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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce czwarty numer naszej klubowej publikacji podsumowującej zakończone w maju rozgrywki 
i wprowadzającej w nowy sezon. Minione rozgrywki nasz Klub zakończył z brązowym medalem w PlusLidze. Trzecie 
miejsce w lidze uprawnia nas do występów w Lidze Mistrzów. W tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach pucha-
rowych na Starym Kontynencie weźmiemy udział już po raz ósmy! Dzięki temu miasto Jastrzębie-Zdrój znów będzie 
gościć u siebie najwybitniejszych siatkarzy w Europie.

Sezon 2019/2020 stawia 

przed nami duże wyzwania. 

Z jednej strony będziemy 

rywalizować w PlusLidze, 

o sile której stanowią re-

prezentanci krajów, w tym 

oczywiście kadrowicze ze 

złotej drużyny mistrzów 

świata i świeżo upieczonych 

brązowych medalistów Mi-

strzostw Europy pod batutą 

Vitala Heynena. Z drugiej 

zaś strony będzie okazja do 

zaprezentowania nas i na-

szych Partnerów w Europie. 

Chcąc być konkurencyjnym 

na obu polach, musieliśmy 

jeszcze bardziej wzmocnić 

naszą drużynę.  

Dzięki wsparciu nasze-

go Strategicznego Partnera 

Jastrzębskiej Spółki Wę-

glowej S.A. zbudowaliśmy 

zespół, który tradycyjnie 

będzie mierzyć wysoko. 

W porównaniu z poprzedni-

mi rozgrywkami udało nam 

się utrzymać trzon druży-

ny z gwiazdami zespołu 

w osobach: Lukasa Kampy, 

Juliena Lyneela, dwukrot-

nego mistrza świata Dawida 

Konarskiego i coraz śmielej 

pukającego do bram pierw-

szej reprezentacji Jakuba 

Popiwczaka. Do nich dołą-

czą m.in. gracze o uznanej 

marce w PlusLidze, dzięki 

którym znacząco wzmocni-

liśmy środek bloku, jak Jurij 

Gladyr czy Graham Vigrass 

oraz świetnie rokujący repre-

zentanci Polski: Michał Sza-

lacha oraz Tomasz Fornal. 

Mając silny zespół możemy 

z powodzeniem myśleć o re-

alizacji wysokich celów.  

W strukturze naszego 

Klubu na równi z pierwszą 

drużyną traktujemy na-

szą młodzież. Przy ciągłym 

wsparciu naszego Strate-

gicznego Partnera, po czte-

rech latach przerwy, udało 

się z powrotem sprowadzić 

do Jastrzębia-Zdroju Akade-

mię Talentów Jastrzębskiego 

Węgla. W Hali Sportowej 

przy ul. Reja będzie mieścić 

się baza treningowa oraz 

odnowiona bursa dla aka-

demików, a docelowo rów-

nież szkoła. Jak wiadomo, 

to właśnie z tym miejscem 

wiąże się bogata historia, 

wielkie siatkarskie tradycje 

oraz medalowe osiągnięcia 

Klubu. W tym wyjątkowym 

dla naszego Klubu miej-

scu adepci naszej Akademii 

będą mogli trenować z pasją 

i sięgać po swoje siatkarskie 

marzenia.

Jak Państwo widzicie, 

pomimo ugruntowanej, moc-

nej pozycji na siatkarskiej 

mapie kraju nasz Klub ciągle 

podnosi sobie poprzeczkę. 

Chcemy wciąż się rozwijać 

i dążyć do perfekcji. Jesteśmy 

w czołówce ligowej zarówno 

pod względem sportowym, 

jak i atrakcyjności widowisk 

organizowanych w jastrzęb-

skiej hali. Mecze „domowe” 

z udziałem naszej drużyny 

to gwarancja bezpiecznej 

i dobrej zabawy. Jesteśmy 

przekonani, że wspólnie 

z Państwem utrzymamy ten 

wysoki  poziom.

Dziękuję serdecznie za to, 

że jesteście Państwo z nami 

i zapraszam na nowy sezon 

z udziałem Jastrzębskiego Wę-

gla. Do zobaczenia!

Prezes Zarządu 

KS Jastrzębski Węgiel S.A.

Adam Gorol

WŁADZE KLUBU
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System rozgrywek PlusLigi
Wyjazdowym meczem z BKS Visłą Bydgoszcz Jastrzębski Węgiel rozpocznie pod koniec października występy w PlusLidze 
w     sezonie 2019/2020. 

Nasz Klub występuje w naj-

wyższej klasie rozgrywkowej 

nieprzerwanie przez 23 sezony. 

W tym czasie 12 razy stawał na 

podium mistrzostw Polski: raz 

wywalczył mistrzostwo Polski, 

trzy razy wicemistrzostwo kraju 

i osiem razy był brązowym me-

dalistą krajowych rozgrywek. 

W jubileuszowym 20. se-

zonie istnienia PlusLigi w roz-

grywkach weźmie udział 14 ze-

społów. Rozgrywki obejmują 

dwie fazy: zasadniczą i play off . 

Pierwsza rozgrywana będzie 

systemem „każdy z każdym 

- mecz i rewanż” z udziałem 

wszystkich 14 drużyn. 

Natomiast w drugiej:

- O tytuł Mistrza Polski 

grają drużyny, które po zakoń-

czeniu fazy zasadniczej zajęły 

w tabeli miejsca od 1 do 8. Dru-

żyny z miejsc 1-8; 2-7; 3-6; 4-5 

utworzą pary meczowe, które 

zagrają o miejsca w półfi nale do 

dwóch wygranych meczów ze 

zmianą gospodarza po każdym 

meczu. Gospodarzami pierw-

szych spotkań będą zespoły, 

które po fazie zasadniczej roz-

grywek zajęły wyższe miejsce 

w tabeli.

- Zwycięzcy rywalizacji 

z rundy I zagrają o miejsca 1-4. 

W pierwszym półfi nale zmierzą 

się zwycięzca rywalizacji 1-8 ze 

zwycięzcą rywalizacji 4-5, nato-

miast w drugim półfi nale doj-

dzie do starcia zwycięzcy rywali-

zacji 2-7 ze zwycięzcą rywalizacji 

3-6. Drużyny grają do dwóch 

wygranych meczów ze zmianą 

gospodarza po każdym meczu. 

Gospodarzami pierwszych spo-

tkań będą zespoły, które po fazie 

zasadniczej rozgrywek zajęły 

wyższe miejsce w tabeli.

- Drużyny z miejsc 9-10 

i 11-12 utworzą pary meczowe, 

które zagrają o miejsca w klasyfi -

kacji końcowej sezonu dwume-

cze. Gospodarzami pierwszych 

spotkań będą zespoły, które po 

fazie zasadniczej rozgrywek 

zajęły niższe miejsce w tabeli. 

Gospodarzami meczów rewan-

żowych będą zespoły, które po 

fazie zasadniczej zajęły wyższe 

miejsce tabeli. Jeżeli po zakoń-

czeniu drugiego spotkania stan 

rywalizacji w meczach będzie 

wynosił 1:1, to o wygraniu ry-

walizacji zadecyduje wygranie 

„złotego seta” do 15 punktów.

- Przegrani z rundy I fazy 

play off  utworzą pary meczo-

we i zagrają o miejsca 5-6 i 7-8. 

Drużyny wyżej sklasyfi kowane 

po zakończeniu fazy zasadniczej 

rywalizować będą o miejsca 5-6, 

natomiast drużyny niżej sklasy-

fi kowane po zakończeniu fazy 

zasadniczej zagrają o miejsca 

7-8. Drużyny grają dwumecz. 

Gospodarzami pierwszych spo-

tkań będą zespoły, które po fa-

zie zasadniczej rozgrywek zajęły 

niższe miejsce w tabeli. Gospo-

darzami meczów rewanżowych 

będą zespoły, które po fazie za-

sadniczej zajęły wyższe miejsce 

tabeli. Jeżeli po zakończeniu 

drugiego spotkania stan rywali-

zacji w meczach będzie wynosił 

1:1 to, o wygraniu rywalizacji 

zadecyduje wygranie „złotego 

seta” do 15 punktów.

- Przegrany pierwszego 

półfi nału gra z przegranym 

drugiego półfi nału do trzech 

wygranych meczów ze zmianą 

gospodarza po każdym meczu. 

Gospodarzem pierwszego spo-

tkania będzie zespół, który po 

fazie zasadniczej rozgrywek za-

jął wyższe miejsce w tabeli.

- Zwycięzca pierwsze-

go półfi nału gra ze zwycięzcą 

drugiego półfi nału do trzech 

wygranych meczów ze zmianą 

gospodarza po każdym meczu. 

Gospodarzem pierwszego spo-

tkania będzie zespół, który po 

fazie zasadniczej rozgrywek za-

jął wyższe miejsce w tabeli.

- Drużyna, która zajmie 

13. miejsce po zakończeniu 

fazy zasadniczej kończy roz-

grywki w sezonie 2019/2020 

na 13. miejscu w klasyfi kacji 

końcowej.

- Drużyna, która zajmie 

14. miejsce po zakończeniu fazy 

zasadniczej kończy rozgrywki 

w sezonie 2019/2020 na 14. miej-

scu, opuszcza PlusLigę i od sezo-

nu 2020/2021 będzie miała pra-

wo uczestniczyć w rozgrywkach 

1. Ligi Mężczyzn.

źródło: PLS

WARSZAWA
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WYWIAD Z TRENEREM66

Roberto Santilli: „Cele są dla nas jasne”
W Polsce jest takie 

powiedzenie, że 

nie wchodzi się 

dwa razy do tej samej rzeki. 

Dlaczego Ty się zdecydowa-

łeś na taki krok?

Odpowiedź jest prosta. Po-

nieważ to już nie jest ta sama 

rzeka! Atmosfera, otoczenie, 

ale i sama „woda” - to wszyst-

ko znacząco się pozmieniało. 

Dlatego jestem szczęśliwy, 

że jestem w tym miejscu 

i rozpocznę tutaj nowy sezon. 

Nowy sezon oznacza nowe 

emocje i nowych ludzi wokół 

mnie. Zaczynam swój bodaj 

35. sezon w karierze trener-

skiej i jak dotąd nigdy nie 

było tak samo. Zatem nigdy 

mi się to nie znudzi i myślę, że 

fanom również.  

Jak bardzo zmie-

niło się Twoje wy-

obrażenie o Polsce 

i Polakach od czasu, kiedy 

w 2007 roku trafi łeś nad 

Wisłę po raz pierwszy?

Oj, bardzo! Ten kraj zmienia 

się w szalonym tempie. I to mi 

się podoba. Zresztą mówiłem 

to także adeptom Akademii 

Talentów Jastrzębskiego Węgla, 

że reprezentują oni przyszłość. 

To jest imponujące. W mojej 

ojczyźnie, Włoszech, często 

wraca się do przeszłości i pa-

trzy się za siebie. Tutaj ludzie 

są skupieni na tym, co przed 

nimi. To jest wielka różnica 

w postrzeganiu świata. Taka 

postawa napędza do działa-

nia i powoduje, że człowiek 

nieustannie prze do przodu. 

Ten typ podejścia do życia jest 

mi zdecydowanie bliższy.

A Jastrzębski Wę-

giel? Co dla Ciebie 

znaczy ten Klub?

Zacznę do tego, że znaczy bar-

dzo wiele. Kiedy przyjechałem 

tutaj kilkanaście lat temu, była 

to moja pierwsza przepro-

wadzka za granicę. Jastrzębski 

Węgiel jawi mi się jako klub, 

który zawsze chce być lepszy. 

I ja podobnie podchodzę do 

życia. Staram się ciągle popra-

wiać i robić coś lepiej. Także 

z ludźmi, z którymi pracuję. 

Zatem moja fi lozofi a życiowa 

jest zgodna z fi lozofi ą funkcjo-

nowania Jastrzębskiego Węgla. 

Dlatego tak bardzo doceniam 

to miejsce. 

Włochy, Polska, 

Rosja, Niemcy, 

Australia. Trochę 

tych przystanków w Twojej 

karierze trenerskiej już było. 

Rozumiem, że podążasz 

tam, gdzie jest praca. Ale czy 

masz swoje miejsce na zie-

mi? Takie, w którym czujesz 

się najlepiej?

To trudne pytanie. Uważam, 

że różne miejsca dostarczają 

nam różnych emocji. Czasami 

wzbogacają nasze życie osobi-

ste, a innym razem dopełniają 

nasze życie zawodowe. Polska, 

dla przykładu, dała mi bardzo 

dużo pod względem zawodo-

wym. Stała się moim siatkar-

skim domem. To tutaj już kilka 

razy spełniałem się zawodowo. 

Polska dostarcza mi ogromną 

dawkę emocji w pracy. Dla 

mnie życie to podróż. A w wy-

prawach czy wędrówkach 

najpiękniejsze jest poznawanie 

różnych zakątków. Mam szczę-

ście, że było mi dane zwiedzić 

tyle krajów na świecie, a to 

sprawiło, że ta moja życiowa 

droga jest interesująca. Tu 

leży klucz. Nie mógłbym sobie 

wymarzyć lepszego życia.  

Na pozór wydajesz 

się człowiekiem 

niezwykle spokoj-

nym, wręcz wyluzowanym. 

Natomiast podczas meczu aż 

kipisz emocjami. Niektórzy 

eksperci uważają, że nieraz 

przesadzasz z reakcjami. 

Podzielasz ich opinię?

Myślę, że przez ostatnich pięć 

lat bardzo się zmieniłem. Coś 

jakbym przeszedł osobistą 

przemianę (śmiech). Stało się 

tak, bo…po prostu się starzeję, 

przez co być może staję się też 

bardziej roztropny. Na pewno 

lepiej rozumiem swoje emocje. 

Nie tyle bardziej je kontroluję, 

co zwyczajnie lepiej je rozpo-

znaję. Starałem się również 

studiować  procesy zachodzą-

ce w mózgu, gdyż uważam, 

że radzenie sobie z własnymi 

emocjami pozwala zespołowi 

grać lepiej. Nie dotyczy to tyl-

ko mnie samego, ale także ca-

łej drużyny. To jeden z celów 

mojej „działalności” w Klubie, 

by nauczyć zawodników, jak 

radzić sobie z emocjami. Jest 

to taka, powiedzmy, kolejna 

dziedzina aktywności trenera 

(śmiech). 

Zauważyłem, że 

stałeś się bardzo 

proekologiczny. 

Rzeczywiście przywiązujesz 

dużą uwagę do tych spraw 

i na co dzień starasz się dbać 

o środowisko?  

W istocie tak jest. Uważam, 

że wszyscy powinniśmy być 

bardziej wrażliwi na sprawy 

ekologii. Nie skupiajmy się nad 

tym, jaką marką samocho-

du jeździmy, czy jaki dobry 

„ciuch” na siebie zakładamy. 

Myślmy bardziej globalnie, 

o tym co czeka naszą planetę. 

Czasem trzeba otworzyć umysł 

i zrozumieć, w którym kierunku 

podążamy i jaki ma to wpływ 

na otaczające nas środowisko. 

To krok, który każdy z nas może 

wykonać i nie kosztuje on wiele. 

Trzeba odrzucić egoistycznie 

skupianie się wyłącznie na sobie. 

Warto spojrzeć szerzej na to, co 

jest wokół nas. Czasem perspek-

tywę postrzegania mogą zmienić 

podróże i poznawanie innych 

krajów, dlatego ja jestem pod 

tym względem szczęściarzem. 

Powróciłeś do 

Jastrzębskiego 

Węgla w trak-

cie poprzedniego sezonu 

i wywalczyłeś wspólnie 

z zespołem brązowy medal 

PlusLigi. Jesteś zadowolony 

z tego osiągnięcia?

Odpowiedź twierdząca nie do 

końca oddałaby istotę rzeczy. 

Mogę być zadowolony z tego, 

czego dokonaliśmy wspólnie 

jako drużyna. Ale jestem 

przekonany, że mogło być 

jeszcze lepiej. Dlatego staram się 

wywierać presję na wszystkich 

w Klubie, że razem możemy 

więcej. Funkcjonowanie w spo-

rcie musi opierać się na założe-

niu, że trzeba stale się poprawiać 

i dążyć do bycia lepszym. Za 

każdym razem. Na przykład 

wtedy, kiedy masz piłkę po 

swojej stronie i nadarza się oka-

zja do zakończenia meczu na 

swoją korzyść, ale i wtedy kiedy 

musisz się chociażby przygoto-

wać do swoich zajęć. W sporcie 

zawsze jest ten „następny raz”. 

Taki jest mój pogląd na temat 

pracy z zespołem. Cieszy mnie 

to, że trafi łem na grupę, która 

zareagowała pozytywnie na taki 

punkt widzenia. 

Jakie są zatem Twoje 

oczekiwania przed 

tym sezonem?

Dla nas jako drużyny bycie 

lepszym sprowadza się do 

zdobywania medali. Taka jest 

fi lozofi a Klubu. Zresztą ja to też 

stale powtarzam zawodnikom, 

że jesteśmy tutaj po to, by sięgać 

po trofea. A już droga dojścia 

do tego leży po naszej stronie. 

To my musimy wiedzieć, jak się 

do tego najlepiej przygotować. 

Cele są dla nas jasne.

Rozmawiał: Marcin Fejkiel
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Akademia Talentów powróciła 
do Jastrzębia-Zdroju

Po czterech latach przerwy Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla wraca z Żor do Jastrzębia-Zdroju. W Hali Spor-
towej przy ul. Reja w dzielnicy Szeroka będzie mieścić się baza treningowa oraz bursa dla akademików, a docelowo 
również szkoła.

– Pragnę podziękować 

naszemu Partnerowi Strate-

gicznemu, bo gdyby nie Ja-

strzębska Spółka Węglowa i jej 

zarząd, nie bylibyśmy w tym 

miejscu – podkreślał Adam 

Gorol, prezes naszego Klubu, 

podczas uroczystej inaugu-

racji roku szkolnego Niepu-

blicznej Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego pod patronatem 

Jastrzębskiego Węgla, która 

odbyła się w Hali Sportowej 

w Szerokiej.

W wydarzeniu tym wzięli 

udział: uczniowie, ich rodzice 

i opiekunowie, dyrekcja szko-

ły i grono pedagogiczne, tre-

nerzy i przedstawiciele sztabu 

szkoleniowego, a także władze 

naszego Klubu i goście spe-

cjalni. Tym samym przenosi-

ny Akademii do miejsca, gdzie 

przez lata biło serce naszego 

Klubu, stały się faktem.

– To był strzał w dziesiątkę. 

Teraz ta hala znów będzie na 

nowo żyła, obfi towała w emocje 

i będą się tutaj szkolić ludzie, 

których marzeniem jest gra 

w pierwszym zespole – mówi 

Leszek Dejewski, asystent Ro-

berto Santilliego, który grając 

w przeszłości na tym obiek-

cie niejednokrotnie sięgał po 

medale mistrzostw Polski, tak 

w roli zawodnika, jak i trenera.  

Przed powrotem Akade-

mii Talentów do Jastrzębia-

-Zdroju poczynione zostały 

inwestycje modernizacyj-

ne związane z przebudową 

hotelu dla młodzieży. Rok 

szkolny 2019/2020 dzie-

ci i młodzież z AT spędzą 

w Szkole Mistrzostwa Spor-

towego w Jastrzębiu-Zdroju 

przy ul.  Kusocińskiego.  

12 września adepci Aka-

demii oficjalnie zadomowili 

się w nowoczesnej bursie. 

– Miło jest wrócić do 

miasta, z którego ten Klub 

się wywodzi. Ogromnym 

plusem jest to, że trenujemy 

w hali przy ulicy Reja 10, bo 

jest to miejsce legendarne dla 

naszego Klubu. Jeśli chodzi 

o bursę, to jest o wiele lepiej 

niż było. Mamy ładniejsze ła-

zienki, dużo pralek, a nawet 

suszarki, co jest nowością. 

Same pozytywy! – zachwala 

bursę Patryk Cichosz, junior 

z Akademii Talentów, który 

jest w niej już od sześciu lat.  

Do dawnego hotelu 

dobudowana została jedna 

kondygnacja, dzięki czemu 

w bursie może zamieszkać 

nawet siedemdziesiąt osób. 

Każdy pokój wyposażony jest 

w łazienkę, a dodatkowo ist-

nieją także dwa komfortowe 

mieszkania dla wychowaw-

ców i trenerów. Na obiekcie 

są m. in. siłownia, recepcja 

i świetlica, a docelowo ma 

powstać także baza odnowy 

biologicznej i fizjoterapii.

– Wspólnie z naszym Part-

nerem Strategicznym jesteśmy 

przekonani do tej misji. Do tego 

by, szkolić młodzież, realizować 

to przedsięwzięcie – akcentuje 

prezes Adam Gorol. 

Oczarowania tą ideą 

nie kryje Roberto Santilli, 

trener pierwszej drużyny. 

– Jestem pod wrażeniem tego, 
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mia idzie do przodu. To jest 

super start dla nich wszystkich

– przekonuje reprezentant 

Polski i brązowy medalista te-

gorocznej Ligi Narodów. 

Kolejny etap inwestycji 

będzie obejmować dobudo-

wanie sal lekcyjnych do daw-

nego Domu Kultury, który 

przylega do Hali Sportowej. 

Zanim ta inwestycja dojdzie 

do skutku i zostanie całko-

wicie zrealizowana, zajęcia 

lekcyjne będą odbywać się 

w dawnej Szkole Sióstr Sa-

lezjanek przy ul. Kusociń-

skiego. Miejscem do trenin-

gów siatkarskich oraz zajęć 

z Wychowania Fizycznego 

będzie Hala Sportowa w Sze-

rokiej oraz jastrzębska Hala 

 Widowiskowo-Sportowa przy 

jak  zorganizowana jest Aka-

demia Talentów Jastrzęb-

skiego Węgla. W tutejszej 

Akademii zostały stworzone 

doskonałe warunki do tre-

nowania i edukacji – uważa 

Włoch. 

Najbardziej sztandaro-

wa postać, która wywodzi się 

z Akademii Talentów, a dziś 

jest zawodnikiem pierwszego 

zespołu to Jakub Popiwczak. 

23-letni libero rozpocznie 

w październiku swój ósmy 

z rzędu sezon w PlusLidze 

w barwach Jastrzębskiego 

Węgla. – Zazdroszczę tym 

młodym chłopakom, że mogą 

w takim miejscu zaczynać 

swoją przygodę z siatkówką, 

bo mają jeszcze lepsze warun-

ki, niż my mieliśmy. Akade-

Al. Jana Pawła II 6. W mo-

mencie kiedy całkowicie za-

kończy się inwestycja przy 

ul. Reja, wówczas cały pro-

ces edukacyjno-szkoleniowy 

odbywać się będzie właśnie 

tam. W planach jest ponad-

to przebudowa samej hali 

w Szerokiej, związana m.in. 

z likwidacją starych, żelbe-

towych trybun. Dzięki temu 

wygospodarowane zostanie 

miejsce na drugie boisko, co 

całkowicie rozwiąże problem 

konieczności korzystania z in-

nych obiektów  sportowych. 

– Akademia Talentów 

Jastrzębskiego Węgla ma am-

bicje być najlepszą tego typu 

instytucją w Polsce – mówi 

Adam Gorol, prezes naszego 

Klubu. 
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W obecnym sezonie kadrowym Jastrzębski Węgiel reprezentowało na arenie międzynarodowej ośmiu zawodników 
z czterech różnych państw oraz dwóch przedstawicieli sztabu szkoleniowego, którzy zasilili reprezentację Australii. 

Mocna reprezentacja JW w kadrach narodowych

Jakub Popiwczak (POL) - Liga Narodów (brąz), Puchar Świata Tomasz Fornal (POL) - Liga Narodów (brąz), Puchar Świata

Lukas Kampa (GER) - Liga Narodów (14. miejsce), Mistrzostwa Europy (8. miejsce)

Luke Reynolds (AUS) - Liga Narodów (13. miejsce), Turniej kwalifi kacyjny do IO Tokio 2020 (brak awansu w 2019) Bogdan Szczebak (AUS) - Liga Narodów (13. miejsce), Turniej kwalifi kacyjny do IO Tokio 2020 (brak awansu w 2019)

Michał Szalacha (POL) - Liga Narodów (brąz), Puchar Świata

Christian Fromm (GER) - Liga Narodów (14. miejsce), Mistrzostwa Europy (8. miejsce)

Graham Vigrass (CAN) - Liga Narodów (9. miejsce), Turniej kwalifi kacyjny do IO Tokio 2020 (brak awansu w 2019)

Julien Lyneel (FRA) - Liga Narodów (6. miejsce), Turniej kwalifi kacyjny do IO Tokio 2020 (brak awansu w 2019), 

Mistrzostwa Europy (4. miejsce)

Dawid Konarski (POL) - Liga Narodów (brąz), Turniej kwalifikacyjny do IO Tokio 2020 (awans w 2019), 

 Mistrzostwa Europy (brąz)
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Toyota Konsek Rybnik jest 

już z Jastrzębskim Węglem 

od czterech sezonów. W jaki 

sposób zaczęła się współpra-

ca z naszym Klubem? 

Obie firmy działają na jed-

nym rynku, właściciel nasze-

go salonu Pan Janusz Konsek 

poprzez swoje wykształcenie 

(mgr inż. geolog technik 

eksploatacji złóż) zna dużo 

ludzi z szeroko pojętej branży 

górniczej. Poprzez wspólnych 

znajomych Zarząd Klubu na 

czele z Prezesem Adamem 

Gorolem trafił do naszego 

salonu. Po kilku spotkaniach, 

nakreśleniu projektu i jego 

celów (który z założenia 

miał działać korzystnie dla 

obu stron i tak jest) doszli do 

porozumienia, dlatego roz-

poczynający się sezon będzie 

piątym, wspólnym Jastrzęb-

skiego Węgla i Toyoty Konsek 

Rybnik. 

Jak postrzegają Państwo 

markę Jastrzębskiego 

Węgla?

Markę Jastrzębski Węgiel po-

strzegamy jako czołowy klub 

siatkarski w Polsce. Mało 

jest klubów w jakiejkolwiek 

dyscyplinie sportu, które tak 

Tauron Polska Energia 

zdecydowała się przedłu-

żyć umowę reklamową 

z Jastrzębskim Węglem na 

kolejny, drugi już sezon. 

W jaki sposób zaczęła 

się współpraca z naszym 

Klubem? 

TAURON mając ponad pięć 

milionów klientów bacznie 

obserwuje rynek reklamy. 

Nasza marka musi być obec-

na na tym rynku, musimy też 

przyciągać nowych klientów. 

Siatkówka jako nośnik marki 

to doskonały pomysł. Sport 

rodzinny, z wielkimi sukcesa-

mi i dziesiątkami lat tradycji, 

Rozmowa z Łukaszem Zimnochem, rzecznikiem fi rmy Tauron Polska Energia.

Rozmowa z Karolem Widziołkiem, kierownikiem działu 
sprzedaży fi rmy Toyota Konsek Rybnik.

regularnie zajmowałyby czo-

łowe lokaty w najwyższej li-

dze, jak czynił to w ostatnich 

dekadach Jastrzębski Węgiel. 

Poza tym jest to marka na 

stałe związana z naszym 

regionem poprzez Jastrzębską 

Spółkę Węglową. Jest jedną 

z większych firm w swojej 

branży, podobnie jak Toyota.

Jaka jest Państwa zdaniem 

największa korzyść ze 

współpracy z Jastrzębskim 

Węglem?

Współpracujemy z Klubem 

na kilku płaszczyznach. 

Bardzo ważnym elementem 

każdej branży jest możliwość 

posiadania swoich Amba-

sadorów. Dzięki współpracy 

z Jastrzębskim Węglem mamy 

siatkarzy, trenerów, sztab 

ludzi, którzy na co dzień 

użytkują samochody marki 

Toyota. Dodatkowym atutem 

jest możliwość udziału 

gwiazd Jastrzębskiego Węgla 

w naszych wydarzeniach 

typu „Dni Otwarte”, dzięki 

któremu mają kontakt z na-

szymi klientami. Ważny jest 

również kontakt z firmami, 

które są członkami Business 

Clubu Jastrzębskiego Węgla. 

Niejednokrotnie pomogło 

nam to w nawiązywaniu 

kontaktu z firmami z regio-

nu. Poza tym możemy za-

praszać naszych klientów na 

mecze Jastrzębskiego Węgla.

Dlaczego Państwa zdaniem 

warto inwestować w rekla-

mę poprzez sport?

Reklama poprzez sport dociera 

do bardzo dużej liczby ludzi. 

Siatkówka to jeden z najbar-

dziej popularnych sportów 

drużynowych w Polsce. Każdy 

mecz w Jastrzębiu-Zdroju to 

około 3000 ludzi na hali plus 

telewidzowie przed ekranem. 

Mamy szczęście, że w naszej 

okolicy działa klub z czołówki 

najwyższego szczebla rozgry-

wek, jaką jest Plusliga. Reklama 

jest dobrze widoczna na hali, 

a także z perspektywy kamery. 

Dodatkowo przed każdym 

meczem przy głównym wejściu 

ustawione zostają samochody 

klubowe w barwach Jastrzęb-

skiego Węgla oraz Toyoty 

 Konsek Rybnik. Zarówno Klub 

jak i MOSiR są bardzo ela-

styczne, jeżeli chodzi o formę 

reklamy. Mamy jeszcze kilka 

pomysłów, które być może 

wykorzystamy w tym sezonie. 

kojarzony pozytywnie to 

marzenie każdego dużego 

koncernu.

Jak postrzegają Państwo 

markę Jastrzębskiego 

Węgla?

Siatkówka w Polsce to jedna 

z najjaśniejszych gwiazd na 

sportowym firmamencie. 

Jastrzębski Węgiel to uznana 

marka, na Śląsku, w Polsce 

i Europie. Nasze marki hoł-

dują podobnym wartościom. 

Jastrzębski ma trzy zasad-

nicze walory. Są to: świetna 

organizacja klubu, elastycz-

ny zarząd gotów podejmo-

wać się ambitnych projektów 

i fantastyczni kibice. Ja-

strzębie to miasto wibrujące 

afektem do siatkówki. 

Jaka jest Państwa zda-

niem największa korzyść 

płynąca ze współpracy 

z Jastrzębskim Węglem?

Analizy pokazują, że mar-

keting sportowy to jedna 

z najefektywniejszych form 

dotarcia do Klienta. Pozo-

stałe czynniki, o których już 

wspomniałem to dobra orga-

nizacja i energetyczni kibice. 

Przekaz idący z boiska, 

trybun i ekranów telewizora 

jest jeden. Siatkówka skupia 

wspaniałych ludzi i to jest jej 

podstawowa zaleta. 

Dlaczego Państwa zdaniem 

warto inwestować w rekla-

mę poprzez sport?

Sport to nieprzewidywal-

ność, emocje, to rywaliza-

cja fair play, to niezwykłe 

połączenie planowania 

i     rozsądku z ludzką kre-

atywnością. Mieszanka 

ta angażuje umysł i serce, 

a psychologia społeczna uczy 

nas, że takie połączenie jest 

silnym nośnikiem przekazu 

reklamowego. 

„Jastrzębski Węgiel to uznana marka”
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STROJE MECZOWE NA SEZON 2019/20201414

W bieżących rozgrywkach nasi siatkarze 
będą występować w następujących strojach

Wracamy do Ligi Mistrzów!
Trzecie miejsce w Pluslidze z poprzedniego sezonu uprawnia Jastrzębski Węgiel do występów w Lidze  Mistrzów 
w  rozgrywkach 2019/20.

I kolejka  03-05.12.2019
II kolejka 10-12.12.2019
III kolejka 17-19.12.2019 

IV kolejka 28-30.01.2020
V kolejka 11-13.02.2020

VI kolejka 19.02.2020

W tych najbardziej pre-

stiżowych rozgrywkach pu-

charowych na Starym Kon-

tynencie nasz klub weźmie 

udział po raz ósmy. Nasi kibi-

ce oraz partnerzy będą mieli 

możliwość oglądania w akcji 

najlepszych siatkarzy w Euro-

pie, zaś nazwa miasta Jastrzę-

bie-Zdrój zostanie dobrze 

wyeksponowana w transmi-

sjach telewizyjnych.

Największym dotychcza-

sowym sukcesem Jastrzębskie-

go Węgla w Lidze Mistrzów 

jest brązowy medal wywalczo-

ny w Ankarze w 2014 roku. 

W fazie grupowej Ligi 

Mistrzów weźmie udział 20 

zespołów. Zostaną one po-

dzielone na pięć grup po czte-

ry drużyny. Każda z drużyn 

rozegra po trzy mecze przed 

własną publicznością i trzy na 

wyjeździe. 

Losowanie grup Ligi Mi-

strzów odbędzie się 25 paź-

dziernika 2019 roku.

Terminy spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów:
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