obecny scoutman Ja-

strzębskiego Węgla. – Tak 

w ogóle to fajnie się złożyło, bo 

do klubu przyszedłem w środ-

ku tygodnia, a  już w  week-

end pojechałem na pierwszy 

mecz – wspomina zawod-

nik. W klubie Jastrzębie-Bo-

rynia przeszedł przez szko-

lenie w  dwóch kategoriach 

wiekowych: młodzikach oraz 

 kadetach. 

Jednocześnie, wspól-

nie z  innym wychowankiem 

jastrzębskiego klubu Da-

mianem Doboszem (obec-

nie Krispol Września) grał 

w siatkówkę na plaży. I wła-

śnie przebywając na zgrupo-

waniu młodzieżowej kadry 

Polski poznał Piotra Kantora 

z  Sosnowca, obecnego part-

nera z zespołu. – To on zapro-

ponował mi, żebyśmy wspól-

nie poszli do Szkoły Mistrzo-

stwa Sportowego w  Łodzi. 

Podjąłem spontaniczną decy-

zję i  postanowiłem, że pójdę 

tam na rok i zobaczę, czy je-

stem w  stanie zaprezentować 

dobry poziom. Okazało się, że 

ten pierwszy rok był tak do-

bry w moim wykonaniu, że od 

razu zdobyliśmy mistrzostwo 

Europy do lat osiemnastu. Po-

stanowiłem więc, że będę kon-

tynuował siatkówkę plażową. 

W zawodach międzyna-

rodowych Bartosz zadebiu-

tował w 2008 roku. W ciągu 

ośmiu lat kariery powoli piął 

się górę w  światowym ran-

kingu. Od tamtej pory zapi-

sał już na swoim koncie tytu-

ły: mistrza Europy do lat 18, 

mistrza Europy do lat 20 oraz 

mistrza Europy do lat 22, mi-

strza świata do lat 19, mistrza 

świata do lat 21 oraz mistrza 

świata do lat 23. – Te wszyst-

kie sukcesy dają wiarę w  to, 

że z  Piotrem tworzymy zgra-

ny kolektyw – uważa Bartosz. 

Największy dotychcza-

sowy triumf Bartosz świę-

cił w 2016 roku. 13 marca na 

obiekcie olimpijskim Łosiak 

z  Kantorem pokonali bra-

zylijską parę Pedro Solberg/

Evandro 2:0 i po raz pierwszy 

w karierze stanęli na najwyż-

szym podium. Wkrótce po-

tem, w majowym Grand Sla-

mie w Moskwie zajęli 3. miej-

sce. Do tej listy należy dodać 

dwa brązowe medale World 

Tour Open w Iranie oraz Ka-

tarze. – To był bez wątpienia 

nasz najlepszy sezon w karie-

rze – przyznaje siatkarz. 

Zwycięstwo na Copa-

cabanie dawało nadzieje 

w  kontekście walki o  olim-

pijski medal. – To całkiem 

inny turniej. Nie wiadomo, 

jak zareagujemy na tę całą 

otoczkę, na wioskę olimpij-

ską. W  „tourach” rozgry-

wamy po trzy mecze dzien-

nie i nie masz czasu na roz-

myślanie, bo idziesz od razu 

grać. Natomiast na Igrzy-

skach będziemy rozgrywać 

mecze praktycznie co dwa 

dni. Może być problem z tym, 

żeby się „wyłączyć” psychicz-

nie – przestrzegał przed hur-

raoptymizmem Łosiak. 

Występ w Igrzyskach nie 

ułożył się po myśli naszej naj-

lepszej polskiej pary „ekspor-

towej”. Łosiak z Kantorem za-

kończyli zmagania olimpij-

skie na 17. miejscu. Nie moż-

na jednak zapominać o tym, 

że tuż przed Igrzyskami naj-

pierw kontuzji doznał Ło-

siak, a później podczas lipco-

wych zawodów w Chorwacji 

to Kantor złamał palec i led-

wo co zdążył z formą na Rio. 

– Był to nasz pierwszy występ 

na Igrzyskach. Do tego byli-

śmy najmłodszą parą w  ca-

łej stawce. Może doszło trochę 

stresu i zabrakło doświadcze-

nia. Ale wywieźliśmy z  Bra-

zylii bagaż doświadczeń i  to 

zaprocentowało w  tym roku 

– mówi Bartosz.

Faktycznie, tegoroczne 

występy pary Łosiak-Kan-

tor znów były fantastycz-

ne. II miejsce w World Tour 

5 Stars (zawody najwyższej 

rangi w  cyklu World Tour) 

w  szwajcarskim Gstaad, II 

miejsce w World Tour 4 Stars 

w Rio De Janeiro, II miejsce 

w World Tour 3 Stars w irań-

skim Kish Island, 5. miej-

sce na Mistrzostwach Świa-

ta w  Wiedniu oraz 4. miej-

sce w  WTF w  Hamburgu 

z  udziałem 12 najlepszych 

tegorocznych drużyn na 

świecie, tylko potwierdzają 

stałą przynależność naszych 

siatkarzy plażowych do ści-

słej światowej czołówki. 

W  kraju nie mają so-

bie równych, czego dowie-

dli w rozgrywanych w sierp-

niu Mistrzostwach Polski

w  Mysłowicach.  



W bieżących rozgrywkach nasi siatkarze będą 
występować w lidze w następujących strojach

STROJE MECZOWE NA NOWY SEZON2020
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Wersja „domowa” Wersja wyjazdowa Libero

TOYOTA  KONSEK  RYBNIKJeździmy z 
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SPRZEDAŻ KARNETÓW 2121

Karnety na sezon 2017/2018
Trwa sprze-

daż karnetów na 
sezon 2017/2018. 

Karnet obejmuje wszystkie 
mecze Jastrzębskiego Węgla 

rozgrywane w jastrzębskiej 
Hali Widowiskowo-Sporto-
wej zarówno w PlusLidze, 
w Pucharze Polski, jak i Li-
dze Mistrzów. Dotyczy to 

zarówno rundy zasadniczej, 
jak i fazy play off, meczu run-
dy wstępnej Ligi Mistrzów, 
a także meczu otwarcia se-
zonu podczas prezentacji.

Sprzedaż jest prowadzo-
na stacjonarnie w dni robo-
cze w godzinach od 9:00 do 
16:00 w biurze Klubu (Hala 
Widowisko-Sportowa,  Al. Jana

Pawła II 6, wejście B, I pię-
tro). Dodatkowo urucho-
miona została również sprze-
daż karnetów  w internecie  
pod adresem:  www.abilet.pl. 

Warunkiem zakupu karnetu
jest udostępnienie numeru PE-
SEL oraz adresu  zamieszkania.
Serdecznie zapraszamy 

po karnety!



PASJE ZAWODNIKÓW2222
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Austopem do Bombaju
56 dni. Ponad 10 tysięcy kilometrów. Cel – zebranie funduszy na wózek inwalidzki dla 13-letniego Kacpra cierpiącego 
na wodogłowie oraz zespół wad wrodzonych

Autostopem z  Polski przez Austrię, Węgry, Serbię, Buł-

garię, Turcję, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabski, Oman aż 

do Indii. W  taki oto sposób kapitan Jastrzębskiego Węgla 

Patryk Strzeżek spędził tegoroczny urlop. Akcja zakończyła 

się pomyślnie – nasz atakujący wraz z Mateuszem Przybyłą, 

siatkarzem MKS-u Będzin, który towarzyszył mu w wypra-

wie zebrali z wpłat od darczyńców 12 tysięcy złotych na za-

kup potrzebnego sprzętu dla chłopca. A co ponadto? – Moją 

najcenniejszą pamiątką z  podróży są wspomnienia – mówi 

kapitan JW. Poniżej fotogaleria z  tej niezwykłej eskapady 

(fot. Prywatne archiwum Patryka Strzeżka).

Szczegółowe relacje z podróży: 

https://www.facebook.com/patwsiatcepodrozy
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FANI POMARAŃCZOWYCH 2323

Kibice na medal
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Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mikołaja Reja 10
Tel./fax: (32) 476 48 95

Tekst i nadzór merytoryczny: 
Marcin Fejkiel

Projekt graficzny, łamanie oraz skład:
Dawid Lach

Zdjęcia: 
Arkadiusz Kogut, Robert Marek,

archiwum Jastrzębski Węgiel, VIS Polska

Druk: 
POLSKA PRESS Sp. z o.o.

Oddział Poligrafia – Drukarnia Sosnowiec
41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

O fanach naszego Klubu można powiedzieć jedno: nigdy nie zawodzą. Są z Pomarańczowymi na dobre i na złe 

Dają temu dowód licz-

nie i  żywiołowo dopingując 

swoich pupili zarówno pod-

czas meczów rozgrywanych 

w jastrzębskiej Hali Widowi-

skowo-Sportowej, jak i  pod-

czas wyjazdów. Do tego, że 

Klub Kibica Jastrzębskiego 

Węgla jest zawsze tam, gdzie 

gra nasz zespół i  znakomi-

cie wywiązuje się ze swej roli 

zdążyliśmy się przyzwyczaić 

przez lata. Natomiast z rado-

ścią odnotowaliśmy, że w mi-

nionym sezonie w  meczach 

wyjazdowych nasza druży-

na mogła liczyć na wspar-

cie sporej grupy fanów także 

spoza stowarzyszenia. Naj-

pierw w marcu podczas „In-

wazji na Spodek”, gdzie kil-

kuset ludzi na trybunach 

katowickiej hali ubranych 

w stroje nawiązujące do barw 

naszego Klubu wraz z  Klu-

bem Kibica fantastycznie do-

pingowało nasz zespół, a po-

wtórkę tego mieliśmy miesiąc 

później w meczu kończącym 

sezon w rzeszowskiej hali na 

Podpromiu. Nie ulega wąt-

pliwości, że nasi kibice mają 

ogromny udział w wywalcze-

niu przez Pomarańczowych 

ostatniego brązowego meda-

lu mistrzostw Polski. Dzię-

kujemy i  prosimy o  więcej 

w nowym sezonie!
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JSW SA została utworzona1 kwietnia 1993 roku. 
W 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie.

JSW SA prowadzi swoją działalność na Górnym Ślą-
sku. W jej skład wchodzą obecnie cztery kopalnie węgla 
kamiennego: Borynia-Zofi ówka-Jastrzębie, Budryk, Knu-
rów-Szczygłowice i Pniówek, w których wydobywany jest 
węgiel koksowy i węgiel do celów energetycznych, oraz 
Zakład Wsparcia Produkcji. 

Do ważniejszych spółek powiązanych kapitałowo 

z JSW SA należą: JSW KOKS S.A., Jastrzębskie Zakłady Re-
montowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., 
Advicom sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodnej i Rekultywacji SA.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem 
wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym pro-
ducentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wiel-
kości produkcji. 

GK JSW jest jednym z największych pracodawców 
w Polsce. Na koniec 2016 roku zatrudniała łącznie  około 

27,4 tys. osób, w tym około 21,2 tys. w samej Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA.

Partnerem strategicznym Jastrzębskiego Węgla jest 
od roku 2004 roku. Od tamtej pory nasz Klub zdobywał 
 prestiżowe trofea nie tylko w Polsce, ale także w  Europie 
i na świecie. 

Jesteśmy dumni, że jako Jastrzębski Węgiel przez lata 
mogliśmy i wciąż możemy budować pozytywny wizerunek 
marki JSW, a dzięki wsparciu Spółki osiągać znaczące wy-
niki sportowe na arenie krajowej, jak i  międzynarodowej.


