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Drodzy Kibice,
To już trzeci numer naszej klubowej publikacji, która jest podsumowaniem zakończonego sezonu i wprowadzeniem 
w  nadchodzące rozgrywki. A najbliższy sezon zapowiada się pasjonująco.

Liga nabrała wyraźnego 

rozpędu. Kluby solidnie prze-

pracowały ostatnie okno trans-

ferowe, budując silne składy na 

najbliższy sezon. Nie inaczej jest 

w naszym  przypadku. 

Minione rozgrywki były dla 

nas bardzo trudne. Wobec braku 

zadowalającego poziomu spor-

towego drużyny, w styczniu pod-

jęliśmy decyzję o zmianie na sta-

nowisku trenera. Marka Lebede-

wa zastąpił Ferdinando De Gior-

gi. Byłem ze wszech miar prze-

konany, że była to decyzja słusz-

na. Włoski szkoleniowiec pod-

jął się zadania w niełatwym mo-

mencie, za co raz jeszcze pragnę 

mu podziękować.

Trudności towarzyszyły 

nam do samego końca sezonu 

i  ostatecznie zakończyliśmy go 

na piątym miejscu w lidze, z cze-

go zarówno ja jako prezes zarzą-

du, jak i nasz strategiczny Part-

ner - Jastrzębska Spółka Wę-

glowa, nie byliśmy zadowoleni. 

Konsekwencją tego były znaczą-

ce ruchy kadrowe wewnątrz ze-

społu. Z drużyny, która kończyła 

poprzedni sezon, pozostało tyl-

ko pięciu  zawodników. 

Przy wsparciu JSW, któ-

ra zwiększyła zaangażowanie fi -

nansowe w  Klub, udało nam 

się zbudować ciekawy i  w  na-

szym przekonaniu silny zespół. 

Pozyskaliśmy kilku zawodni-

ków o uznanej marce na siatkar-

skim rynku, na czele z reprezen-

tantami swoich krajów: Dawi-

dem Konarskim, Christianem 

Frommem oraz Julienem Lyne-

elem. Mając graczy tego formatu 

i dokładając do nich trzon, któ-

ry zachowaliśmy z  poprzednie-

go sezonu, po prostu musimy 

mierzyć wysoko. Trzeba zrobić 

wszystko, by skutecznie powal-

czyć o najwyższe cele. 

Nie zapominamy również 

o  pracy u  podstaw, czyli szko-

leniu młodzieży. Od sześciu lat 

z  powodzeniem realizujemy 

projekt Akademii Talentów, któ-

rego celem jest edukacja siatkar-

ska dzieci i młodzieży. Jako pre-

zes zarządu Jastrzębskiego Wę-

gla, ale i  prezes organu właści-

cielskiego Klubu – KS Jastrzębie 

Borynia, mam ogromną satys-

fakcję, że w 2019 roku Akademia 

wróci tam, gdzie bije serce Klu-

bu, czyli do Jastrzębia-Zdroju. 

Właśnie w  Jastrzębiu-Zdroju 

projekt ten (a  ściślej jego baza) 

zostanie znacząco rozbudowany 

i poszerzony.  

Ten rok, generalnie rzecz 

ujmując, jest dla nas wyjąt-

kowy. Po pierwsze obchodzi-

my 25-lecie istnienia Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej, bez któ-

rej nie byłoby siatkówki w  Ja-

strzębiu-Zdroju. Serdecznie 

gratuluję naszemu strategicz-

nemu Partnerowi tak wspa-

niałego jubileuszu. Jako pre-

zes Klubu czuję się zaszczy-

cony, że mogę pracować z  tak 

znakomitym Partnerem i  jed-

nocześnie jestem dumny, że Ja-

strzębski Węgiel może przez 

lata budować pozytywny wize-

runek marki JSW. Pięknie by-

łoby zwieńczyć to wydarzenie 

wymiernym sukcesem. Dru-

gą niezwykle ważną okoliczno-

ścią są obchody 100-lecia od-

zyskania niepodległości przez 

nasz kraj. Obie rocznice chcemy 

uczcić w sposób godny i uroczy-

sty, a znajdzie to wyraz w zapla-

nowanej na 4 października pre-

zentacji naszego zespołu połą-

czonej z meczem otwarcia sezo-

nu. Mogę Państwa zapewnić, że 

będzie to siatkarskie święto na 

najwyższym  poziomie. 

Nie będzie ono możliwe bez 

Was, drodzy Kibice i Sympatycy 

Jastrzębskiego Węgla. Pracuje-

my i  gramy dla Kibiców, dlate-

go tak bardzo liczymy na Wa-

sze wsparcie w  zbliżającym się 

sezonie. Z tego miejsca serdecz-

nie zapraszam Państwa na pre-

zentację oraz na wszystkie pozo-

stałe mecze Jastrzębskiego Węgla 

w sezonie 2018/2019. W imieniu 

naszego zespołu mogę obiecać 

Państwu walkę do końca i mnó-

stwo pozytywnych emocji.

Do zobaczenia.

Prezes Zarządu
KS Jastrzębski Węgiel SA

Adam Gorol
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12 października wyjazdowym meczem z Cerradem Czarnymi Radom Jastrzębski Węgiel zainauguruje występy w PlusLidze. 
Będzie to nasz 22. sezon z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej, w tym 19. w Polskiej Lidze Siatkówki (PLS). 

W  tym czasie nasz Klub 

jedenastokrotnie stawał na 

podium mistrzostw Polski: 

raz wywalczył mistrzostwo 

Polski, trzy razy wicemistrzo-

stwo kraju i  siedem razy był 

brązowym medalistą.

W  porównaniu z  minio-

nymi rozgrywkami najistot-

niejsza zmiana w  lidze doty-

czy liczby zespołów uczest-

niczących w  rozgrywkach. 

Do walki o  mistrzostwo Pol-

ski przystąpi 14 drużyn, czy-

li o  dwa zespoły mniej, niż 

w poprzednim sezonie. W se-

zonie 2017/2018 szeregi Plu-

sLigi opuściły dwie dru-

żyny: DAFI Społem Kiel-

ce oraz BBTS Bielsko-Bia-

ła, natomiast czternasta w  li-

gowym rankingu Łucznicz-

ka Bydgoszcz zachowała plu-

sligowy byt po zwycięskich 

dla siebie barażach z AZS-em 

 Częstochowa. 

W  tym sezonie nie bę-

dzie bezpośrednich spadków 

z  ligi. Zespół, który na ko-

niec sezonu 2018/2019 zajmie 

ostatnie miejsce w  tabeli, za-

gra baraż o miejsce w P lusLi-

dze sezonu 2019/2020 z  naj-

lepszym bądź drugim w tabeli 

 pierwszoligowcem.

Rozgrywki PlusLigi obejmą 

dwie fazy:

–  Faza zasadnicza: dwie 

rundy rozgrywane syste-

mem „każdy z  każdym - 

mecz i rewanż” z udziałem 

14 drużyn.

–  Faza play-off  - Finał „6”: 

o  tytuł Mistrza Polski grają 

drużyny, które po zakończe-

niu fazy zasadniczej rozgry-

wek zajęły w  tabeli miejsca 

od 1 do 6. Rywalizacja bę-

dzie rozgrywana według na-

stępujących zasad: drużyny, 

które po fazie zasadniczej 

rozgrywek zajęły miejsca 

1-2 grają od razu w półfi na-

le play-off , natomiast druży-

ny z miejsc 3-6 i 4-5 utwo-

rzą pary meczowe, które za-

grają o  miejsce w  półfi na-

le do dwóch wygranych me-

czów ze zmianą gospoda-

rza po każdym meczu. Go-

spodarzami pierwszych spo-

tkań będą zespoły, które po 

fazie zasadniczej rozgrywek 

zajęły wyższe miejsce w  ta-

beli rundy zasadniczej.

–  Drużyny, które zajmą po 

zakończeniu fazy zasadni-

czej miejsca 7-12 grają do 

dwóch wygranych meczów 

ze zmianą gospodarza po 

każdym meczu. Gospoda-

rzami pierwszych spotkań 

będą zespoły, które po fazie 

zasadniczej rozgrywek zaję-

ły wyższe miejsce w tabeli.

–  Drużyny z miejsc 13-14 gra-

ją do dwóch wygranych me-

czów ze zmianą gospoda-

rza po każdym meczu. Go-

spodarzem pierwszego spo-

tkania będzie drużyna, która 

po fazie zasadniczej rozgry-

wek zajęła 13. miejsce. Zwy-

cięzca rywalizacji zajmie 13. 

miejsce w  klasyfi kacji koń-

cowej rozgrywek, a  poko-

nany 14. miejsce i zagra ba-

raż z  drużyną I  ligi o  pra-

wo gry w  PlusLidze sezonu 

2019/2020.
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Z jakim nastawie-

niem  podchodzi 

Pan do tego  sezonu?

Jestem bardzo podekscytowa-

ny. Miałem możliwość zapla-

nowania wszystkiego pod ten 

sezon, łącznie z budową ze-

społu. Dobierałem zawodni-

ków pod względem umiejęt-

ności, charakterów, przydat-

ności do zespołu, podejścia 

do pracy. Przed nami nowe, 

interesujące wyzwanie. Je-

stem ciekaw, jak to wszyst-

ko wypali, kiedy rozpocz-

nie się gra o punkty. Jako tre-

ner czuję już ten wewnętrz-

ny „ogień”. 

Co Panu dała po-

łowa minionego 

sezonu, od kiedy 

w styczniu przejął Pan do-

wodzenie nad zespołem po 

trenerze Marku Lebedewie?

Przede wszystkim miałem 

możliwość poznania bliżej 

Klubu i zawodników. Same 

rozgrywki oraz ich poziom 

znałem wcześniej, z pracy 

w ZAKSIE Kędzierzyn-Koź-

le. Pod względem sportowym 

wyszło tak sobie. Jednak trze-

ba mieć świadomość tego, że 

trenerowi nigdy nie jest ła-

two wejść do drużyny w trak-

cie sezonu. Trzeba bowiem 

szybko odnaleźć się w no-

wych realiach, zdiagnozować 

problem i znaleźć rozwiąza-

nie. A to nie jest takie proste. 

Starałem się robić co w mo-

jej mocy, by osiągnąć z tam-

tym zespołem maksimum. 

Najważniejsze, że Jastrzębski 

Węgiel to Klub z wielkim po-

tencjałem. Dla mnie istotny 

jest ciągły rozwój, tak Klubu, 

jak i drużyny. Organizacyj-

nie, sportowo, trzeba stale iść 

do przodu.

Wraca Pan jeszcze 

myślami do prze-

granej dosłownie 

„o włos” walki o półfinał 

PlusLigi z Treflem Gdańsk? 

Przyznam, że na samą myśl 

o tym zaczynam się złościć, 

ponieważ w każdym z trzech 

meczów w tamtej rywaliza-

cji prezentowaliśmy dobry po-

ziom gry. Uważam, że zasłu-

żyliśmy na półfi nał. Tak na-

prawdę zdecydowało pięć mi-

nut w czwartym secie trzecie-

go meczu, kiedy prowadziliśmy 

21:17, a mimo to nie zamknę-

liśmy tego meczu na swoją ko-

rzyść. Ale taka jest współcze-

sna siatkówka. Myśląc o sukce-

sie, musisz zachować ciągłość 

gry do samego końca. Nie mo-

żesz sobie pozwolić na chwi-

lę przestoju. Później jeszcze 

w tie-breaku mieliśmy szan-

sę na zwycięstwo, ale nie udało 

się. Pocieszające jest natomiast 

to, że pomimo straconej szansy 

na grę o medale, zespół zare-

agował pozytywnie w meczach 

o piąte miejsce z Asseco Reso-

vią Rzeszów i zakończyliśmy 

sezon zwycięstwem. 

Co Pan powie 

o tegorocznym 

oknie transfero-

wym w PlusLidze. Działo 

się, prawda?

Rzeczywiście wygląda to do-

brze. Kluby PlusLigi popra-

wiły się pod tym względem 

znacząco. Ale jednak te naj-

głośniejsze transfery wiążą 

się z włoską Serie A1. Sta-

wiam, że aktualnie jest to 

najsilniejsza liga na świecie. 

Nazwiska: Leon, Leal, Simon 

czy Lisinac to absolutny siat-

karski top. W Polsce gwiazdy 

takiego formatu grać w tym 

sezonie nie będą, ale cieszy 

to, że powoli, małymi krocz-

kami, Plusliga idzie w górę 

i nawet kluby ze środka ta-

beli potrafiły zbudować cie-

kawe zespoły. 

Tutaj zasada jest prosta: 

o wszystkim decydują pie-

niądze. Jeśli masz ich dużo, 

możesz sobie pozwolić na 

pozyskanie najlepszych gra-

czy na świecie. Ale nie wy-

brzydzajmy. PlusLiga to na-

prawdę dobre rozgryw-

ki, w których nam trenerom 

stwarza się porządne warun-

ki do pracy. 

Jest zainteresowanie ze stro-

ny kibiców, mediów, pięk-

ne hale, wiele transmisji te-

lewizyjnych. Z mojego punk-

tu widzenia mogę powie-

dzieć, że polska liga to świet-

ne miejsce do pracy. 

Jak się Pan czu-

je w Jastrzębskim 

Węglu?

Znakomicie. 

W Jastrzębiu są wielkie siat-

karskie tradycje i to się czu-

je na każdym kroku. Ale tak 

jak wspomniałem wcześniej, 

chcę, by ten Klub nadal się 

rozwijał. 

Jestem szczęśliwy, że tu je-

stem i zrobię wszystko, by 

z mojej pracy w Jastrzębskim 

Węglu wycisnąć absolutne 

maksimum. 

A jak Pan odbie-

ra nasz kraj, tak 

w ogóle?

W Polsce jestem w sumie już 

trzeci rok i muszę powie-

dzieć, że żyje się tutaj na-

prawdę spokojnie. Lubię Po-

laków, mam z ludźmi super 

relacje. OK, wiem, że jest mi 

pewnie łatwiej przez to, że je-

stem trenerem, sportowcem. 

W trakcie sezonu dołączy do 

mnie żona. Dzieci, niestety, 

zostaną we Włoszech, ale jest 

to konieczne ze względu na 

to, że zarówno syn, jak i cór-

ka jeszcze studiują. 

Zatrzymajmy się 

na chwilę przy 

Pana rodzinie. 

Pański wuj, Salvatore, to 

również znana postać. Jest 

kardynałem, arcybiskupem 

Foggi, Taranto i Palermo. 

W 2005 roku uczestniczył 

w konklawe po śmierci pa-

pieża Jana Pawła II.  

Tak to prawda. Salvatore jest 

kuzynem mojego ojca. Jest 

to dla mnie powód do dumy. 

Raz do roku, z reguły w le-

cie, mamy okazję spotykać 

się z wujkiem w Vernole, ro-

dzinnych stronach taty. Moż-

na więc powiedzieć, że mam 

z nim kontakt. Dzięki niemu 

podczas rodzinnych uroczy-

stości w Watykanie miałem 

możliwość bliskiego spotka-

nia twarzą w twarz z Janem 

Pawłem II. A to nie każdemu 

bywa dane. Zaszczytu tego 

dostąpili moi rodzice oraz ja, 

gdyż… miałem przekazać pa-

pieżowi koszulkę z reprezen-

tacji Włoch oraz piłkę. Mu-

szę się przyznać, że wówczas 

towarzyszyły mi ogromne 

emocje. Nie pamiętam zbyt 

dobrze, o czym rozmawiali-

śmy, natomiast doskonale za-

pamiętałem wzrok papieża. 

W jego oczach było coś niesa-

mowitego i głębokiego. To je-

den z najważniejszych mo-

mentów w moim życiu.    

Pochodzi Pan 

z tradycyjnej, 

włoskiej  rodziny. 

Jakie są te najważniejsze 

wartości, które wyniósł Pan 

z rodzinnego domu?

Moja rodzina faktycznie jest 

duża. Mam siedmiu bra-

ci i dwie siostry. W tak licz-

nej rodzinie ważne jest, by 

mieć wzajemnie do siebie re-

spekt. I tę lekcję moi rodzice 

starali się nam wpajać każde-

go dnia. Ważne były nie tyl-

ko słowa, ale przykład z góry, 

który rodzice nam dawali. 

Oni byli dla nas wzorem. Sta-

wiali na ciężką pracę, eduka-

cję, wychowanie po katolicku. 

O Pana metodach 

pracy krążą legen-

dy. Czy faktycz-

nie jest Pan takim „katem”, 

który nie oszczędza swoich 

zawodników?

Ja, katem? (śmiech). Dla 

mnie ważna jest ciężka pra-

ca. Mój zespół ma walczyć, 

a zawodnicy mają mieć sza-

cunek do siebie i do pracy. 

Nie powinni się spóźniać, po-

winni natomiast prawidłowo 

się odżywiać i odpoczywać. 

Muszą być gotowi do wy-

zwań, do podejmowania de-

cyzji, brania odpowiedzialno-

ści, wreszcie do wygrywania. 

To są moje niepisane zasady. 

Chcę widzieć moją drużynę 

walczącą, zwłaszcza w trud-

nych momentach, kiedy gra 

się nie układa albo kiedy 

mamy słabszy dzień. Do tego 

potrzeba ludzi, którzy w co-

dziennej harówce mają wła-

śnie takie nastawienie. W dą-

żeniu do doskonałości nie ma 

drogi na skróty. Tego nauczył 

mnie sport. Strefa komfortu 

nie istnieje. 

Jaki wynik na ko-

niec sezonu Pana 

usatysfakcjonuje?

Zarówno ja, jak i zawod-

nicy oraz Klub chcemy me-

dalu. To jest nasze wspól-

ne pragnienie. Ale wiemy, że 

o to będzie ciężko, gdyż kan-

dydatów do medali jest pię-

ciu, sześciu. Do tego potrzeb-

na jest dobra praca oraz to, 

byśmy byli jednością.  Bę-

dziemy waleczni i groź-

ni dla każdego, ale jak to się 

wszystko zakończy, trudno 

przewidzieć. 

■
Rozmawiał Marcin Fejkiel
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Ferdinando De Giorgi: „Nie ma drogi na skróty”
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Najciekawsze liczby sezonu
2017/2018
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JASTRZĘBSKI WĘGIEL W EUROPIE1010

Co zapamiętamy z Ligi Mistrzów 2017/2018

Edycję 2017/2018 Ligi Mistrzów wygrał po raz czwarty z rzędu Zenit Kazań.

Powrót po dwóch latach przerwy do naj-

bardziej prestiżowych rozgrywek europej-

skich po zwycięskim dwumeczu (bez stra-

ty seta) z mistrzem Cypru Omonią Niko-

zja. W  pierwszym meczu rozegranym na 

słonecznej Wyspie Afrodyty Pomarań-

czowi rozbili rywali zagrywką (12 asów 

serwisowych). W  rewanżu potrzebowali 

dwóch setów do awansu do fazy grupowej 

i  zapewnili go sobie po 50 minutach gry, 

a  jego zwieńczeniem była efektowana ak-

cja, w  której libero Jakub Popiwczak wy-

stawił od razu po przyjęciu piłkę na skrzy-

dło do Macieja Muzaja, a ten nie pozosta-

wił złudzeń przeciwnikom.

Zwycięstwo 3:0 na inaugurację rozgry-

wek grupowych z mistrzem Niemiec Ber-

lin Recycling Volleys i  czwartą drużyną 

edycji Ligi Mistrzów z 2017 roku. Okra-

sił je świetny występ mieszkającego na co 

dzień w Berlinie Salvadora Hidalgo Olivy 

przeciwko swojemu byłemu klubowi, któ-

ry zdobył 18 punktów.

Australijski pojedynek trenerski men-

tora z  uczniem we wspomnianym wyżej 

starciu. Mark Lebedew kontra Luke Rey-

nolds. W sezonie 2016/2017 Reynolds pracował w sztabie szkoleniowym Lebedewa w Jastrzębskim Węglu i odpowiadał za przygotowanie motoryczne zespołu. Obaj dżentelmeni wywal-

czyli z Pomarańczowymi brązowy medal mistrzostw Polski, a po tamtym sezonie ich drogi się rozeszły. Co ciekawe, żaden z trenerów nie dokończył pracy w prowadzonych przez siebie ze-

społach w sezonie 2017/2018.

Kolejną wygraną za trzy punkty, tym razem z wicemistrzem Francji Spacer’s Toulouse. Francuska drużyna przyjechała do Jastrzębia-Zdroju w nienajlepszej formie, okupując ostatnie miej-

sce w rodzimych rozgrywkach. Ówczesna dyspozycja Francuzów znalazła odzwierciedlenie także w spotkaniu w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Nasz zespół uporał się z de-

biutantem w LM w 76 minut, a pierwszą z partii wygrał do…10! Dzięki tej wygranej Jastrzębski Węgiel zakończył 2017 rok na fotelu lidera grupy D.

Wyjazd do mroźnego Kazania. Niestety, po konfrontacji z najlepszą klubową drużyną świata Zenitem Kazań straciliśmy pierwszą pozycję w swojej grupie. Siatkarski gwiazdozbiór z Tatar-

stanu gładko zwyciężył na własnym terenie 3:0, demonstrując to z czego słynie, czyli nieprawdopodobną siłę w ataku oraz zagrywce. Nasz zespół przystąpił do tego spotkania z trenerem 

Leszkiem Dejewskim na ławce. Związany od 35 lat z Klubem szkoleniowiec dowodził zespołem z ławki tymczasowo – następca Marka Lebedewa, Ferdinando De Giorgi miał przejąć dru-

żynę dopiero od następującego po tym meczu pojedynku z PGE Skrą Bełchatów. Ponadto w meczu tym niemożliwy okazał się występ libero Jakuba Popiwczaka, który przechodził lecze-

nie po urazie stawu skokowego. Starcie z gigantami światowej siatkówki było okazją do spotkania z byłymi przedstawicielami naszego Klubu – przyjmującym Igorem Yudinem oraz trene-

rem Tomaso Totolo. 

Wizytę wielokrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów w Jastrzębiu-Zdroju. Rewanżowe spotkanie z Zenitem Kazań było debiutem Ferdinando De Giorgiego w roli pierwszego trenera JW 

przed jastrzębską publicznością. Z powodu kontuzji ręki odniesionej w meczu ze Skrą z gry przeciwko mistrzom Rosji wyłączony był kapitan naszej drużyny Grzegorz Kosok. Zaintereso-

wanie szlagierowym spotkaniem w Jastrzębiu-Zdroju był ogromne. Bilety na mecz zostały sprzedane w ciągu 2,5 godziny pierwszego dnia sprzedaży. Kibice, którzy wypełnili halę do ostat-

niego miejsca, mogli podziwiać grę najwybitniejszych siatkarzy na świecie: reprezentantów Sbornej - Maksima Michajłowa, Artema Wolwicza, Aleksandra Butki, znakomitego Ameryka-

nina Matthew Andersona czy Kubańczyka z polskim paszportem Wilfredo Leona. Najjaśniej świeciła tego dnia gwiazda ostatniego z wymienionych graczy. Leon zdobył w tym meczu 14 

punktów, a nasz zespół stawił opór Rosjanom jedynie w pierwszym secie, w którym prowadził jeszcze 21:20, ale ostatecznie uległ w partii 24:26 i całym meczu 0:3. 

Szczęśliwy tie-break w Tuluzie. Jak się okazało, rewanżowe starcie z wicemistrzem Francji nie należało do najłatwiejszych pojedynków. Nasza ekipa wygrała je po tie-breaku, a do wygra-

nej poprowadził ją fantastycznie usposobiony Jason De Rocco, który brylował zarówno w przyjęciu (74-proc. efektywność), jak i ataku (19 punktów). Mimo straty punktu w meczu z dru-

żyną ze stolicy regionu Oksytanii Pomarańczowi zapewnili sobie awans do fazy play off . Kwestią pozostawała jedynie lokata, z której podopieczni „Fefe” De Giorgiego mieli przystąpić do 

dalszej fazy gier.

Akcję Berlin. Na ostatni mecz fazy grupowej do stolicy Niemiec wybrała się ponad 100-osobowa grupa kibiców oraz sympatyków Jastrzębskiego Węgla, a także blisko dwudziestu polskich 

dziennikarzy. Mecz w słynnej berlińskiej Max Schmeling Halle był bardzo emocjonujący. Dwa zwycięskie sety w tym spotkaniu zagwarantowały naszemu zespołowi awans z drugiego miej-

sca do najlepszej dwunastki w Europie. Swoją chwilę chwały miał w tym meczu 19-letni środkowy Jakub Turski, który wchodząc z ławki rezerwowych zaserwował trzy asy!

Polskie derby w Europie. W play off  12 los skojarzył nasz zespół z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski z 2017 roku udowodnili swoją wyższość, pokonując Pomarańczowych w obu 

spotkaniach (3:1, 3:0). Fani naszej drużyny nie mogli odżałować straconej szansy w czwartym secie pierwszego meczu, w Jastrzębiu-Zdroju. Nasza drużyna miała w tej partii aż sześć piłek 

setowych, ale ostatecznie górą byli kędzierzynianie, którzy wygrali tego seta 35:33.   
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Przed nami siódmy sezon Akademii 
Od sezonu 2012/2013 Jastrzębski Węgiel realizuje projekt młodzieżowej siatkówki pod nazwą Akademia Talentów 
 J astrzębskiego Węgla. Program pozwala najmłodszym adeptom siatkówki spełniać marzenia, promując jednocześnie 
funkcje  wychowania przez sport i obiektywnie egzekwując zasady rywalizacji sportowej oraz fair play.

SZTAB TRENERSKI:
Jarosław Kubiak – trener koordynator
Andrzej Malczewski – trener
Dawid Hołda – trener
Jakub Dejewski – trener
Marcin Polowczyk – trener
Michał Wychrystenko – trener 
Jakub Radomski – trener przygotowania  motorycznego
Kacper Wąsala – fizjoterapeuta 

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY:

SEZON 2012/2013: 
 – Mistrzostwo Śląska młodzików, kadetów i juniorów oraz brązowy medal  

  drugiego zespołu juniorów
 – Wicemistrzostwo Polski kadetów w Proszowicach

SEZON 2013/2014:
 – Mistrzostwo Śląska młodzików, kadetów i juniorów oraz wicemistrzostwo  

  drugiego zespołu juniorów, a także brązowy medal drugiego zespołu kadetów
 – Mistrzostwo Polski młodzików w Człuchowie
 – Wicemistrzostwo Polski kadetów w Nowym Tomyślu

SEZON 2014/2015:
 – Mistrzostwo Śląska młodzików, kadetów i juniorów
 – Mistrzostwo Polski młodzików w Tarnowie Podgórnym
 – Mistrzostwo Polski juniorów w Częstochowie
 – Brązowy medal mistrzostw Polski kadetów w Kętrzynie

SEZON 2015/2016:
 – Mistrzostwo Śląska juniorów, wicemistrzostwo Śląska młodzików,   

  brązowy medal mistrzostw Śląska kadetów
 – Młodzieżowe Mistrzostwo Polski (złoty medal Młodej Ligi) w Krapkowicach
 – Mistrzostwo Polski kadetów w Człuchowie 
 – Wicemistrzostwo Polski juniorów w Leżajsku

SEZON 2016/2017
 – Mistrzostwo Śląska juniorów, Mistrzostwo Śląska kadetów, 
  Wicemistrzostwo Śląska młodzików
 – Mistrzostwo Polski juniorów w Kętrzynie
 – Brązowy medal mistrzostw Polski młodzików w Dębicy

SEZON 2017/2018
 – Wicemistrzostwo Śląska juniorów, złoty i brązowy medal (II zespół) 
  mistrzostw Śląska kadetów, Mistrzostwo Śląska młodzików
 – Mistrzostwo Polski młodzików w Dębicy
 – Brązowy medal mistrzostw Polski kadetów w Nysie

Przedsięwzięcie to jest fi nansowane w głównej mierze przez Strategicznego Sponsora Klubu – Jastrzębską Spół-

kę Węglową S.A. Prospołeczne działania JSW S.A. przyczyniają się do promowania Klubu jako ośrodka sportowe-

go bazującego na wieloletniej tradycji siatkarskiej, inwestującego w sportową przyszłość regionu, a z drugiej strony 

wpisują się w realizację przez JSW społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Na podstawie wyników Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 oraz 2017 rok Jastrzębski Wę-

giel zajął pierwsze miejsce w Polsce w klasyfi kacji młodzieżowych klubów w kategorii piłka siatkowa mężczyzn. 

Wyniki te opracowuje niezależna instytucja – Zespół Sportu Młodzieżowego, Instytut Sportu w Warszawie.

Akademia Talentów to gigantyczny projekt. Szkolenie w Akademii obecnie odbywa się na siedmiu poziomach, tzn. 

od VI klasy szkoły podstawowej do klas maturalnych szkoły średniej (roczniki od 2000 do 2006). Ponadto, chłop-

cy z klas IV i V szkoły podstawowej objęci się szkoleniem w mini siatkówce. W samej Akademii edukację sportową 

pobiera 80 osób, a łącznie z mini siatkówką jest to liczba 130 chłopców!

Trenerem koordynatorem w Akademii Talentów jest Jarosław Kubiak, prywatnie ojciec kapitana siatkarskiej repre-

zentacji Polski i byłego gracza Jastrzębskiego Węgla, Michała Kubiaka. 

Młodzież z Akademii uczestniczy w rozgrywkach: a. ogólnopolskich (II liga oraz eta-

py fi nałowe gier o mistrzostwo Polski w kategoriach: młodzik, kadet, junior), b. woje-

wódzkich, organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej (w kategoriach: mło-

dzik, kadet, junior). W sezonie 2018/2019 Akademia wystawi do gry w rozgrywkach 

ŚZPS: dwie drużyny juniorskie, trzy zespoły kadetów oraz dwa zespoły młodzików. Na-

tomiast szóstoklasiści uczestniczą w wojewódzkich rozgrywkach mini siatkówki. 

Akademia Talentów jest trampoliną do PlusLigi. Pierwszym adeptem Akademii, który 

przebił się do pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla był Jakub Popiwczak. W najwyższej 

klasie rozgrywkowej zadebiutował on w wieku 16 lat, a dziś jako 22-latek jest podstawowym 

libero seniorskiej drużyny. Kolejnymi zawodnikami, którzy z Akademii trafi li do pierwsze-

go zespołu byli: Konrad Formela, Radosław Gil, Marcin Ernastowicz, Karol Gdowski oraz 

Jakub Turski (pozostał w drużynie na sezon 2018/2019). Przed tym sezonem do drużyny 

„Fefe” De Giorgiego z AT dołączony został Patryk Czyrniański, a ponadto z seniorami tre-

nują jeszcze dwaj inni akademicy: Wojciech Szwed oraz Artur Błażej.  

Od tego sezonu pełnomocnikiem zarządu KS Jastrzębski Węgiel S.A. ds. szkolenia mło-

dzieży będzie Dariusz Luks. Jest to były siatkarz i trener siatkówki. Jako zawodnik w naj-

wyższej klasie rozgrywkowej reprezentował barwy Górnika Radlin oraz PGE Skry Bełcha-

tów, natomiast z ławki trenerskiej prowadził m.in. takie kluby, jak: Górnik Radlin, Jadar Ra-

dom czy Trefl  Gdańsk. Obecnie pracuje również w Polskim Związku Piłki Siatkowej w Wy-

dziale ds. Młodzieży, jak również jest Komisarzem technicznym Polskiej Ligi Siatkówki.  

W ciągu sześciu sezonów funkcjonowania Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla 

wywalczyła na szczeblu wojewódzkim i krajowym 35 medali (szczegółowa klasyfi ka-

cja w tabeli obok).

Istotne informacje dotyczące Akademii Talentów:
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Business Club Jastrzębskiego Węgla
Od 2016 roku Jastrzębski Węgiel rozwija inicjatywę pod nazwą Business Club Jastrzębskiego Węgla. Jest ona skierowa-
na do władz samorządowych, właścicieli fi rm, kadry zarządzającej, sympatyków sportu, do wszystkich tych, dla których 
sport i związane z nim emocje nie pozostają obojętne. 

Powstanie Klubu Bizne-

su Jastrzębskiego Węgla było 

odpowiedzią na  rosnącą po-

trzebę tworzenia płaszczyzn 

współpracy środowiska spor-

tu, biznesu i  polityki, a  jego 

celem umożliwienie promo-

wania swoich produktów, na-

wiązania nowych kontaktów 

biznesowych oraz wzajem-

ny rozwój współpracy jego 

uczestników. 

W  tym celu powstał 

VIP ROOM – strefa stwo-

rzona z  myślą o  bardziej 

 wymagających uczestnikach 

 sportowych widowisk, dla 

których liczy się zarówno ja-

kość wydarzenia, jak i  kom-

fort jego odbioru. 

Jest to doskonała prze-

strzeń i  platforma łącząca 

kluczowych partnerów bizne-

sowych Jastrzębskiego Węgla, 

w  której mogą oni w  przyja-

znych warunkach nawiązy-

wać kontakty i  podtrzymy-

wać relacje biznesowe, a także 

wymienić swoje doświadcze-

nia w zakresie biznesu.

Opinie Członków Business Clubu Jastrzębskiego Węgla

Bogusław Hanzlik,
Członek Zarządu Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp. z o.o.

Co skłoniło Pana/Państwa fi rmę do przystąpienia do Business Clubu Jastrzębskiego Węgla?

Od początku działalności naszej fi rmy wspieramy lokalne inicjatywy, które promują aktyw-

ność fi zyczną, a jednocześnie dostarczają rozrywki oglądającym. Mieliśmy szansę współpraco-

wać między innymi z klubem piłkarskim w Jastrzębiu-Zdroju, Szerokiej, kolarzami oraz jed-

nym z zawodników rybnickiego żużla. Przyszedł czas na zmianę dyscypliny na siatkówkę, któ-

ra ostatnimi czasy jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Mecz siatkówki to okazja do 

spędzenia czasu ze znajomymi bądź w rodzinnym gronie. Wspólne kibicowanie łączy w sobie 

emocje, rozrywkę, a także zacieśnianie więzi. W dobie telewizji i internetu niezmiernie ważne 

jest, aby w codziennym grafi ku znalazło się miejsce na sport, który tak pozytywnie wpływa na 

nasze życie. Korzystnie oddziałuje na nasze zdrowie i może być uprawiany niezależnie od wie-

ku. Ideę jak ta trzeba promować, a przystąpienie do Business Clubu Jastrzębskiego Węgla daje 

nam właśnie taką możliwość.  

Jakie zalety dostrzega Pan we współpracy z Jastrzębskim Węglem? 

Przystąpienie do zaszczytnego Business Clubu Jastrzębskiego Węgla na sezon 2018/2019 to dla 

naszej fi rmy nie tylko prestiż i zwiększenie rozpoznawalności marki, ale przede wszystkim moż-

liwość poszerzenia współpracy. Jako polska fi rma wspieramy rodzimy rynek, ponieważ zależy 

nam na rozwoju regionu, w którym żyjemy. Staramy się rozwijać współpracę lokalnych przed-

siębiorców i wspierać działania na rzecz mieszkańców i klubów sportowych. Działanie w imię 

lokalnej społeczności zrzesza tutejszych obywateli oraz buduje poczucie przynależności. Każ-

dy z nas powinien według własnych możliwości być aktywnym społecznie. My tylko staramy się 

pokazywać, że wspólnie możemy zdziałać więcej, a siatkarze Jastrzębskiego Węgla wielokrotnie 

udowodnili, że są w stanie wiele osiągnąć.

Z czym kojarzy się Panu marka Jastrzębskiego Węgla?

Jastrzębski Węgiel to przede wszystkim światowej klasy zawodnicy, którzy posiadają duże umie-

jętności i z zapałem podchodzą do tego co robią. To także zaufany partner biznesowy, z któ-

rym mieliśmy już szansę współpracować i jak widać, chętnie do tej współpracy wracamy. Zale-

ży nam na utrzymywaniu pozytywnych relacji, które skutkują owocnym działaniem i jednocze-

śnie wspierają lokalne inicjatywy. Będziemy mocno kibicować naszym wspaniałym siatkarzom 

i liczymy na gorące emocje w tym sezonie.

Bartosz Bilik,
Członek Zarządu Kompleksu Dąbrówka

Co skłoniło Pana/Państwa fi rmę do przystąpienia do Business Clubu Jastrzębskiego Węgla?

Przede wszystkim chcieliśmy bliżej zintegrować się z lokalnym biznesem, a także mieć lepszy i ła-

twiejszy kontakt z jego przedstawicielami. Naszą motywacją było również to, aby zrobić coś pozy-

tywnego dla lokalnej drużyny. Dąbrówka kojarzy się z wysoką jakością usług. Poprzez przynależ-

ność do Business Clubu Jastrzębskiego Węgla chcemy pokazać kibicom, którzy są także naszymi 

Gośćmi, iż chętnie angażujemy się we wspieranie jednej z najlepszych drużyn w Polsce i jest nam 

po drodze z tymi, którzy charakteryzują się profesjonalizmem. 

Jakie zalety dostrzega Pan we współpracy z Jastrzębskim Węglem?

Sport to emocje, a emocje zbliżają ludzi. Dlatego cieszymy się, że możemy być w  jakiejś części 

współodpowiedzialni za tego typu wydarzenia sportowe - czy to goszcząc drużyny przyjezdne, czy 

też budując atmosferę w zespole Jastrzębskiego Węgla przed meczami „domowymi”. Mam tutaj na 

myśli wspólne spotkania zawodników i trenerów Jastrzębskiego Węgla przy posiłkach na kilka go-

dzin przed spotkaniami rozgrywanymi w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Później, my 

sami mamy możliwość doświadczania tych wspaniałych emocji razem z naszymi Gośćmi na me-

czach, a to z kolei zbliża do naszego biznesu.

Współpraca z Business Clubem Jastrzębskiego Węgla to również interesujące kontakty. Dzięki tej 

współpracy już dwa razy z rzędu  mieliśmy zaszczyt gościć w naszym hotelu siatkarską reprezenta-

cję Australii na dłuższych zgrupowaniach w Jastrzębiu-Zdroju. Główną zaletą uczestnictwa w Bu-

siness Clubie JW jest to, że Goście Jastrzębskiego Węgla - zarówno drużyny sportowe, jak Kibice, 

stają się także naszymi Gośćmi.

Z czym kojarzy się Panu marka Jastrzębskiego Węgla?

Jastrzębski Węgiel to przede wszystkim profesjonalizm. Wysoki poziom sportowy i marka, która 

dostarcza pozytywnych emocji nie tylko lokalnie, ale również na szczeblu europejskim, poprzez 

występy w Lidze Mistrzów zapewniające międzynarodowy rozgłos całemu miastu.



Wersja „domowa” Wersja wyjazdowa Libero

JASTRZĘBSKI WĘGIEL SEZON 2018/2019WWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PLWWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PL

STROJE MECZOWE NA SEZON 2018/20191414

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