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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce piąty numer naszej klubowej gazety, w której tradycyjnie już podsumowujemy minione 
rozgrywki i wprowadzamy Państwa w nowy sezon z Jastrzębskim Węglem.

Za nami sezon wyjątkowy. 

Niestety, jego niezwykłość nie 

ma ścisłego związku ze spor-

tem, a raczej wiąże się z istotą 

czasów, w jakich przyszło nam 

wszystkim funkcjonować.

Wybuch pandemii koro-

nawirusa wczesną wiosną tego 

roku sparaliżował również 

sport. Dotyczyło to także roz-

grywek, w których uczestni-

czył nasz klub, a więc PlusLigi 

oraz Ligi Mistrzów. W obu 

przypadkach rozgrywki zo-

stały przerwane i nie zostały 

dokończone. W rodzimych 

rozgrywkach nie wyłoniono 

mistrza kraju, a kolejność dru-

żyn ustalono wedle liczby zdo-

bytych punktów meczowych, 

bez ukończenia fazy zasadni-

czej. Zgodnie z tym zajęliśmy 

czwarte miejsce. 

Lokata ta nie zaspoko-

iła naszych ambicji, gdyż 

w przedsezonowych założe-

niach celowaliśmy w miejsce 

w strefi e medalowej. Niemniej 

jednak jako Klub uznaliśmy 

takie rozstrzygnięcie za słusz-

ne, gdyż wobec szalejącej epi-

demii COVID-19, w tamtym 

momencie liczyło się wyłącz-

nie dobro i zdrowie naszych 

zawodników. 

Trudno było nam tak-

że rozstać się z naszą piękną 

przygodą na arenie międzyna-

WŁADZE KLUBU

rodowej, kiedy to Europejska 

Konfederacja Siatkówki CEV 

w kwietniu podjęła decyzję 

o zakończeniu sezonu w roz-

grywkach klubowych pod jej 

auspicjami w edycji 2019/2020.

Przypomnijmy, że w sezo-

nie 2019/2020 nasz Klub noto-

wał znakomite wyniki w Lidze 

Mistrzów. W fazie grupowej 

dwa razy pokonał sześciokrot-

nego zwycięzcę tych rozgry-

wek - Zenit Kazań i z pierw-

szego miejsca w swojej grupie 

awansował do ćwierćfi nału. 

W nim mieliśmy zmierzyć się 

z inną europejską potęgą, wło-

skim klubem Trentino Volley, 

ale dwumecz ten nie doszedł 

do skutku z powodu wybuchu 

pandemii koronawirusa.

Jako Zarząd Klubu zrobi-

liśmy wszystko, by dobrze za-

mknąć miniony sezon. Wraz 

ze sztabem szkoleniowym 

i zespołem wypracowaliśmy 

wspólne stanowisko, zawarli-

śmy porozumienie o zakoń-

czeniu realizacji kontraktów 

z końcem marca, co pozwoli-

ło nam na relatywnie szybkie 

rozpoczęcie budowy nowego 

składu na sezon 2020/2021. 

Przy zawieraniu nowych 

kontraktów zachowaliśmy 

ostrożność fi nansową i wyka-

zaliśmy się dbałością o bez-

pieczeństwo ekonomiczne. 

Funkcję pierwszego trenera 

zespołu powierzyliśmy Luke’o-

wi Reynoldsowi - człowiekowi 

dobrze nam znanemu, czują-

cemu więź z naszym Klubem, 

zdolnemu, głodnemu sukce-

sów i przede wszystkim w peł-

ni gotowemu, w naszym prze-

konaniu, do tej roli. 

Dzięki wsparciu naszego 

Strategicznego Partnera Ja-

strzębskiej Spółki Węglowej 

S.A. zbudowaliśmy zespół, 

który znów będzie walczył 

o najwyższe cele. O tym, że 

jest to grupa waleczna i ambit-

na mieliśmy okazję przekonać 

się podczas zawodów Letniej 

Grand Prix Polskiej Ligi Siat-

kówki. Nasz zespół oczarował 

swoją postawą siatkarskie śro-

dowisko i w pełni zasłużenie 

sięgnął po historyczne, pierw-

sze trofeum w tego typu roz-

grywkach. Jako szef zarządu 

Klubu wierzę, że jest to dobry 

prognostyk przed startem no-

wego sezonu w PlusLidze. 

Cieszę się również z faktu, 

że podjęte przez zarząd Klubu 

zabiegi o włączenie nas do 

kolejnej edycji Ligi Mistrzów 

znalazły swój szczęśliwy fi nał 

i w sezonie 2020/2021 znów 

przystąpimy do rywalizacji 

w tych najbardziej prestiżo-

wych rozgrywkach na Starym 

 Kontynencie. 

Nie zapominamy rów-

nież o naszych najmłodszych 

adeptach siatkówki, którzy 

rozwijają swoje umiejętności 

pod szyldem Akademii Ta-

lentów Jastrzębskiego Węgla. 

W jej przypadku także wszyst-

ko zmierza we właściwym 

kierunku, o czym świadczą 

zarówno imponujące wyniki 

naszej młodzieży, jak również 

postęp prac związanych z mo-

dernizacją hali w Szerokiej.

Przed nami sezon trudny, 

bo toczony z przeciwnikiem, 

na którego jeszcze nikomu 

nie udało się znaleźć recepty, 

a mianowicie koronawiru-

sem. Wyrażam jednak głęboką 

nadzieję, że mimo wszystko 

uda nam się rozegrać w pełni 

sezon 2020/2021. Życzyłbym 

sobie, aby siatkarskie widowi-

ska organizowane przez nas 

w jastrzębskiej hali odbywały 

się z udziałem Państwa, czy-

li naszych kibiców. Czy to się 

uda? Czas pokaże. 

Na ten moment nie-

zmiennie dziękuję Państwu, 

że jesteście z Jastrzębskim 

Węglem i z tego miejsca za-

praszam Was na nowy sezon 

z udziałem naszej drużyny. 

Prezes Zarządu 
KS Jastrzębski Węgiel S.A.

Adam Gorol
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System rozgrywek PlusLigi
Wyjazdowym meczem z Aluron CMC Wartą Zawiercie 12 września Jastrzębski Węgiel rozpocznie występy w PlusLidze 
w  sezonie 2020/2021.

Nasz Klub występuje 

w najwyższej klasie rozgryw-

kowej nieprzerwanie przez 24 

sezony. W tym czasie 12 razy 

stawał na podium mistrzostw 

Polski: raz wywalczył mistrzo-

stwo Polski, trzy razy wicemi-

strzostwo kraju i osiem razy 

był brązowym medalistą krajo-

wych rozgrywek. 

W 21. sezonie istnienia 

PlusLigi w rozgrywkach weź-

mie udział 14 zespołów. Roz-

grywki obejmują dwie fazy: 

zasadniczą oraz play off . Faza 

zasadnicza to dwie rundy roz-

grywane systemem „każdy 

z każdym - mecz i rewanż” 

z udziałem 14 drużyn.

Natomiast w fazie play off :

– O tytuł Mistrza Polski 

grają drużyny, które po za-

kończeniu fazy zasadniczej 

rozgrywek zajęły w tabeli 

miejsca od 1 do 8. Druży-

ny z miejsc 1-8; 2-7; 3-6; 4-5 

utworzą pary meczowe, które 

zagrają o miejsca w półfi nale 

do dwóch wygranych me-

czów ze zmianą gospodarza 

po każdym meczu. Gospo-

darzami pierwszych spotkań 

będą zespoły, które po fazie 

zasadniczej rozgrywek zajęły 

wyższe miejsce w tabeli.

– Zwycięzcy rywalizacji 

z rundy I zagrają w półfi nale 

o miejsca 1-4. W pierwszym 

półfi nale zagrają zwycięzca 

rywalizacji 1-8 ze zwycięzcą 

rywalizacji 4-5. W drugim 

półfi nale zagrają zwycięzca 

rywalizacji 2-7 ze zwycięzcą 

rywalizacji 3-6. Drużyny gra-

ją do dwóch wygranych me-

czów ze zmianą gospodarza 

po każdym meczu. Gospo-

darzami pierwszych spotkań 

będą zespoły, które po fazie 

zasadniczej rozgrywek zajęły 

wyższe miejsce w tabeli.

– Drużyny z miejsc 9-10 

i 11-12 utworzą pary meczo-

we, które zagrają o miejsca 

w klasyfi kacji końcowej se-

zonu dwumecze. Gospoda-

rzami pierwszych spotkań 

będą zespoły, które po fazie 

zasadniczej rozgrywek zajęły 

niższe miejsce w tabeli. Go-

spodarzami meczów rewan-

żowych będą zespoły, które 

po fazie zasadniczej zajęły 

wyższe miejsce tabeli. Jeże-

li po zakończeniu drugiego 

spotkania stan rywalizacji 

w meczach będzie wynosił 

1:1 to o wygraniu rywalizacji 

zadecyduje wygranie „złotego 

seta” do 15 punktów z dwoma 

punktami przewagi jednej 

z drużyn.

– Przegrani z rundy 

I fazy play off utworzą pary 

meczowe i zagrają o miej-

sca 5-6 i 7-8. Drużyny wyżej 

sklasyfikowane po zakoń-

czeniu fazy zasadniczej ry-

walizować będą o miejsca 

5-6, natomiast drużyny niżej 

sklasyfikowane po zakończe-

niu fazy zasadniczej zagrają 

o miejsca 7-8. Drużyny gra-

ją dwumecz. Gospodarzami 

pierwszych spotkań będą 

zespoły, które po fazie za-

sadniczej rozgrywek zajęły 

niższe miejsce w tabeli. Go-

spodarzami meczów rewan-

żowych będą zespoły, które 

po fazie zasadniczej zajęły 

wyższe miejsce tabeli. Jeże-

li po zakończeniu drugiego 

spotkania stan rywalizacji 

w meczach będzie wynosił 

1:1 to o wygraniu rywalizacji 

zadecyduje wygranie „zło-

tego seta” do 15 punktów 

z dwoma punktami przewagi 

jednej z drużyn.

– Przegrany pierwsze-

go półfi nału gra z przegra-

nym drugiego półfi nału, do 

trzech wygranych meczów ze 

zmianą gospodarza po każ-

dym meczu. Gospodarzem 

pierwszego spotkania będzie 

zespół, który po fazie zasad-

niczej rozgrywek zajął wyższe 

miejsce w tabeli.

– Zwycięzca pierwszego 

półfi nału gra ze zwycięzcą 

drugiego półfi nału do trzech 

wygranych meczów ze zmia-

ną gospodarza po każdym 

meczu. Gospodarzem pierw-

szego spotkania będzie ze-

spół, który po fazie zasadni-

czej rozgrywek zajął wyższe 

miejsce w tabeli.

– Drużyna, która zajmie 

13. miejsce po zakończeniu 

fazy zasadniczej kończy roz-

grywki w sezonie 2020/2021 

na 13. miejscu w klasyfi kacji 

końcowej.

– Drużyna, która zajmie 

14. miejsce po zakończeniu 

fazy zasadniczej kończy roz-

grywki w sezonie 2020/2021 

na 14., ostatnim miejscu 

w klasyfi kacji końcowej oraz 

traci uprawnienia do udzia-

łu w rozgrywkach PlusLigi. 

W przypadku braku awan-

su drużyn PlusLigi do fazy 

play off  rozgrywek CEV na-

stąpi zmiana terminów fazy 

play off  rozgrywek w sezonie 

2020/2021.

źródło: Polska Liga Siatkówki
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SYLWETKA NOWEGO TRENERA66

Luke Reynolds: „Czuję się tutaj jak w domu”
Na początku czerwca Jastrzębski Węgiel ofi cjalnie ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim  35-letni Australijczyk 
Luke Reynolds. 

Luke Reynolds
Ur. 09.07.1985, Melbourne (Australia)
Przebieg kariery trenerskiej: Brandon University Bobcats (CAN) – asystent pierwszego trenera, 
Australia (kadra juniorska) – pierwszy trener, Svedala Volley (SWE, klub żeński) – pierwszy trener, 
Nea Salamina Famagusta VC (CYP) – pierwszy trener, Jastrzębski Węgiel – asystent pierwszego tre-
nera, trener przygotowania motorycznego, Berlin Recycling Volleys (GER) – pierwszy trener, Australia 
(pierwsza reprezentacja) – asystent trenera, trener przygotowania motorycznego, Jastrzębski Węgiel 
- asystent pierwszego trenera, trener przygotowania motorycznego, Jastrzębski Węgiel – I trener.

Australijczyk jest dobrze 

znany siatkarskiej społeczno-

ści Jastrzębskiego Węgla, ale 

i w środowisku siatkarskim 

w Polsce. Luke trafi ł do nasze-

go Klubu w sezonie 2016/2017 

i jako członek sztabu szko-

leniowego swojego rodaka 

Marka Lebedewa pełnił rolę 

trenera przygotowania moto-

rycznego. Po bardzo dobrym 

sezonie zwieńczonym brązo-

wym medalem PlusLigi posta-

nowił on spróbować swoich sił 

jako pierwszy trener i przyjął 

ofertę dziesięciokrotnego mi-

strza Niemiec - Berlin Recyc-

ling Volleys. Nie był to jednak 

udany epizod w jego trener-

skiej karierze. Nie to miejsce, 

nie ten czas. 

– Moje odejście z Klubu 

przed kilkoma laty było czymś 

co w tamtym okresie mojej ka-

riery musiałem zrobić. Z per-

spektywy czasu mogę jednak 

powiedzieć, że wówczas na 

przejęcie roli pierwszego tre-

nera było dla mnie trochę za 

wcześnie. Natomiast po kolej-

nych trzech latach na pozio-

mie międzynarodowym, do-

świadczeniach które mam za 

sobą, czuję się pewny jak nigdy 

dotąd, podejmując się tej roli. 

Mam absolutne przekonanie 

co do tego, że jestem gotowy do 

roli pierwszego szkoleniowca 

Jastrzębskiego Węgla – podkre-

śla pochodzący z Melbourne 

Australijczyk, który z wielką 

ochotą i motywacją wrócił do 

Jastrzębskiego Węgla w 2019 

roku, zasilając sztab szko-

leniowy trenera  Roberto 

 Santilliego. 

– Czuję się tutaj jak 

w domu, jak w gronie rodzin-

nym. Mówiąc o rodzinie mam 

na myśli zarówno członków 

sztabu szkoleniowego, pracow-

ników administracji, zarząd, 

a także zawodników z którymi 

współpracuję. Każdy w tym 

Klubie jest serdeczny i każdego 

dnia przychodzi się tutaj nie 

tylko jak do pracy, ale do miej-

sca które kochasz i które spra-

wia, że czujesz się szczęśliw-

szy. Właśnie dlatego zawsze 

z dumą reprezentuję ten Klub 

i jestem dumny z faktu, gdzie 

jestem – podkreśla Luke. 

Kiedy w listopadzie 2019 

roku - wobec niezadowalają-

cych wyników sportowych - 

Włoch pożegnał się z posadą 

pierwszego trenera zespołu, 

funkcję tymczasowego szkole-

niowca powierzono wówczas 

Reynoldsowi. W roli tej Luke 

spisał się znakomicie. Pod-

niósł zespół mentalnie i po-

prowadził drużynę do trzech 

zwycięstw w trzech meczach, 

kolejno: z Aluronem Virtu 

CMC Zawiercie, Cerradem 

Eneą Czarnymi Radom oraz 

PGE Skrą Bełchatów. 

– Wówczas to był dla mnie 

taki okres przejściowy. Ale pa-

trząc wstecz, na myśl przycho-

dzą mi wyłącznie niesamowite 

chwile. W grze zespołu nastąpił 

moment zwrotny, w drużynie 

pojawiła się nowa energia, 

ponownie odzyskaliśmy jako 

zespół wiarę we własne możli-

wości. Zatem, z tamtego czasu 

mam tylko dobre wspomnienia

– przyznaje Reynolds.  

Wówczas jednak jego 

zadanie było od początku ja-

sno nakreślone i dotyczyło 

wyłącznie pracy tymczasowej 

w roli pierwszego szkoleniow-

ca, do momentu znalezienia 

następcy Santilliego. Ostatecz-

nie wybór padł na Serba Slo-

bodana Kovacia, z którym po 

zakończeniu sezonu Klub nie 

przedłużył kontraktu. 

Czas Luke’a Reynold-

sa jako pierwszego trenera 

Jastrzębskiego Węgla nad-

szedł po sezonie 2019/2020. 

–  Stawiamy na dobrze znane-

go nam, można by nawet rzec 

„swojego” człowieka. Pierw-

szym trenerem Jastrzębskiego 

Węgla w nowym sezonie będzie 

osoba wywodząca się z Klubu, 

z jego wnętrza. W taki właśnie 

sposób traktujemy Luke’a Rey-

noldsa. I wiem, że on również 

czuje wieź z naszym Klubem, 

jest z nim emocjonalnie zwią-

zany. W minionym sezonie 

w trudnym dla nas momencie 

bez wahania podjął się dużego 

wyzwania i doskonale mu spro-

stał. Już wtedy pokazał, że jest 

trenerem zdolnym, ambitnym, 

głodnym sukcesu i że warto na 

niego stawiać. Co równie istot-

ne, poza fachowością wprowa-

dza on do zespołu mnóstwo 

pozytywnej energii. Jestem 

przekonany, że od strony mery-

torycznej Luke jest gotowy do 

nowej roli w Klubie. Uważamy, 

że to jest jego czas i będziemy 

go mocno wspierać – mówi 

Adam Gorol, prezes Jastrzęb-

skiego Węgla. 

Sam zainteresowany czu-

je się wyróżniony. - Wybór na 

pierwszego trenera Jastrzęb-

skiego Węgla to dla mnie ol-

brzymi zaszczyt. Czuję się 

zaszczycony, będąc częścią 

tak wspaniałej historii Klubu. 

Zrobię wszystko, co w mojej 

mocy, by Klub oraz jastrzęb-

skie środowisko siatkarskie 

było dumne ze swojej drużyny

–  akcentuje Luke. 

To on wraz ze swoim 

sztabem i we współpracy z za-

rządem zbudował zespół na 

nowy sezon. Sezon inny, niż 

wszystkie dotychczasowe. Se-

zon, który toczyć się będzie 

z koronawirusem w tle. 

– Zespół, który stworzyli-

śmy – a działo się to w czasie 

pandemii – był dobierany pod 

względem charakteru i sposobu 

gry poszczególnych zawodni-

ków. Generalnie rzecz biorąc, 

można powiedzieć, że do naszej 

drużyny trafi li ludzie, którzy 

chcą coś udowodnić. I napraw-

dę wierzę w to, że gracze którzy 

do nas dołączyli są zawodni-

kami, którzy będą wychodzi 

na plac gry mega zmotywowa-

ni w każdym jednym meczu. 

Uważam, że będzie to miało 

ogromne znaczenie, zwłaszcza 

kiedy weźmie się pod uwagę, że 

na trybunach może nie być ki-

biców, a jeśli będą to w ograni-

czonej liczbie. W takiej sytuacji 

musisz być wewnętrznie zmo-

tywowanym, mieć ten wewnę-

trzy napęd, by wydobyć z siebie 

więcej dla samych siebie i dla 

drużyny. Jestem przekonany, 

że zawodnicy których pozyska-

liśmy będą wspólnie naprawdę 

mocno pracować nad tym, by 

dać drużynie coś nowego i in-

nego niż w poprzednim sezonie

– uważa Reynolds. 

Każdy, kto poznał go bli-

żej wie, że Australijczyk jest 

tytanem pracy. Woli skupiać 

się na pozytywach i szukać 

rozwiązań. Dlatego łączenie 

funkcji pierwszego trenera 

z rolą trenera od przygotowa-

nia motorycznego nie stanowi 

dla niego kłopotu. 

– Łączenie funkcji zawsze 

wiąże się z większą ilością 

pracy, ale staram się dobrze 

zorganizować. Zaplanowałem 

przygotowania do sezonu na 

wielu płaszczyznach, zarów-

no z zakresu pracy trenera od 

przygotowania motorycznego, 

jak i pracy pierwszego szko-

leniowca. Podejmuję wyzwa-

nie i dam z siebie wszystko, by 

osiągnąć sukces na obu polach 

mojej działalności – stwierdza 

Reynolds, który mocno pole-

ga też na swoich sztabowcach: 

Leszku Dejewskim, Bogdanie 

Szczebaku, Bartoszu Celedy-

nie oraz Korneliuszu Osmanie.  

– Traktuję ich bardziej jak ro-

dzinę, a nie jak kogoś z kim tyl-

ko pracuję. Każdego dnia wiem, 

że mogę na nich polegać w da-

waniu z siebie stu procent, by-

ciu uczciwym, dążeniu do tego 

samego celu, a także wspieraniu 

naszego zespołu w najlepszy 

możliwy sposób. Bez silnej gru-

py ludzi, którzy cię wspierają, 

nie można osiągnąć niczego 

wielkiego. Jestem zaszczycony, 

że mogę pracować z taką super 

grupą – potwierdza Luke. 

Swoją fi lozofi ę pracy pu-

entuje zaś następująco: - Moja 

fi lozofi a czy siatkarska ide-

ologia, to coś co mogliście już 

poznać trochę w minionym 

sezonie. Zależy mi na tym, by 

w to co się robi, inwestować po-

zytywną energię i wiarę w za-

wodników. Na tym poziomie 

jest wielu zawodników, którzy 

mogą osiągnąć sukces, ale sztu-

ka polega na tym, by faktycznie 

uczynić z nich możliwie naj-

lepszych graczy. Wraz z tym 

musimy w tym sezonie mocno 

popracować nad techniką i sys-

temem gry. Zależy mi na tym, 

by zawodnicy czuli się swobod-

nie i żeby wiedzieli, że zarówno 

trener, jak i koledzy z zespo-

łu wspierają ich w stylu gry, 

w którym czują się najlepiej. 

A prywatnie, kim jest 

nowy trener Jastrzębskiego 

Węgla? Absolwent wychowa-

nia fi zycznego na Uniwersy-

tecie w Brandon w Kanadzie. 

Żonaty z amerykańską siat-

karką Hillary Hurley (ostatnio 

grała w Enerdze MKS Kalisz). 

Posiada również brytyjski 

paszport. Kiedy ma wolne, 

lubi przerzucać ciężary na si-

łowni oraz spędzać czas z ro-

dziną w Australii - tatą Joh-

nem i mamą Brigitte, bratem 

Troyem i jego dwójką dzieci 

(Lily oraz Hunter). Natomiast 

kiedy jest wraz z żoną Hillary, 

lubią wspólnie gotować oraz 

zabawiać przyjaciół.
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Sezon storpedowany przez koronawirusa
Sezon 2019/2020 z udziałem Jastrzębskiego Węgla rozpoczął się 26 października 2019 roku, natomiast zakończył się 
25 marca 2020 roku. Nasz zespół po raz ostatni przystąpił do gry 8 marca 2020. Rozgrywki ligowe w kraju zostały przerwane 
z powodu pandemii koronawirusa i nie zostały dokończone. 

Władze ligi postanowiły 

zakończyć sezon w marcu, 

nie przyznawać tytułu mi-

strza Polski, a kolejność dru-

żyn w tabeli ustalić według 

liczby zdobytych punktów 

meczowych, bez ukończenia 

fazy zasadniczej rozgrywek. 

To oznaczało, że rozgrywki 

te zakończyliśmy na 4. po-

zycji. Jastrzębski Węgiel wy-

grał w PlusLidze 17 meczów, 

zaś w siedmiu musiał uznać 

wyższość swoich przeciwni-

ków. Jeden mecz nasz zespół 

rozegrał również w Pucha-

rze Polski, pechowo ulegając 

(kontrowersyjna decyzja ar-

bitra) Trefl owi Gdańsk. W li-

dzie dwukrotnie pokonaliśmy 

tego rywala. 

W trakcie sezonu – wo-

bec niezadowalających wyni-

ków sportowych – doszło do 

roszady na ławce trenerskiej. 

Włocha Roberto Santilliego 

zastąpił serbski szkoleniowiec 

Slobodan Kovać. 

W pamięci kibiców na 

pewno zostaną dwa zwycię-

stwa odniesione nad PGE Skrą 

Bełchatów (w tym 3:0 na tere-

nie przeciwnika), jak również 

kapitalna potyczka na wyjeź-

dzie z Grupą Azoty ZAKSĄ 

Kędzierzyn-Koźle (3:2), która 

przełamała kilkuletnią nieko-

rzystną passę w konfrontacjach 

z drużyną z Opolszczyzny. 

Dwa razy okazaliśmy się też 

lepsi od innego z utytułowa-

nych rywali – Asseco Resovii 

Rzeszów, triumfując nad ekipą 

z Podkarpacia bez straty seta. 

Po zakończeniu sezonu 

25 marca 2020, zawarte zo-

stało porozumienie z zespo-

łem o zakończeniu realizacji 

z dniem 31 marca 2020r. kon-

traktów sportowych z uwa-

gi na brak możliwości ich 

 realizacji. 

Natomiast kontrakty z ze-

społem na usługi reklamowe 

były realizowane do daty ich 

zakończenia, tj. do dnia 31 

maja 2020r.

Rozwiązanie to udało 

się wypracować wspólnie, 

w porozumieniu wszystkich 

uczestników, tj. sztabu szkole-

niowego, zawodników i zarzą-

du klubu, w atmosferze wza-

jemnego poszanowania mając 

na uwadze zdrowie i bezpie-

czeństwo stron.

– W naszym Klubie było 

dużo dialogu. Od samego po-

czątku pan prezes wykazał 

się dużym zrozumieniem, 

nie starał się niczego nam 

narzucić z góry. Rozmawia-

liśmy jak cywilizowani ludzie 

i doszliśmy do wspólnego sta-

nowiska, bo my jako siatka-

rze mamy świadomość tego, 

że nasz zawód to dla innych 

tylko rozrywka, urozmaicenie 

codziennego życia, gdzie nikt 

w tym momencie o tym nie 

myśli, nie zaprząta sobie gło-

wy a patrząc na nasze zarob-

ki, to my sobie na pewno po-

radzimy. Wiemy, że musimy 

ratować klub, pomagać spo-

łeczeństwu, bo tego wymaga 

ta chwila. Byliśmy skłonni do 

ustępstw – mówił w marcu 

Jakub Popiwczak, libero Ja-

strzębskiego Węgla. 

– Ten sezon można pod-

sumować jednym słowem 

- niedosyt. Wszyscy wiemy, 

że sezon nie został dograny, 

a apetyty mieliśmy na pewno 

na to, aby grać do maja, o naj-

wyższe cele, bo z taką myślą 

ta drużyna była budowana. 

Stworzyliśmy świetną grupę, 

szatnia była rewelacyjna, tak 

więc tym bardziej szkoda, że 

nie mogliśmy rozegrać tego se-

zonu do końca – mówił z kolei 

środkowy Piotr Hain. 

Po zakończeniu sezonu 

Jastrzębski Węgiel przystąpił 

do realizacji szeroko idących 

działań marketingowych na 

rzecz: Partnera Strategiczne-

go, pozostałych Partnerów 

Klubu, Miasta Jastrzębie-

-Zdrój, Firm wspierających, 

Zespołu Szkół Mistrzostwa 

Sportowego „Jastrzębski Wę-

giel” oraz Akademii Talentów 

Jastrzębskiego Węgla. 
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Pochodzący z Tourcoing 28-letni siatkarz jest reprezentantem Francji. Dotychczas większość swojej kariery spędził w klubach ze swojego kraju. Pierwsze kroki stawiał 

w klubie z rodzinnego miasta. W barwach Tourcoing LM był objawieniem sezonu 2011/2012 we francuskiej Ligue A. Potem przez rok był zawodnikiem Montpellier UC, 

a następnie grał w lidze belgijskiej w drużynie Prefaxis Menen, gdzie został wybrany najlepszym zagrywającym tej ligi w sezonie 2014/2015. 

Po roku wrócił do Francji, zasilając Spacer’s de Toulouse. Z zespołem z Tuluzy wywalczył wicemistrzostwo kraju, a jego świetna postawa na boisku zaowocowała 

transferem do ówczesnego mistrza Francji Chaumont Volley-Ball 52, z którym raz jeszcze w swojej karierze zagrał w finale ligi (ponownie srebro), wywalczył krajowy 

Superpuchar i wystąpił w Lidze Mistrzów (awans do fazy play off 12). Ostatnie dwa lata spędził we włoskiej Serie A1 – najpierw w Kioene Padova, a w minionym sezonie 

Vero Volley Monza. 

Yacine Louati prywatnie jest miłośnikiem muzyki. Przez 12 lat uczył gry na trąbce, zaś przez osiem – gry na fortepianie, kończąc szkoły muzyczne w Tourcoing oraz 

Montpellier. Yacine Louati jest piątym francuskim przyjmującym w historii naszego Klubu. Wcześniej barwy Jastrzębskiego Węgla reprezentowali: Guillaume Samica, 

Nicolas Marechal, Guillaume Quesque oraz Julien Lyneel.

YACINE LOUATI

MICHAŁ GIERŻOT

Michał występuje na pozycji przyjmującego. Ma białorusko-rosyjskie korzenie. Jego ojciec wywodzi się z oko-

lic Mińska, natomiast pochodząca z Anapy mama Natalia występowała w młodzieżowych reprezentacjach Związ-

ku Radzieckiego, a po rozpadzie ZSRR była reprezentantką Białorusi w siatkówce. Występowała m.in. w słynnej 

Urałoczce Jekaterynburg u trenera Nikołaja Karpola, zaś karierę sportową zakończyła w Chemiku Police. I to wła-

śnie w tym zachodniopomorskim mieście w 2001 roku urodził się Michał. Za namową matki w 2014 roku trafił do 

Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Michał Gierżot dysponuje podwójnym obywatelstwem - polskim oraz 

białoruskim. 

Miniony sezon spędził w SMS PZPS I Spała, w barwach którego grał w Krispol 1. Lidze (obecnie Tauron 1. Liga). 

Wystąpił w 22 meczach, w których zdobył 299 punktów, co daje średnią ponad 13 punktów na mecz. Najwięcej 

punktów zdobył w starciu z AZS AGH Kraków, zapisując na swoim koncie 21 „oczek”.  

ŁUKASZ WIŚNIEWSKI

31-letni zawodnik należy do czołówki w kraju na pozycji środkowego bloku. Większość swojej klubowej kariery spędził 

w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą w ciągu ośmiu lat zdobył trzy tytuły mistrzowskie, czterokrotnie sięgał po 

Puchar Polski, raz triumfował w Superpucharze Polski i dwa razy był wicemistrzem kraju. 

Łukasz Wiśniewski pochodzi z Włodawy na Lubelszczyźnie, a siatkówki uczył się UKS Serbinów Biała Podlaska. Następnie był 

objęty centralnym szkoleniem w SMS Spała. Pierwszym profesjonalnym klubem Łukasza był AZS Częstochowa, w którym 

łącznie spędził cztery sezony. Na koniec występów w klubie spod Jasnej Góry wywalczył Puchar Challenge. 

Jest wielokrotnym reprezentantem Polski. Z kadrą narodową wygrał Ligę Światową w 2012 roku, a rok wcześniej zajął 

2. miejsce w Pucharze Świata. 

W swojej karierze otrzymał wiele nagród indywidualnych. Czterokrotnie był wybierany najlepszym blokującym Pucharu 

Polski (2013, 2014, 2017, 2019) i raz najlepiej zagrywającym Pucharu Polski (2016). 

MOHAMED AL HACHDADI

29-letni Marokańczyk zastąpił na pozycji atakującego w naszym Klubie podwójnego mistrza świata Dawida Konarskiego. 

Al Hachdadi trafił do Jastrzębskiego Węgla z drużyny mistrza Brazylii z 2019 roku EMS Taubate Funvic, w której występował wspólnie 

z takimi tuzami brazylijskiej siatkówki, jak: Ricardo Lucarelli, Raphael Oliveira, Lucas Saatkamp, Felipe Fonteles, Douglas Souza czy Thales 

Hoss. Natomiast o miejsce w składzie rywalizował ze słynnym Leandro Vissotto. W minionym sezonie rozgrywki brazylijskiej Superligi 

nie zostały dokończone z powodu koronawirusa, a w momencie zakończenia rywalizacji zespół EMS Taubate Funvic był liderem ligowej 

tabeli. Marokańczyk jest pierwszym siatkarzem z Afryki, który oficjalnie trafił do PlusLigi. 

Nasz nowy atakujący uczył się gry w siatkówkę w klubie Sporting Club Chabab de Mohammedia z rodzinnej Al-Muhammadijji. Jego 

pierwszym profesjonalnym klubem był katarski Al-Ahli S.C., a następnie występował w innym zespole z Kataru, Al-Rayyan Sports Club. 

W 2015 roku wyruszył do Europy, zasilając szeregi fińskiego Hurrikaani Loimaa. Na Starym Kontynencie doświadczenie zyskiwał 

w tureckim Halkbanku Ankara, francuskim Stade Poitevin Poitiers oraz włoskim Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Ponadto, spróbował 

swych sił także w lidze koreańskiej w klubie Ansan OK Savings Bank, w którym wyśrubował swój rekord zdobytych punktów w jednym 

meczu wynoszący 46 „oczek” (trzy bloki, trzy asy i 40 punktów w ataku)!

EEMI TERVAPORTTI

31-letni Fin to postać dobrze znana siatkarskim kibicom w Polsce. Jest wielokrotnym reprezentantem swojego kraju, 

a w siatkówce klubowej występował w wielu ligach europejskich. 

Karierę zaczynał w swojej rodzimej lidze, skąd wyruszył do Francji. Siatkarsko okrzepł w barwach belgijskiego klubu Knack 

Roeselare, z którym trzykrotnie wywalczył mistrzostwo kraju (2013, 2014, 2015) i Puchar Belgii (2013) oraz występował 

w Lidze Mistrzów. 

Po trzech latach spędzonych w klubie z Flandrii Zachodniej wyruszył nad Bosfor, gdzie otrzymał ofertę z Galatasaray 

Stambuł. Po roku wrócił do Francji, zasilając szeregi Stade Poitevin Poitiers. Rok później zadebiutował w PlusLidze w bar-

wach Espadonu Szczecin. W polskiej ekstraklasie wystąpił w 29 spotkaniach, w których zdobył 74 punkty (w tym 31 asów 

serwisowych). 

Od 2018 roku reprezentował Olympiakos Pireus. Jest mistrzem i zdobywcą Pucharu Ligi Greckiej z zeszłego roku. W 2020 

roku wywalczył z greckim klubem wicemistrzostwo tego kraju. 



NOWE TWARZE W JASTRZĘBSKIM WĘGLU 99

JASTRZĘBSKI WĘGIEL SEZON 2020/2021 WWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PLWWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PL

Kontrakt z 30-letnim zawodnikiem obowiązuje przez trzy miesiące. Konieczność pozyskania przez nasz Klub kolejne-

go przyjmującego wynikała z faktu, że Michał Gierżot otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski i wraz 

z nią miał praktycznie przez całe lato przygotowywać się do występu w październikowych Mistrzostwach Europy w Brnie. 

Zadanie Stanisława sprowadza się więc do pomocy drużynie w codziennych treningach, występów w Letniej Grand Prix 

na piasku, a także obecności w zespole w początkowej fazie nowego sezonu w PlusLidze podczas absencji Gierżota. 

Później zasili on szeregi drugoligowego klubu Czarni Rząśnia. 

– Nie miałem w planach na ten sezon grania w profesjonalnym klubie, ponieważ zdecydowałem, że chcę się poświęcić 

rodzinie i być przy niej. Od stycznia tego roku jestem tatą i to był jeden z powodów mojej decyzji. Gdy otrzymałem krótkoter-

minową ofertę z klubu z Jastrzębia, był to swego rodzaju kompromis w decyzji, którą podjąłem, ponieważ mogę profesjonal-

nie grać w siatkówkę, a te trzy miesiące nie zaburzą mocno moich planów bycia przy najbliższych. Cieszę się, że dołączyłem 

do zespołu Jastrzębskiego Węgla, będę mógł sprawdzić się w tej grupie i dołożyć przez ten okres swoją cegiełkę do końcowych 

sukcesów w tym sezonie – mówi Stanisław Wawrzyńczyk.

PATRYK CICHOSZ – DZYGA

Patryk jest kolejnym absolwentem Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, który dołączył do pierwszego zespołu. 

Trafił do Akademii Talentów mając 12 lat. Już wtedy wyróżniał się ponadprzeciętnym wzrostem wśród swoich rówieśników, 

mierząc 193 cm. Dziś jego wzrost wynosi 210 cm. 

Pochodzący ze Słubic zawodnik przeszedł w naszej Akademii przez wszystkie kategorie wiekowe - od młodzika przez 

kadeta po juniora. Na swoim koncie ma dwa tytuły mistrza Polski młodzików, brązowy medal mistrzostw Polski kadetów 

oraz srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski juniorów. Jest również młodzieżowym reprezentantem Polski w kadrach: 

U-17, U-18 oraz U-19. 

W minionym sezonie miał już możliwość trenowania z pierwszym zespołem Jastrzębskiego Węgla w ramach przygoto-

wań do rozgrywek PlusLigi, kiedy w składzie zespołu brakowało jeszcze kadrowiczów. Pobyt w szatni seniorskiego zespołu 

nie jest więc dla niego zupełną nowością. 

SZYMON BINIEK

25-letni zawodnik pochodzi z Nysy – miasta o wielkich siatkarskich tradycjach. W Stali Nysa - klubie dwukrotnego wicemi-

strza Polski, dwukrotnego brązowego medalisty MP i zdobywcy Pucharu Polski Szymon zresztą stawiał swoje pierwsze siatkar-

skie kroki. Stamtąd dostał się do PlusLigi, w której w barwach Effectora Kielce spędził trzy sezony, rozgrywając 61 spotkań. Ostat-

nie dwa sezony spędził na zapleczu ekstraklasy, reprezentując najpierw AZS AGH Kraków, a następnie KPS Siedlce. W minionych 

rozgrywkach należał do czołowych przyjmujących Krispol 1.Ligi (obecnie Tauron 1. Liga). 

Jednocześnie Szymon ma świadomość, że w Jastrzębskim Węglu rolę pierwszego libero pełni Jakub Popiwczak – zawodnik 

związany z Klubem od ośmiu sezonów, jeden z czołowych graczy na tej pozycji w kraju, powoływany do reprezentacji Polski. 

– Po rozmowach z trenerem oraz członkami sztabu szkoleniowego znam swoją rolę w Jastrzębskim Węglu. Postaram się dać jak 

najlepszą jakość treningu. To jest moje główne zadanie. A jeżeli to się przełoży na jak największą liczbę minut spędzonych na boisku, 

to tym lepiej dla mnie – mówi Szymon Biniek.

RAFAŁ SZYMURA

25-letni przyjmujący to jeden z najzdolniejszych siatkarzy młodego pokolenia, a jednocześnie mający już niemałe do-

świadczenie w klubach PlusLigi. 

Rafał ma za sobą sześć sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym czasie rozegrał 159 meczów, w których zdobył 

1555 punktów. W minionym sezonie bronił barw GKS-u Katowice i był niekwestionowanym liderem rewelacyjnie spisującej 

się ekipy ze stolicy województwa śląskiego. Dowodem na to jest chociażby liczba pięciu statuetek MVP przyznanych Szy-

murze w sezonie 2019/2020. Nowy przyjmujący Jastrzębskiego Węgla pochodzi z pobliskiego Rybnika, gdzie stawiał swoje 

pierwsze kroki w siatkówce. Następnie spędził trzy lata w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS w Spale. W tym czasie sięgał 

z młodzieżowymi reprezentacjami po medale mistrzostw świata i Europy. Seniorską karierę rozpoczął w AZS-ie Częstocho-

wa, a potem przez dwa sezony był zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z klubem z Opolszczyzny wywalczył mistrzostwo 

Polski, Puchar Polski oraz srebrny medal PlusLigi.

Za sobą ma już także debiut w seniorskiej reprezentacji kraju. W zeszłym roku otrzymał powołanie od trenera Vitala 

Heynena na Puchar Świata w Japonii, gdzie wraz z kadrą narodową wywalczył srebrny medal tej imprezy. 

STANISŁAW WAWRZYŃCZYK
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Tak pisze się historię…
To była wyjątkowa edycja Ligi Mistrzów. Z różnych względów. Z jednej strony, nasz zespół dokonał w niej rzeczy historycz-
nej, dwa razy pokonując sześciokrotnego triumfatora rozgrywek Zenit Kazań, w tym raz uczynił to w nieprawdopodobnych 
okolicznościach. Z drugiej strony, Pomarańczowym nie było dane dokończyć tych rozgrywek, gdyż na drodze stanął rywal 
jak dotąd niepokonany, a mianowicie koronawirus.

W październiku 2019 roku 

w stolicy Bułgarii Sofi i odbyło 

się losowanie fazy grupowej 

Ligi Mistrzów. W jego wyni-

ku los skojarzył nasz zespół z: 

Zenitem Kazań, Halkbankiem 

Ankara oraz VC Greenyard 

Maaseik. Jastrzębski Węgiel 

wystartował w tych najbardziej 

prestiżowych rozgrywkach pu-

charowych na Starym Konty-

nencie po raz ósmy. 

Rozgrywki tej edycji ru-

szyły w pierwszym tygodniu 

grudnia, ale nasz zespół przy-

stąpił do nich tydzień później 

ze względu na udział Zenitu 

w Klubowych Mistrzostwach 

Świata. Na inaugurację nasza 

drużyna zmierzyła się z tu-

reckim Halkbankiem Ankara. 

JW zagrał w tym meczu bez 

Dawida Konarskiego oraz Ju-

rija Gladyra w podstawowym 

składzie, gdyż obaj ci zawod-

nicy narzekali na lekkie urazy. 

Był to jednocześnie debiut na 

naszej ławce trenerskiej Slobo-

dana Kovacia przed jastrzęb-

ską publicznością. Wypadł on 

okazale. Pokonaliśmy Turków 

3:0, a w LM zadebiutowało 

w naszych barwach aż pięciu 

zawodników: Jakub Bucki, 

Michał Szalacha, Tomasz For-

nal, Piotr Hain oraz 18-letni 

junior z Akademii Talentów 

Dawid Gruszczyński. 

W drugim starciu gru-

powym podjęliśmy u siebie 

mistrza Belgii VC Greenyard 

Maaseik. Belgowie mogli za-

imponować we wcześniej-

szych pojedynkach w gru-

pie, kiedy potrafi li odrobić 

straty ze stanu 0-2 w setach 

i zwyciężyć zarówno w meczu 

z Halkbankiem, jak i Zenitem. 

W Jastrzębiu-Zdroju nasz ze-

spół nie dał jednak Belgom 

większych szans i ponownie 

wygrał bez straty seta. 

Po blisko miesiącu prze-

rwy w rozgrywkach LM wy-

ruszyliśmy na najtrudniejszy 

pojedynek w tej edycji, do 

stolicy Tatarstanu - Kazania. 

Rosyjski gwiazdozbiór (Mak-

sim Michajłow, Aleksander 

Butko, Artiom Wolwicz, Buł-

gar Cwetan Sokołow, Francuz 

Earvin N’Gapeth) rozpoczął 

styczniową potyczkę w moc-

nym stylu, ale w drugim secie 

to nasza ekipa wygrała wyraź-

nie, zyskując przekonanie, że 

„nie taki diabeł straszny”. Taki 

obrót spraw na tyle podrażnił 

rosyjskiego „niedźwiedzia”, że 

w trzecim secie Zenit ponow-

nie dał nam się we znaki. 

Na czwartego seta trener 

Slobodan Kovać pozostawił 

na placu gry Jakuba Buckie-

go, który wcześniej zastąpił 

Konarskiego oraz Juliena 

Lyneela (zmienił Christiana 

Fromma). I jak się okazało, 

to ten duet mocno przyczynił 

się do sensacyjnego triumfu 

naszej drużyny w Kazaniu. 

Jastrzębski Węgiel przegrywał 

już w tej partii 11:14, ale wów-

czas zaczął funkcjonować nasz 

blok, z którym nie mógł sobie 

poradzić Sokołow, zaś N’Ga-

peth zaczął wreszcie mylić się 

w ataku. Pomarańczowi po-

szli za ciosem i – zwyciężając 

w czwartym secie do 22 – do-

prowadzili do tie-breaka. 

Ten miał już swoją osob-

ną, jakże dramatyczną i wręcz 

nieprawdopodobną historię. 

Najpierw bowiem prowadzi-

liśmy 6:4, by później oddać 

inicjatywę wicemistrzom Ro-

sji. I kiedy wydawało się, że to 

oni wyjdą jednak obronną ręką 

z tego szaleńczego spotkania, 

wówczas nastąpił niesamowity 

pościg naszego zespołu za ry-

walem. Przy zagrywce świetnie 

serwującego Buckiego obro-

niliśmy pięć piłek meczowych 

i odwróciliśmy losy seta i całe-

go meczu na swoją korzyść! Od 

stanu 9:14 Zenit, jedna z naj-

lepszych drużyn na świecie, nie 

zdobyła już punktu, natomiast 

Pomarańczowi wywalczyli ich 

siedem z rzędu i odnieśli wiel-

ką wiktorię na bodaj jednym 

z najtrudniejszych siatkarskich 

terenów na świecie!

Pod koniec stycznia Ja-

strzębski Węgiel udał się na 

kolejny mecz wyjazdowy, tym 

razem do Ankary. Hala TVF 

SC Baskent Sports Hall w An-

karze, w której zmierzyliśmy 

się z Halkbankiem, przywoły-

wała wspaniałe wspomnienia. 

To w tym obiekcie 23 marca 

2014 roku po pokonaniu 3:1 

w turnieju fi nałowym Ligi Mi-

strzów Zenitu Kazań sięgnęli-

śmy po brązowe medale tych 

najbardziej prestiżowych euro-

pejskich rozgrywek. Pomarań-

czowi zwyciężyli pewnie, 3:0, 

a koncertowe spotkanie roze-

grał w Turcji Christian Fromm.

12 lutego gościliśmy w ja-

strzębskiej Hali Widowisko-

wo-Sportowej wielki Zenit, 

który grał o „być albo nie być” 

w fazie play off . Po znakomi-

tym meczu i ku uciesze kom-

pletu trzech tysięcy widzów 

w hali po raz drugi w tej edycji 

LM pokonaliśmy Rosjan (3:1), 

pieczętując swój awans do 

najlepszej ósemki na Starym 

Kontynencie. Rosjanom zaś 

pozostały po tym spotkaniu 

już tylko matematycznie szan-

se na wyjście z grupy.

W ostatniej serii gier 

ulegliśmy wprawdzie 2:3 Bel-

gom z Maaseik, ale wynik 

ten – z naszego punktu wi-

dzenia - niczego nie zmienił. 

Wygraliśmy grupę C, awanso-

waliśmy do fazy play off , na-

tomiast mocarny Zenit po raz 

pierwszy w swojej historii nie 

uzyskał promocji do fazy pu-

charowej rozgrywek, do cze-

go walnie przyczyniliśmy się 

wspaniałymi wiktoriami nad 

tym piekielnie silnym rywa-

lem. Spotkanie w Belgii obej-

rzała „na żywo” 50-osobowa 

grupa fanów Jastrzębskiego 

Węgla, a do Polski wydarzenie 

to relacjonowało piętnastu ro-

dzimych dziennikarzy. 

W najlepszej ósemce siat-

karskich drużyn w Europie los 

skojarzył nasz zespół z włoską 

potęgą Trentino Volley. Dwu-

mecz ten jednak nie doszedł 

do skutku z powodu wybuchu 

pandemii koronawirusa. Do 

historii przejdzie dyplomatycz-

na „batalia”, jaką stoczył zarząd 

naszego Klubu z Europejską 

Konfederacją Siatkówki oraz 

włoskim rywalem, który naci-

skał na rozegranie pierwszego 

meczu we Włoszech, pomimo 

tego iż w Italii w tym czasie 

mieliśmy do czynienia z wy-

buchem epidemii koronawiru-

sa. Po kilku tygodniach starań 

i zabiegów CEV uwzględniła 

wreszcie stanowisko naszego 

Klubu, w którym w uzasadnio-

ny sposób wyrażaliśmy obawy 

o zdrowie naszych zawodni-

ków i podjęła decyzję o prze-

łożeniu wszystkich meczów 

z udziałem włoskich klubów 

w europejskich pucharach za-

równo na terenie Włoch, jak 

i poza granicami Italii.

23 kwietnia tego roku 

w związku z pandemią CO-

VID-19 europejska centrala 

siatkarska ostatecznie zdecy-

dowała o zakończeniu sezonu 

w rozgrywkach klubowych 

pod jej auspicjami w edy-

cji 2019/2020. Tym samym 

wszystkie rozegrane mecze 

zostały anulowane, a zwycięz-

cy poszczególnych kategorii 

pucharów (Liga Mistrzów, 

Puchar CEV, Puchar Chal-

lenge) w minionej edycji nie 

zostali wyłonieni.

Zanim jednak europej-

ska centrala siatkarska pod-

jęła decyzję o anulowaniu 

sezonu 2019/2020 Jastrzębski 

Węgiel 5 kwietnia wystąpił 

do CEV z wnioskiem, aby 

w przypadku braku możliwo-

ści dokończenia tamtej edycji 

rozgrywek Ligi Mistrzów, do 

kolejnej jej edycji w sezonie 

2020/2021 włączony został 

zarówno zespół Jastrzębskie-

go Węgla, jak i inne zespoły, 

które w tej edycji pozostały 

jeszcze w grze, a z przyczyn 

od nich niezależnych nie mia-

ły możliwości dokończenia 

tych rozgrywek.

Decyzją z 8 lipca CEV 

rozszerzyła listę potencjal-

nych uczestników Ligi Mi-

strzów w edycji CEV Cham-

pions League Volley 2021, co 

otwarło furtkę dla naszego 

Klubu do udziału w tych eli-

tarnych rozgrywkach także 

w sezonie 2020/2021.
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Ciekawy okres przygotowawczy. 
„Dążenie do perfekcji”

13 lipca Jastrzębski Węgiel rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Zanim na dobre rozpoczęły się trenin-
gi  zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz administracja klubu kilka dni wcześniej wspólnie spędzili czas na spotkaniu 
 integracyjnym przy grillu. 

Przed startem okresu 

przygotowawczego Zarząd 

naszego Klubu podjął działa-

nia profi laktyczne związane 

z minimalizowaniem zagroże-

nia związanego z zarażeniem 

koronawirusem i skierował 

wszystkich zawodników, tre-

nerów, a także pracowników 

administracji Klubu na ba-

– drużynie oraz siatkówce. Ta-

kie zgrupowanie może być po-

strzegane jako „staromodne”, 

ale też jest typowe i charakte-

rystyczne chociażby w pracy 

z kadrami narodowymi. Dwa 

miesiące do inauguracji sezo-

nu to mało, dlatego tak ważne 

jest, by zwiększyć do maksi-

mum czas spędzony wspólnie. 

– Komunikacja i zaufanie 

między graczami to kwestie 

podstawowe. Dlatego ważne 

jest znalezienie drobnych spo-

sobów na ich ciągłe budowa-

nie. Ćwiczenia te wymagały 

dobrej współpracy i pozwalały 

poczuć się w grupie komfor-

towo, bez skrępowania. Poza 

tym, było w nich również 

dania na koronawirusa. To 

samo dotyczyło zawodników, 

którzy dołączali do druży-

ny z opóźnieniem, jak Eemi 

Tervaportti, który w lipcu 

dokańczał zrestartowany se-

zon w Grecji. We wszystkich 

wymienionych przypadkach 

otrzymane wyniki testów na 

koronawirusa SARS-CoV-2 

były ujemne. 

Zawodnicy przeszli w klubie 

też badania lekarskie i po trzech 

miesiącach rozbratu z siatków-

ką mogli wreszcie przystąpić do 

treningów. W szatni zespołu 

tradycyjnie już czekał na nich 

nowiutki sprzęt do treningu 

spakowany w walizkach z logo 

Klubu oraz Partnera Strate-

gicznego - JSW.  

W planie przygotowań 

do sezonu znalazły się trenin-

gi na „własnych” obiektach 

(hala i boiska do siatków-

ki plażowej na Kąpielisku 

Zdrój), ale i wyjazdowy obóz 

przygotowawczy w Krakowie. 

Skąd taki pomysł? – Udział 

w takim obozie pozwala na-

szym graczom całkowicie 

skupić się na dwóch sprawach 

Podczas obozu będzie można 

potrenować, wykonać pracę 

w siłowni, budować „ducha” 

zespołu i zrozumieć lepiej, jak 

grupa działa razem – tłuma-

czył Luke Reynolds, szkole-

niowiec Jastrzębskiego Węgla.

Zgrupowanie przypa-

dło na trzeci tydzień przy-

gotowań. Oprócz ciężkie-

go treningu siłowego oraz 

technicznego, na obiektach 

OSiR Kolna Kraków dru-

żyna rozpoczęła także grę 

w „szóstkach”. W planie obo-

zu znalazły się też ciekawe 

zajęcia z zakresu team buil-

ding. W ramach „budowania 

zespołu” siatkarze między 

innymi pracowali w parach. 

Zadanie polegało na tym, 

że jeden z zawodników miał 

zasłonięte maseczką oczy, 

natomiast drugi idąc obok 

niego i instruując go, musiał 

skutecznie przeprowadzić 

kolegę przez przygotowane 

przez trenera „pole minowe” 

złożone z: piłek, materacy, 

pachołków, stołów, skrzyń 

treningowych oraz kółek 

hula hop.

trochę zabawy i delikatnej 

odskoczni od samej siatkówki 

– wyjaśniał Luke Reynolds.

Po powrocie z obozu, ci za-

wodnicy i sztabowcy, którzy nie 

pojechali na turniej fi nałowy 

Letniej Grand Prix do Gdań-

ska, wzięli udział… w spływie 

kajakowym. Natomiast na sier-

pień i wrzesień przewidziano 

sparingi oraz silnie obsadzone 

turnieje towarzyskie z udziałem 

naszej ekipy. 

Jak wiadomo, wszystko 

toczyło się w dobie nieusta-

jącej pandemii koronawiru-

sa. Jednak bez względu na 

te okoliczności trener Luke 

Reynolds i dowodzona przez 

niego drużyna robiła  swoje. 

– Pod tym względem mój spo-

sób myślenia, jest taki sam 

jak w każdym innym sezonie. 

Przygotować zespół najlepiej, 

jak potrafi ę i dać zawodni-

kom możliwie największą 

szansę na wygraną za każ-

dym razem, gdy tylko pojawią 

się na placu gry. Czy będzie 

wirus czy go nie będzie, my 

będziemy dążyć do perfekcji!

– podkreślał Australijczyk.



ZESPÓŁ NA SEZON 2020/2021



Górny rząd od lewej: Wawrzyńczyk, Al Hachdadi, Szalacha, Cichosz-Dzyga, Gierżot, Gladyr, Fornal.
Środkowy rząd od lewej: Wiśniewski, Szymura, Kampa, Tervaportti, Bucki, Louati.
Dolny rząd od lewej: Popiwczak, Osman, Szczebak, Reynolds, Dejewski, Celadyn, Biniek. 
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Jastrzębski Węgiel rządzi na piasku!
Po raz pierwszy w historii siatkarze PlusLigi sprawdzili swoje siły na piasku, w ramach PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. 
W pierwszej jej odsłonie nasz zespół nie miał sobie równych i po znakomitej grze zwyciężył w całych zawodach!

Wyniki:
Faza grupowa

Jastrzębski Węgiel – Stal Nysa 2:0 
(25:16, 25:15)

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:0 
(25:20, 25:20)

Jastrzębski Węgiel – MKS Będzin 1:2 
(16:25, 25:21, 8:15)

Faza finałowa

Ćwierćfinał:
Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia Rzeszów 2:1 

(23:25, 25:19, 15:13)
Półfinał: 

Jastrzębski Węgiel – GKS Katowice 2:1 
(26:24, 22:25, 15:6)

Finał:
Jastrzębski Węgiel – PGE Skra Bełchatów 2:0 

(25:17, 25:20)

Główną ideą stworzenia 

Ligi Letniej w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn był szybszy powrót 

ligowej siatkówki, przypo-

mnienie o niej kibicom. Z tego 

powodu już wcześniej zdecy-

dowano się przyspieszyć start 

wszystkich rozgrywek pod 

egidą PLS, a dodatkowo ten 

start promować już od lipca, 

poprzez turniej rozgrywany 

na piasku.

Rozgrywki PreZero Grand 

Prix PLS trwały przez trzy 

weekendy (trzy osobne loka-

lizacje). Szesnaście drużyn 

z PlusLigi podzielono na 

4 grupy. Każda z ekip zagrała 

w jednym turnieju kwalifi ka-

cyjnym, zaś po dwie najlepsze 

drużyny z każdej z grup wy-

stąpiły w turnieju fi nałowym 

w Gdańsku.

Grand Prix PLS była roz-

grywana na piasku, a na boisku 

drużyny liczyły po 4 osoby 

(skład od 4 do 8). Zasady gry 

obowiązywały identyczne jak 

w siatkówce halowej (z tym, że 

każda z 4 osób mogła atako-

wać), halowe wymiary miało 

także boisko. Spotkania toczy-

ły do dwóch wygranych partii. 

Seta zdobywał zespół, który 

pierwszy zgromadził 25 punk-

tów. Ewentualna trzecia partia 

była tie-breakiem rozgrywa-

nym do 15 punktów. Gospo-

darzami trzech turniejów 

były: Kraków oraz Warszawa, 

natomiast runda fi nałowa od-

była się w Gdańsku. 

Nasz Klub z wielką 

ochotą podszedł do tej idei 

i entuzjazm ten widoczny był 

również na boisku. – Grand 

Prix PLS to dobry pomysł. 

Uczestnicząc w tych rozgryw-

kach można zbudować formę, 

skonfrontować się z rywalami 

i reprezentować swój klub. Fani 

powrócili na obiekty sportowe, 

trafi ł się im nowy, ciekawy spek-

takl i przyjemne wydarzenie, 

którego można być świadkiem. 

Letnia Grand Prix umożliwiła 

też nowo zakontraktowanym 

zawodnikom szybsze zaprezen-

towanie się szerszej publice, bo 

mecze były przecież transmito-

wane w telewizji Polsat – wy-

liczał już starcie zalety Letniej 

Ligi Luke Reynolds, trener 

 Jastrzębskiego Węgla. 

Jastrzębski Węgiel przy-

stąpił do rywalizacji w skła-

dzie: Jakub Popiwczak, Ra-

fał Szymura, Stanisław 

Wawrzyńczyk, Michał Gier-

żot, Michał Szalacha oraz 

Szymon Biniek. W fazie gru-

powej nasza drużyna wystą-

piła na turnieju w Krakowie 

i na obiektach KS Wanda Kra-

ków przy ulicy Bulwarowej 

zaprezentowała się świetnie. 

Oprócz widowiskowej gry 

naszej ekipy, w której liderem 

był Popiwczak, furorę wśród 

kibiców robiły także specjal-

ne, utrzymane w wakacyjnej 

konwencji, stroje meczowe na 

Grand Prix. 

Grupowymi rywalami 

naszej ekipy w Krakowie były: 

Aluron CMC Warta Zawier-

cie, MKS Będzin i Stal Nysa. 

Jastrzębski Węgiel rozpoczął 

rywalizację od zwycięstwa ze 

Stalą Nysa 2:0 (25:16, 25:15). 

W drugim spotkaniu naprze-

ciw naszej drużyny na boisku 

stanął zespół z Zawiercia. 

Pomimo tego, że nasi rywale 

wzmocnili się w tym turnieju 

czterema graczami występu-

jącymi na co dzień w siatków-

ce plażowej, Pomarańczowi 

również pewnie rozstrzygnęli 

to starcie na swoją korzyść. 

MVP meczu został wybrany 

Rafał Szymura, który odebrał 

tę statuetkę z rąk obecnego 

w Krakowie Artura Wojtków 

– Zastępcy Prezesa Zarządu 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

ds. Pracy i Polityki Społecz-

nej, Partnera Strategicznego 

 naszego klubu.

Już w tym momencie 

Jastrzębski Węgiel miał za-

pewniony awans do fi nałów 

w Gdańsku, bez względu na 

wynik naszego trzeciego star-

cia w zawodach, z MKS-em 

Będzin. W ostatnim meczu 

grupowym zagłębiowska eki-

pa okazała się lepsza od na-

szego zespołu i to ona również 

awansowała z krakowskiego 

turnieju do rundy fi nałowej.

– Odnośnie turnieju mogę 

mówić w samych superlaty-

wach. Fantastyczna organi-

zacja, fantastyczna oprawa. 

Widać, że fani stęsknili się za 

siatkówką, bo Kluby Kibica 

również dopisały. Pojawili się 

też postronni kibice na try-

bunach. Myślę, że było na co 

popatrzeć. Dla nas to też był 

taki wstęp do ligi, bo pojawił 

się pierwszy dreszczyk emo-

cji, pierwsze mecze telewizyj-

ne, pierwsze gwizdki i kibice 

wokół. To wszystko pozwoliło 

nam pokazać całkiem fajną 

siatkówkę. Jedziemy nad mo-

rze walczyć o zwycięstwo

– mówił przed rundą fi nałową 

Jakub Popiwczak.  

W ćwierćfi nale w Gdań-

sku – zgodnie z turniejową 

drabinką - na drodze naszych 

siatkarzy najpierw stanęła 

Asseco Resovia Rzeszów. Ze-

spół z Podkarpacia postawił 

wysokie wymagania naszej 

drużynie i do wyłonienia tej 

konfrontacji potrzebny był 

tie-break. Na szczęście w de-

cydującej części meczu swo-

ją wyższość udowodnili nasi 

siatkarze. Podobny przebieg 

miała również półfi nałowa 

batalia z GKS-em Katowice. 

W tym jednak przypadku ner-

wów po naszej stronie było 

trochę mniej, a wszystko za 

sprawą znakomitego otwarcia 

tie-break’a bilansem 7:0. Po 

takiej świetnej serii nasz rywal 

nie był już w stanie dotrzymać 

kroku naszej ekipie. Ostatecz-

nie nasz zespól wygrał 15:6 

i awansował do fi nału Letniej 

Grand Prix. 

W nim po kapitalnym po-

jedynku nasza drużyna zwy-

ciężyła z PGE Skrą Bełchatów 

2:0 i tym samym sięgnęła po 

pierwszy, historyczny tytuł 

mistrzowski w Letniej Grand 

Prix. MVP turnieju został wy-

brany Jakub Popiwczak. 

– Jestem bardzo podekscy-

towany faktem, że wygraliśmy 

ten turniej. Ciągle trwa okres 

przygotowawczy do sezonu, ale 

fajnie jest go wzbogacić takim 

triumfem, co sprawia że chło-

pakom chce się jeszcze bardziej 

pracować. W pełni zasłużyli 

na ten sukces – stwierdził po 

wygranej w Gdańsku trener 

Reynolds.

Brawo, drużyna! Brawo, 
sztab szkoleniowy!
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STROJE MECZOWE NA SEZON 2020/20211616

W PreZero Grand Prix PLS 
 drużyna grała 

w takich oto strojach:

W bieżących  rozgrywkach 
 PlusLigi nasz zespół  będzie 

 występował w   następujących 
strojach:
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AKADEMIA TALENTÓW 1717

Potrójna korona na Śląsku 
i wicemistrzostwo Polski juniorów

Zanim rozpocznie się dziewiąty sezon funkcjonowania Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla jesienią tego roku jej adepci 
będą fi nalizować przerwany przez pandemię sezon 2019/2020.

Sezon 2019/2020 był 

pierwszym po powrocie Aka-

demii Talentów Jastrzębskiego 

Węgla z Żor do Jastrzębia-

-Zdroju po czteroletniej prze-

rwie. Hala Sportowa przy ul. 

Reja 10 znów tętniła życiem. 

To w tym obiekcie młodzież 

miała zapewnioną bazę tre-

ningową oraz bursę, zaś edu-

kacja adeptów AT odbywa-

ła się w Szkole Mistrzostwa 

Sportowego „Jastrzębski Wę-

giel” w Jastrzębiu-Zdroju przy 

ul. Kusocińskiego.  

Pod względem sporto-

wym nasza młodzież znów 

stanęła na wysokości zadania. 

Akademia ugruntowała swój 

prymat na Śląsku, sięgając 

po potrójną koronę w kate-

gorii: juniorów, kadetów oraz 

młodzików.  Na szczeblu kra-

jowym świetną passę jak na 

razie udało się kontynuować 

jedynie naszym juniorom, 

którzy po przerwie spowodo-

wanej pandemią koronawi-

rusa powrócili w czerwcu do 

treningów i na początku lipca 

wystartowali w turnieju fi na-

łowym mistrzostw Polski. Był 

to występ udany. Nasi junio-

rzy dotarli do ścisłego fi nału 

tych rozgrywek, gdzie po dra-

matycznym spotkaniu ulegli 

ekipie MOS Wola Warszawa 

2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 

13:15). 

– Pandemia na pewno 

nie pomogła w rozwoju spor-

towym tych młodych ludzi. 

Każdy tydzień, każdy miesiąc 

braku treningu w tak młodym 

wieku, jest problemem. Szyb-

ciej do formy po takiej przerwie 

dochodzą zawodnicy starsi 

i doświadczeni, ale nie mamy 

co narzekać, bo warunki były 

równe dla wszystkich – uważa 

Dariusz Luks, trener-koordy-

nator Akademii Talentów Ja-

strzębskiego Węgla. 

I dodaje: – Cieszymy się 

z wicemistrzostwa Polski, ze 

srebrnych medali, które zawisnę-

ły na naszych szyjach, ale wiemy 

też, że złoto było blisko. Dlatego 

też jesteśmy zmotywowani do 

dalszej pracy, żeby w następnych 

latach poprawiać nasz wynik

– deklaruje trener Luks. 

W mistrzostwach Polski 

młodzików do rozegrania zo-

stały jeszcze trzy etapy, co dla 

najlepszych zespołów oznacza 

pracowity wrzesień. Turnieje 

ćwierćfi nałowe, półfi nałowe 

oraz zmagania w fi nale odby-

wać się będą w trzy z czterech 

weekendów września. W tym 

samym miesiącu do gry mają 

powrócić również kadeci, któ-

rym do rozegrania pozostały 

turnieje półfi nałowe oraz fi -

nał mistrzostw Polski. Finał 

w tej kategorii przewidziano 

na przełom września i paź-

dziernika. Oznacza to, że bę-

dzie to ostatni, kończący zma-

gania w sezonie 2019/2020 

turniej Młodzieżowych Mi-

strzostw Polski.

– Celem zarówno kade-

tów i młodzików jest zakwali-

fi kowanie się do fi nałów w obu 

kategoriach wiekowych. Tanio 

skóry nie sprzedamy i będzie-

my walczyć o jak najlepsze 

rezultaty dla naszej Akade-

mii i dla Jastrzębskiego Węgla

– mówi Dariusz Luks. 

Co może szczególnie cie-

szyć to fakt, iż w minionym se-

zonie szansę debiutu w Lidze 

Mistrzów otrzymał 18-letni 

rozgrywający z Akademii Da-

wid Gruszczyński. Natomiast 

przed nowym sezonem kolej-

ni dwaj adepci Akademii Ta-

lentów po ukończeniu wieku 

juniora dołączyli do pierwsze-

go zespołu Jastrzębskiego Wę-

gla. Są to: przyjmujący Michał 

Gierżot oraz środkowy Patryk 

Cichosz-Dzyga. 

– Bez wątpienia jest to 

dobra wizytówka dla Akade-

mii i jednocześnie zachęta dla 

młodych chłopców w Polsce, 

że warto u nas trenować, bo 

mamy bardzo dobrą współ-

pracę z pierwszym zespołem, 

ze sztabem szkoleniowym 

i tworzymy tutaj jedną wielką 

siatkarską rodzinę – akcentuje 

trener-koordynator. 

Dla Dariusza Luksa rów-

nież był to rok szczególny, bo 

pierwszy w roli trenera-koor-

dynatora Akademii. – Pragnę 

serdecznie podziękować za za-

ufanie całemu środowisku siat-

karskiemu Jastrzębia-Zdroju. 

Za to, że mogłem zacząć pracę 

w tak wspaniałym klubie. Swo-

ją postawą i zaangażowaniem 

będę chciał zrobić wszystko, by 

z Akademii Talentów rekruto-

wało się w przyszłości jak naj-

więcej reprezentantów Polski 

– podkreśla Luks. 
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HISTORYCZNA TRYBUNA DO WYBURZENIA 2121

Pożegnanie z trybuną w legendarnej 
hali Jastrzębskiego Węgla

Wielkie mecze, gwiazdy światowej siatkówki i masa niezapomnianych sportowych emocji. To wszystko łączy się w  jedno, 
gdy mowa o Hali Sportowej w dzielnicy Szeroka w Jastrzębiu-Zdroju. W lecie tego roku nastąpiło wyburzenie trybuny 
głównej legendarnego obiektu Jastrzębskiego Węgla, a wszystko z myślą o udogodnieniach dla młodzieży z Akademii 
 Talentów, która dzięki temu zyska dodatkowe boisko do trenowania. 

Leszek Dejewski, drugi 

trener Jastrzębskiego Węgla 

zna obiekt przy ul. Reja 10 

od podszewki. W 1983 roku 

jako młody bielszczanin trafi ł 

do Klubu z BBTS Włókniarza 

i nie licząc rocznej przerwy 

na występy w tureckim Em-

lak Bank Ankara… pozostał 

w nim do dzisiaj!

Rok wcześniej drużyna 

funkcjonująca jeszcze pod 

nazwą GKS Jastrzębie po-

wróciła do II ligi, a zbiegło 

się to w czasie z oddaniem 

do użytku nowej Hali Spor-

towej, która powstała właśnie 

w Szerokiej. Sekcja siatkar-

ska GKS-u kilka lat wcześniej 

przeszła pod opiekę KWK 

„Borynia”, a ówczesny dyrek-

tor kopalni Bohdan Borowy 

miał ambicje stworzenia sil-

nego ośrodka na siatkarskiej 

mapie Polski.  

– Gdy ja trafi łem do Ja-

strzębia, to górnych partii try-

bun w ogóle jeszcze nie było, 

a hala generalnie była niższa. 

W 1985 roku, będąc już za-

wodnikiem jastrzębskiego klu-

bu, otrzymałem powołanie do 

reprezentacji Huberta Jerzego 

Wagnera i z kadrą narodową 

miałem przyjemność rozegrać 

w Szerokiej towarzyski mecz 

kadry A na kadrę B. Ówcze-

sny dyrektor kopalni Bohdan 

Borowy z dumą mówił przed 

trenerem Wagnerem, jaki to 

piękny obiekt mamy w Jastrzę-

biu-Zdroju. Wagner w swoim 

stylu odpowiedział mu, że hala 

jest „taka sobie”, bo zwyczaj-

nie za niska. Nie trwało długo, 

jak na obiekt zjechały brygady 

pracowników z kopalni i szyb-

ko dokonano przebudowy hali 

wraz z jej podwyższeniem

– wspomina z uśmiechem 

 Leszek  Dejewski.

To w tym obiekcie siat-

karze z Jastrzębia-Zdroju po 

raz pierwszy w historii Klubu 

w sezonie 1988/89 awanso-

wali do pierwszej ligi. Dwa 

lata później świętowali w niej 

pierwszy medal mistrzostw 

Polski (brąz), a zaraz potem 

zadebiutowali na arenie mię-

dzynarodowej, mierząc się 

z portugalskim Leixões Sport 

Club. W tej też hali zaznali 

goryczy porażki po spadku 

do Serii B kilka lat później. 

Następnie, ponowny powrót 

do najwyższej klasy rozgryw-

kowej w 1997 roku, w której 

nieprzerwanie i z wieloma 

sukcesami Klub utrzymuje się 

do teraz.

Podczas meczów o naj-

wyższą stawkę górne sektory 

trybun hali wręcz uginały się 

pod naporem siedzących na 

niej widzów. W teorii pomie-

ścić trybuny mogły kilkaset 

osób, ale zdarzały się mecze, 

w których kłębiło się na nich 

ponad tysiąc ludzi!

Kiedy w tym siatkarskim 

kotle fani huknęli głośnym 

Jastrzębie Borynia sięgnął 

wówczas po historyczne złoto 

mistrzostw Polski.

Mury tej hali pamiętają 

wiele wspaniałych pojedyn-

ków, a jastrzębscy kibice mo-

gli z trybun oklaskiwać tak 

znamienitych siatkarzy jak: 

Plamen Konstantinow czy Pa-

weł Abramow w barwach Ja-

strzębskiego Węgla, wielu wy-

Nowy Sad, Rosjanin Aleksiej 

Kazakow z Iskry Odincowo, 

Brazylijczyk Sergio Dutra czy 

reprezentant   Włoch Hristo 

Zlatanov z Copry Piacenza.

– Na samą myśl o tych 

trybunach od razu mam ciar-

ki – mówi wyraźnie poruszo-

ny libero Paweł Rusek, który 

był związany z Jastrzębskim 

Węglem łącznie przez 10 lat. 

W tym roku postanowił za-

kończyć zawodniczą karie-

rę.   W   wieku 21 lat trafi ł do 

zespołu Jastrzębskiego Wę-

gla, a było to tuż po sezonie 

mistrzowskim. Później wraz 

z Klubem zdobywał w tej hali 

srebrne i brązowe medale mi-

strzostw Polski.

– Wszystkie nowe obiekty 

w lidze są wspaniałe, ale taki 

klimat i taka atmosfera, jaka 

panowała w Szerokiej jest nie 

do powtórzenia. Siedzieliśmy 

w szatni przed meczem i już sły-

szeliśmy słynne „Leeeooo” z try-

bun. Doping był niesamowity, 

szczególnie przy tym naszym 

pierwszym wejściu na boisko. 

Coś wspaniałego. Jeśli przeżyło 

się coś takiego jak w Szerokiej, to 

dziś - gdzie nie pojadę - żaden 

doping nie jest w stanie mnie 

zaskoczyć. Może w Iranie. To 

zostanie w moim sercu do końca 

życia – dodaje Rusek.

Obecnie obiekt przy ul. 

Reja jest bazą Akademii Ta-

lentów Jastrzębskiego Węgla. 

I to z myślą o jej adeptach za-

planowano likwidację starych, 

żelbetowych trybun. Dzięki 

temu młodzież zyska drugie, 

dodatkowe boisko.

– Z Halą w Szerokiej wią-

żą się najwspanialsze momen-

ty w historii Jastrzębskiego 

Węgla. Medale, trofea, niesa-

mowite emocje towarzyszące 

meczom. Tych wspomnień ja-

strzębskiemu środowisku siat-

kówki nikt nie odbierze. Teraz 

jednak obiekt służy Akademii 

Talentów i w tym miejscu 

chcemy wraz z naszym Part-

nerem Strategicznym Jastrzęb-

ską Spółką Węglową stworzyć 

naszej młodzieży optymalne 

warunki do rozwoju. Jednym 

z etapów inwestycyjnych jest 

wyburzenie trybun, co w istot-

ny sposób ograniczy koniecz-

ność korzystania z innych 

obiektów sportowych w mie-

ście. Dzięki temu wygospoda-

rowane zostanie miejsce na 

drugie boisko do treningów 

i gry. Zwiększenie bazy zaś 

poprawi komfort pracy sztabu 

szkoleniowego oraz organiza-

cję zajęć, a w przyszłości – po 

wykonaniu kolejnych etapów 

inwestycji - pozwoli całkowi-

cie uniezależnić się od korzy-

stania z innych obiektów na 

terenie miasta. Docelowo więc 

wszystko będzie znajdować się 

w jednym miejscu, przez co 

jeszcze bardziej zwiększy się 

bezpieczeństwo naszych adep-

tów oraz kontrola nad aka-

demikami - podkreśla prezes 

Jastrzębskiego Węgla Adam 

Gorol, który przed startem 

prac rozbiórkowych wykonał 

sobie wraz z byłymi działacza-

mi Klubu pamiątkowe zdjęcia 

na tle historycznej trybuny. 

– Była to dla mnie duża przy-

jemność. Byli prezesi i działacze 

Klubu darzą to miejsce wielkim 

sentymentem. Pozostanie nam 

wszystkim wspaniała pamiątka 

na lata – dodaje szef zarządu 

Jastrzębskiego Węgla.

A Leszek Dejewski pu-

entuje: – Teraz ta hala będzie 

żyć na nowo. Jeśli tyle młodzie-

ży będzie w niej trenować, to 

tylko się cieszyć. To wspaniała 

informacja dla całego nasze-

go środowiska, dla podtrzy-

mania siatkarskich tradycji 

w  Jastrzębiu-Zdroju.

dopingiem, czasem nie było 

słychać nawet własnych my-

śli. Jak choćby w pamiętnym 

starciu półfi nałowym w sezo-

nie 2003/2004 z Pamapolem 

AZS Częstochowa, gdzie obie 

drużyny rozegrały w serii 

pięć pasjonujących spotkań, 

a w ostatnim z nich ekipa 

spod Jasnej Góry prowadziła 

w tie-breaku 10:5, by ostatecz-

nie ulec naszej drużynie. Ivett 

bitnych reprezentantów Polski 

z Danielem Plińskim, Łuka-

szem Kadziewiczem, Grzego-

rzem Szymańskim, Dawidem 

Murkiem czy chociażby nie-

zapomnianym Piotrem Ga-

brychem na czele. Wreszcie 

gwiazdy światowej siatkówki, 

które gościły na hali w zespo-

łach rywali. Jak mistrzowie 

olimpijscy Slobodan Boskan 

i Dula Mester z Vojvodiny 



JASTRZĘBSKI WĘGIEL SEZON 2020/2021WWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PLWWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PL

STOP HEJTOWI! 2222

Nie oczerniaj górnika!
W czerwcu ruszyła kampania Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW pod hasłem „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj 
 górnika!”, przeciwko dyskryminacji osób związanych z górnictwem i mieszkańców Śląska. Do akcji włączyli się również 
przedstawiciele naszego Klubu.

Jastrzębska Spółka Wę-

glowa, za pośrednictwem 

Fundacji JSW, w trosce 

o swoich pracowników, ich 

rodziny i lokalną społecz-

ność postanowiła ruszyć 

z kampanią „STOP HEJTO-

WI! Nie oczerniaj górnika”, 

której głównym zadaniem 

jest zmiana postaw spo-

łeczeństwa wobec miesz-

kańców Górnego Śląska, 

a w szczególności górników. 

Do akcji przyłączyli się lu-

dzie ze świata sportu, filmu, 

telewizji i muzyki, którzy są 

związani z regionem i środo-

wiskiem górniczym, w tym 

m.in. Justyna Święty-Ersetic, 

mistrzyni Europy w biegu 

na 400 m, członkowie kaba-

retów Kabaret Młodych Pa-

nów i Łowcy.B, trio muzycz-

ne Frele oraz reprezentant 

Polski w piłce nożnej, rodo-

wity jastrzębianin, który stał 

się twarzą kampanii – Kamil 

Glik. Żadna z tych osób nie 

bierze wynagrodzenia za 

udział w akcji.

W akcji udział wzięli 

również przedstawiciele Ja-

strzębskiego Węgla: trener 

Luke Reynolds oraz zawodni-

cy: Jakub Popiwczak, Tomasz 

Fornal oraz Rafał Szymura.

– Bardzo chętnie przy-

stąpiłem do akcji. Pochodzę 

z rodziny górniczej. Mój kuzyn 

jest górnikiem, a dziadek i tata 

byli górnikami. Dlatego myślę, 

że takie nieprzyjemne sło-

wa kierowane w nasz region, 

a szczególnie w stronę górni-

ków są niesprawiedliwe i nie 

na miejscu. Razem musimy 

powstrzymać hejt i pokazać, 

jak ważny jest Śląsk i górnic-

two dla nas wszystkich – uwa-

ża Rafał Szymura, przyjmują-

cy Jastrzębskiego Węgla.

Kampania jest odpowie-

dzią na negatywne emocje, 

które pojawiły się podczas 

pandemii koronawirusa i są 

wynikiem różnych czynników, 

m.in. obaw o przyszłość 

i zdrowie najbliższych. Natu-

ralnym mechanizmem obron-

nym społeczeństwa w takich 

chwilach jest poszukiwanie 

kozła ofi arnego, którego bę-

dzie można obarczyć odpo-

wiedzialnością za zaistniałą 

sytuację. Pretekstem do wy-

znaczenia tej roli mieszkań-

com województwa śląskiego, 

a w szczególności ludziom 

związanym z górnictwem, 

stała się zwiększona liczba 

przeprowadzonych testów 

na koronawirusa na Śląsku 

i w śląskich kopalniach. Ne-

gatywne emocje znalazły uj-

ście głównie w Internecie, 

gdzie użytkownicy, zwabieni 

swoją anonimowością, szkalu-

ją górników, ich bliskich oraz 

mieszkańców całego regionu. 

Niestety, hejt wyszedł poza 

Internet, a przypadki dyskry-

minacji i agresji zagościły na 

ulicach polskich miast.

Mimo apelu różnych ślą-

skich instytucji i organizacji 

oraz śląskich mediów, hejt nie 

ustaje. – Wierzymy, że nasza 

kampania przywróci prawdzi-

wy, pozytywny wizerunek Ślą-

ska, górników i branży wydo-

bywczej – mówi Włodzimierz 

Hereźniak, prezes zarządu Ja-

strzebskiej Spółki Węglowej.

Główny problem w zatrzy-

maniu fali nienawiści tkwi w bra-

ku zrozumienia przez społeczeń-

stwo charakteru pracy górników. 

– Stanęliśmy w obronie naszych 

pracowników i ich rodzin. To 

oni stanowią o wartości spół-

ki, dlatego naszym zadaniem 

jest zapewnienie im bez-

piecznego i stabilnego miej-

sca pracy oraz życia – mówi 

Artur Dyczko, prezes Fun-

dacji JSW oraz wiceprezes 

i szef Sztabu Kryzysowego 

JSW SA. – Kampania wynika 

również z poczucia jedności 

i bliskości z lokalną społecz-

nością, jest próbą podjęcia 

walki z pogłębiającymi się an-

tagonizmami i dyskryminacją 

wobec mieszkańców regionu, 

w którym pracujemy i żyje-

my – podkreśla wiceprezes 

 Artur Dyczko.

Sztab Kryzysowy oraz Za-

rząd JSW – po wybuchu pande-

mii – natychmiast wprowadził 

wytyczne władz państwowych 

oraz Światowej Organiza-

cji Zdrowia minimalizujące 

 zagrożenie zarażeniem. 
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