


SŁOWO OD PREZESA22

JASTRZĘBSKI WĘGIEL SEZON 2021/2022WWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PLWWW.JASTRZEBSKIWEGIEL.PL

WŁAŚCICIEL (100% akcji Jastrzębskiego Węgla):

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Adam Gorol

Prokurent Zarządu – Patryk Kuszela
Prokurent Zarządu – Paulina Jajus

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Uchroński

Członek Rady Nadzorczej – Elfryda Liberda
Członek Rady Nadzorczej – Anita Ziółkowska

DANE TELEADRESOWE:
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mikołaja Reja 10

Tel/fax (32) 476 48 95

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.

44-330 Jastrzębie-Zdrój 
Al. Jana Pawła II 6

Sekretariat:
administracja@jastrzebskiwegiel.pl

Sport i Organizacja:
p.jajus@jastrzebskiwegiel.pl

Biuro prasowe:
m.fejkiel@jastrzebskiwegiel.pl

Marketing:
a.modlinski@jastrzebskiwegiel.pl

Bilety: www.jastrzebskiwegiel.abilet.pl

Strona internetowa: www.jastrzebskiwegiel.pl
Facebook: www.facebook.com/KlubJW

Twitter: twitter.com/KlubJW 
Instagram: www.instagram.com/KlubJW

YouTube: www.youtube.com/KlubJW
 LinkedIn: www.linkedin.com/company/KlubJW

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

WŁADZE KLUBU

Minione rozgrywki były dla 

naszego Klubu szczególne. Po 17 

latach przerwy ponownie sięgnę-

liśmy po tytuł mistrzów Polski. 

Nasz sukces jest o tyle cenniejszy, 

że w fi nale pokonaliśmy ligowych 

„dominatorów” i – jak się później 

okazało - triumfatorów tegorocz-

nej edycji Ligi Mistrzów, Grupę 

Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

Był to sezon nietypowy 

i trudny, bo rozgrywany w dobie 

pandemii koronawirusa. Z tego 

chociażby powodu kibice nie mo-

gli uczestniczyć „na żywo” w wi-

dowiskach sportowych, a występy 

naszej drużyny mogliście Pań-

stwo śledzić wyłącznie na ekra-

nach telewizorów, za pośrednic-

twem Telewizji Polsat. Żałuję, że 

nie mogliście Państwo kibicować 

zespołowi w halach i świętować 

wspólnie z nami historycznego 

złotego medalu. Najważniejsze 

jednak, że sezon udało się do-

kończyć w zdrowiu i do tego 

jeszcze zwieńczyć go tak wspa-

niałym osiągnięciem. 

Nadal też rozwijamy Akade-

mię Talentów. Jest to nasz sztan-

darowy projekt, który w przy-

szłym roku będzie święcić już 

dziesięciolecie swego istnienia. 

Nasza kuźnia talentów jest coraz 

bardziej rozpoznawalna w kraju, 

a pochlebnych opinii nie szczędzą 

jej przedstawiciele siatkarskiej fe-

deracji, władz państwa oraz wło-

darze miasta.Tegoroczne wyniki 

sportowe Akademii Talentów są 

imponujące. Możemy pochwalić 

się: czterema mistrzami świata 

U-19, trzema brązowymi meda-

listami mistrzostw Europy U-17, 

wicemistrzem Europy do 18 lat 

w siatkówce plażowej, srebrnymi 

medalistami mistrzostw Polski 

juniorów i kadetów oraz wice-

mistrzami Polski w minisiatków-

ce. Ważne jest jednak dla nas, 

by w Akademii równoważyć 

poziom szkolenia z poziomem 

edukacji. Dlatego cieszy nas, że 

w parze z sukcesami sportowy-

mi idą świetne wyniki tegorocz-

nych matur.

Potwierdzeniem tego, jak 

dobry był to rok w naszym wy-

konaniu, są wyniki plebiscytu na 

największe osobowości siatkówki 

województwa śląskiego w sezonie 

2020/2021, ogłoszone podczas 

Gali Śląskiej Siatkówki. Jastrzęb-

ski Węgiel zwyciężył w 11 kate-

goriach na 12 nominacji! W ka-

tegorii na najlepszego siatkarza 

drużyny młodzieżowej roku 

mieliśmy dwóch kandydatów, 

a jak wiadomo zwycięzca mógł 

być tylko jeden.

Przed nami kolejny sezon 

w PlusLidze. Sezon, w którym 

przyjdzie nam bronić tytułu mi-

strzów Polski. Dzięki wsparciu 

naszego Strategicznego Partnera 

– Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

S.A. zdołaliśmy zbudować zespół 

zdolny do walki o najwyższe cele. 

Oczywiście nie będzie to proste, 

gdyż nasi ligowi rywale także 

znacząco wzmocnili kadry swo-

ich zespołów. 

Jako jedyny klub w Plus-

-Lidze możemy poszczycić się aż 

trzema francuskimi mistrzami 

olimpijskimi w składzie, a wśród 

nich liderem i niekwestionowaną 

gwiazdą ligi, Benjaminem To-

niuttim. Jest to jeden z czołowych 

rozgrywających na świecie, praw-

dziwy czempion o mentalności 

zwycięzcy, wokół którego inni 

również podnoszą swoje umiejęt-

ności. Jestem szczęśliwy i dumny, 

że tak znakomity siatkarz zdecy-

dował się przyjąć ofertę Jastrzęb-

skiego Węgla, a moja radość jest 

tym większa, że przed Klubem 

i zawodnikiem wspólna perspek-

tywa rozpisana na kilka sezonów. 

Po wrześniowych Mistrzo-

stwach Europy mamy też w Klu-

bie złotego i brązowego medalistę 

EuroVolley 2021.

Mam nadzieję, że tym ra-

zem będzie nam dane zaprezen-

tować się i powalczyć na arenie 

międzynarodowej. W minionym 

sezonie tę możliwość odebrał nam 

koronawirus, który storpedował 

nasz udział w turniejach w Ber-

linie oraz Kazaniu. 

Szczególnie chciałbym po-

dziękować naszemu Partnerowi 

Strategicznemu - Jastrzębskiej 

Spółce Węglowej oraz wszyst-

kim Państwu za wsparcie. Cho-

ciaż w sezonie 2020/2021 za-

brakło Państwa na trybunach, 

to wielokrotnie dawali Państwo 

w internecie wyraz swojej sym-

patii oraz jedności z Klubem 

i drużyną. 

Głęboko wierzę w to, że 

w sezonie 2021/2022 będzie nam 

dane wspólnie przeżywać siatkar-

skie emocje w hali. Zapraszam 

Państwa na nowy sezon z udzia-

łem Jastrzębskiego Węgla. 

Prezes Zarządu

KS Jastrzębski Węgiel SA

Adam Gorol
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System rozgrywek PlusLigi
Wyjazdowym meczem z beniaminkiem ligi LUK Politechniką Lublin Jastrzębski Węgiel 1 października o godzinie 20:30 
zainauguruje swoje występy w  PlusLidze w sezonie 2021/2022. 

Dla Jastrzębskiego Węgla 

będzie to 25. sezon w najwyż-

szej klasie rozgrywkowej siat-

kówki w Polsce. W tym czasie 

nasz Klub 13 razy stawał na po-

dium mistrzostw Polski: dwu-

krotnie był mistrzem kraju, 

trzy razy wicemistrzem Polski 

i ośmiokrotnie zdobywał brą-

zowe medale MP.   

W sezonie 2021/2022 

w rozgrywkach PlusLigi weź-

mie udział 14 drużyn. Roz-

grywki obejmują dwie fazy: 

zasadniczą oraz play off . Faza 

zasadnicza to dwie rundy roz-

grywane systemem „każdy 

z każdym - mecz i rewanż”.

Natomiast w fazie play off : 

– O tytuł Mistrza Polski 

grają drużyny, które po zakoń-

czeniu fazy zasadniczej rozgry-

wek zajęły w tabeli miejsca od 

1 do 8. Drużyny z miejsc 1-8; 

2-7; 3-6; 4-5 utworzą pary me-

czowe, które zagrają o miejsca 

w 1/2 fi nału do dwóch wygra-

nych meczów ze zmianą go-

spodarza po każdym meczu. 

Gospodarzami pierwszych 

spotkań będą zespoły, które po 

fazie zasadniczej rozgrywek za-

jęły wyższe miejsce w tabeli.

– Zwycięzcy rywalizacji 

z rundy 1 zagrają w 1/2 fi nału 

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 grają 

do dwóch wygranych meczów 

ze zmianą gospodarza po każ-

dym meczu. Gospodarzami 

pierwszych spotkań będą ze-

społy, które po fazie zasadni-

czej 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 sezo-

nu dwumecze. Gospodarzami 

pierwszych spotkań będą ze-

społy, które po fazie zasadni-

czej rozgrywek zajęły niższe 

miejsce w tabeli. Gospodarza-

mi meczów rewanżowych będą 

zespoły, które po fazie zasad-

niczej zajęły wyższe miejsce 

w tabeli. Jeżeli po zakończeniu 

drugiego spotkania stan rywa-

lizacji w meczach będzie wy-

nosił 1:1, to o wygraniu rywali-

zacji zadecyduje zwycięstwo w  

„złotym secie” rozgrywanym 

do 15 punktów z dwoma punk-

tami przewagi jednej z drużyn.

– Przegrani z rundy I fazy 

play off  utworzą pary me-

czowe i zagrają o miejsca 5-6 

i 7-8. Drużyny wyżej sklasyfi -

kowane po zakończeniu fazy 

zasadniczej rywalizować będą 

o miejsca 5-6, natomiast dru-

żyny niżej sklasyfi kowane po 

zakończeniu fazy zasadniczej 

zagrają o miejsca 7-8. Drużyny 

grają dwumecz. Gospodarza-

mi pierwszych spotkań będą 

zespoły, które po fazie zasad-

niczej rozgrywek zajęły niższe 

miejsce w tabeli. Gospodarza-

mi meczów rewanżowych będą 

zespoły, które po fazie zasad-

niczej zajęły wyższe miejsce 

w tabeli. Jeżeli po zakończeniu 

drugiego spotkania stan rywa-

lizacji w meczach będzie wy-

nosił 1:1, to o wygraniu rywali-

zacji zadecyduje zwycięstwo w  

„złotym secie” rozgrywanym 

do 15 punktów z dwoma punk-

tami przewagi jednej z drużyn.

– 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.

– Drużyny, które zajmą 

14. miejsce w klasyfi kacji koń-

cowej rozgrywek PlusLigi oraz 

2. miejsce w klasyfi kacji koń-

cowej rozgrywek TAURON 

1. Ligi, zagrają baraż do trzech 

wygranych meczów ze zmianą 

gospodarza po każdym me-

czu o prawo gry w PlusLidze 

w sezonie 2022/2023. Gospo-

darzem pierwszego spotkania 

będzie 14. drużyna PlusLigi.

– Uwaga: W przypadku 

nie powiększenia liczby dru-

żyn w rozgrywkach PlusLigi 

sezonu 2022/2023 do 16-tu, 14 

drużyna po fazie zasadniczej 

opuszcza rozgrywki PlusLigi, 

a baraż nie będzie rozgrywany.

– Drużyna, która zajmie 

13. miejsce po zakończeniu fazy 

zasadniczej kończy rozgryw-

ki w sezonie 2021/2022 na 13. 

miejscu w klasyfi kacji końcowej.

Źródło: 

Polska Liga Siatkówki SA
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Tak wykuwało się złoto
Po 17 latach przerwy Jastrzębski Węgiel po raz drugi w historii Klubu został mistrzem Polski. Wywalczone złoto w PlusLidze 
to w sumie 13. medal mistrzostw Polski w klubowej kolekcji.

13 września Jastrzębski 

Węgiel rozegrał pierwszy 

mecz nowego sezonu ligo-

wego, w którym pokonał na 

wyjeździe Aluron CMC War-

tę Zawiercie 3:2. Do końca 

2020 roku Jastrzębski Węgiel 

rozegrał łącznie 14 spotkań 

w PlusLidze, z których wy-

grał 12 pojedynków. Dwie 

porażki zanotował tylko z li-

derującą w tabeli Grupą Azo-

ty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koź-

le. Nasi siatkarze zakończyli 

2020 rok na pozycji wicelide-

ra krajowych rozgrywek.

W trakcie sezonu Plus-

-Ligi w naszym zespole kil-

kukrotnie wykryto ogniska 

koronawirusa, co skutkowa-

ło skierowaniem drużyny na 

kwarantannę i przymusową 

przerwą w grze. Ligowe zale-

głości Jastrzębski Węgiel od-

rabiał w styczniu. W związ-

ku ze wzrostem zakażeń 

koronawirusem od połowy 

października wszystkie wy-

darzenia sportowe w Pol-

sce, w tym mecze PlusLigi, 

odbywały się bez udziału 

publiczności. Organizacja 

meczów w jastrzębskiej Hali 

Widowiskowo-Sportowej 

wiązała się z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego. 

To oznaczało m.in. obowią-

zek zakrywania ust i nosa 

maseczką, jak również pra-

cę mediów w wyznaczonych 

strefach z zachowaniem od-

powiedniego dystansu.

Sezon zasadniczy nasz 

zespół zakończył na drugim 

miejscu, ustępując jedynie 

Grupie Azoty ZAKSA Kędzie-

rzyn-Koźle. W sumie, w całej 

rundzie zasadniczej nasi siat-

karze wygrali 20 spotkań, zaś 

w sześciu musieli uznać wyż-

szość swoich rywali.

W fazie play off „po-

marańczowi” zwyciężyli we 

wszystkich sześciu starciach, 

pokonując w dwóch meczach 

swoich rywali w: ćwierćfi-

nale (Aluron CMC Warta 

Zawiercie), półfinale (Verva 

Warszawa ORLEN Paliwa) 

oraz finale (Grupa Azoty 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). 

Końcowy sukces nasze-

go Klubu jest o tyle cenniej-

szy, że po finale Mistrzostw 

Polski Grupa Azoty ZAKSA 

Kędzierzyn-Koźle wystąpiła 

w finale Ligi Mistrzów i wy-

grała to europejskie trofeum. 

Jastrzębski Węgiel pokonał 

więc triumfatora najbardziej 

prestiżowych rozgrywek na 

Starym Kontynencie. 

W mistrzowskim sezo-

nie w PlusLidze wyróżniali 

się nasi zawodnicy. Kapitan 

Jastrzębskiego Węgla Jurij 

Gladyr zakończył sezon jako 

najlepszy serwujący ligi (59 

asów), libero Jakub Popiw-

czak był drugi w rankingu 

wśród najlepiej przyjmują-

cych (59,53 %), natomiast 

atakujący Mohamed Al 

Hachdadi zdobył najwięcej 

statuetek MVP w sezonie 

spośród wszystkich graczy 

ligowych (8 w PlusLidze 

i 1 w Pucharze Polski).

Sezon ligowy rozpoczę-

liśmy z trenerem Lukiem 

Reynoldsem na ławce tre-

nerskiej, jednak w stycz-

niu 2021 roku Zarząd Klu-

bu zwolnił Australijczyka 

z obowiązku pełnienia 

funkcji pierwszego trenera 

zespołu. Powodem tej de-

cyzji był niesatysfakcjonu-

jący w tamtym momencie 

sezonu poziom gry zespołu, 

niestabilna forma drużyny 

walczącej o najwyższe cele, 

jak również niezadowalające 

wyniki sportowe. Do czasu 

pozyskania nowego szko-

leniowca obowiązki pierw-

szego trenera zespołu peł-

nił asystent trenera Leszek 

 Dejewski.

Nowym trenerem Ja-

strzębskiego Węgla został 

Andrea Gardini, który zade-

biutował na ławce trenerskiej  

meczem wyjazdowym z GKS 

Katowice. Spotkanie to zakoń-

czyło się zwycięstwem naszej 

drużyny 3:2.  Umowa z wło-

skim szkoleniowcem została 

podpisana do końca minio-

nego sezonu, a po jego zakoń-

czeniu została przedłużona na 

kolejne rozgrywki.

W rezultacie przepro-

wadzonych na początku lu-

tego po meczu ze Stalą Nysa 

testów RT-PCR na obec-

ność wirusa SARS-CoV-2, 

w przypadku dwóch zawod-

ników otrzymano wyniki 

pozytywne. Osoby zakażone 

czuły się dobrze i przecho-

dziły chorobę łagodnie. Za-

wodnicy oraz przedstawicie-

le kadry trenerskiej, którzy 

wcześniej nie przebyli ko-

ronawirusa, zostali poddani 

samoizolacji. Natomiast tzw. 

ozdrowieńcy z naszej druży-

ny mogli nadal uczestniczyć 

w treningach. 

W kryzysowej sytuacji 

znalazł się wówczas sztab 

szkoleniowy, w którym tyl-

ko jedna osoba, a mianowi-

cie jeden z fizjoterapeutów, 

nie był objęty kwarantanną. 

Pomimo tych obiektywnych 

trudności zaplanowany na 

5 lutego mecz z MKS Ślep-

skiem Malow Suwałki do-

szedł do skutku. 

W obliczu tych pro-

blemów Jastrzębski Wę-

giel zwrócił się z prośbą do 

rywali oraz Polskiej Ligi 

Siatkówki o przełożenie 

tego meczu na inny termin. 

Klub z Suwałk nie wyraził 

na to zgody, natomiast Za-

rząd Polskiej Ligi Siatkówki 
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w przesłanym do naszego 

Klubu oficjalnym piśmie 

poinformował, że nie było 

regulaminowych oraz praw-

nych możliwości do prze-

łożenia spotkania. Zarząd 

naszego Klubu przyjął do 

wiadomości decyzję PLS, 

uszanował ją i nie odwoły-

wał się od niej.

Polska Liga Siatkówki 

powołała się na ustalenia, 

które miały miejsce na spo-

tkaniu Prezesów Klubów 

w Arłamowie, gdzie zostało 

ustanowione i przegłosowane 

przez wszystkich uczestniczą-

cych przedstawicieli klubów, 

że w przypadku gotowości 

do gry ośmiu zawodników 

(w tym minimum jednego 

rozgrywającego) z 14-osobo-

wego trzonu zespołu, mecz 

zostaje rozegrany.

Jastrzębski Węgiel speł-

nił ten warunek – w gotowo-

ści meczowej było dziewię-

ciu naszych zawodników. 

Głównym elementem zło-

żonego przez nasz Klub 

wniosku o przełożenie me-

czu była jednak kryzysowa 

sytuacja związana z brakiem 

sztabu szkoleniowego. 

W zaistniałej sytuacji 

Jastrzębski Węgiel poczynił 

starania, by drużynę z ławki 

trenerskiej poprowadził tre-

ner-koordynator z Akade-

mii Talentów Dariusz Luks, 

natomiast w miejsce braku-

jących zawodników na da-

nych pozycjach do składu 

dołączeni zostali juniorzy 

z Akademii Talentów Ja-

strzębskiego Węgla z rocz-

nika 2002: Filip Jarosiński 

(przyjmujący) i Konrad Kun-

dera (rozgrywający) oraz ka-

det Maksymilian Granieczny 

(libero, 2005).

Z powodu wykrytych 

dwóch przypadków zakażeń 

koronawirusem nasz ze-

spół przystąpił do tego spo-

tkania osłabiony brakiem 

przebywających na kwaran-

tannie: Tomasza Fornala, 

Rafała Szymury, Eemiego 

Tervaporttiego, Michała 

Szalachy, Szymona Bińka, 

trenera Andrei Gardiniego, 

asystentów: Leszka Dejew-

skiego i Bogdana Szczebaka 

oraz fizjoterapeuty Kornela 

Osmana. Wielcy nieobecni 

okazali solidarność z zespo-

łem. Każdy z nich wykonał 

zdjęcia, pokazując jak kibi-

cuje z domu i przesłał je do 

Klubu. Grafiki z tymi foto-

grafiami zostały wyświe-

tlone na telebimie w hali 

podczas meczu.

Pomimo tych obiektyw-

nych trudności nasz zespół 

pokazał hart ducha i zwy-

ciężył w tym meczu 3:0! 

Najlepszym zawodnikiem 

spotkania został wybrany 

19-letni Michał Gierżot, 

który przed sezonem tra-

fił do pierwszego zespołu 

z Akademii  Talentów.

Innym przykładem tego, 

jak wspaniale nasz zespół prze-

zwyciężał na boisku w tym se-

zonie problemy było wyjazdo-

we starcie z 5 marca z Cuprum 

Lubin. Jastrzębski Węgiel przy-

stąpił do niego znów mocno 

osłabiony pod względem per-

sonalnym. W pojedynku, który 

kończył rundę zasadniczą na-

sza drużyna musiała radzić so-

bie bez kontuzjowanych: Rafa-

ła Szymury i Yacine’a Louatiego 

oraz chorego na COVID-19 

Tomasza Fornala. Wobec po-

wyższych problemów w wyj-

ściowym składzie pojawili się 

dwaj nominalni atakujący, przy 

czym jeden z nich – Jakub Buc-

ki wystąpił z konieczności na 

pozycji przyjmującego. Dru-

gim „nowym” przyjmującym 

w tej niecodziennej sytuacji 

został nominalny libero Szy-

mon Biniek. Co ciekawe, i tym 

razem Jastrzębski Węgiel wy-

szedł z kłopotów obronną ręką, 

pokonując przeciwników 3:0, 

a ostatnią akcję meczu atakiem 

z lewego skrzydła zwieńczył…

Biniek! Dzięki tej wygranej 

nasz zespół zakończył za-

sadniczą część rozgrywek na 

2. miejscu.

W fazie play off  Jastrzęb-

ski Węgiel trafi ł na bardzo 

wymagających przeciwników. 

Za każdym razem rywalizacja 

toczyła się do dwóch wygra-

nych. W ćwierćfi nale zmie-

rzyliśmy się z siódmą ekipą 

po sezonie zasadniczym Alu-

ronem CMC Wartą Zawier-

cie. Drużyna ta w początkowej 

fazie sezonu była rewelacją 

PlusLigi. W pierwszym spo-

tkaniu u siebie pewnie zwy-

ciężyliśmy w trzech setach, 

natomiast na wyjeździe nasi 

przeciwnicy stawili większy 

opór, ale ostatecznie górą byli 

nasi siatkarze (3:1). 

W półfi nale naszym prze-

ciwnikiem był zespół Vervy 

Warszawa ORLEN Paliwa. War-

szawska drużyna również była 

trudnym rywalem. Na ławce 

trenerskiej tego zespołu zasiada 

niezwykle utytułowany trener, 

Włoch Andrea Anastasi, zaś 

w składzie zespołu było aż pięciu 

mistrzów świata. W pierwszym 

spotkaniu w Jastrzębiu-Zdroju 

prowadziliśmy 2:1 w setach, ale 

warszawianie doprowadzili do 

tie-break’a. Pomimo zaciętego 

początku decydującej partii, 

zdołaliśmy przełamać stołeczny 

zespół i ostatecznie wygrać 3:2. 

W drugim starciu, w War-

szawie, gospodarze wygrali 

pierwszego seta. W drugiej 

partii to my wysoko prowadzi-

liśmy, ale Verva odrobiła stratę, 

a następnie wyszła na prowa-

dzenie. Później warszawscy 

siatkarze mieli w sumie pięć 

setboli w górze, ale nasz zespół 

je wybronił, a w trzeciej i czwar-

tej części meczu postawił przy-

słowiową kropkę nad „i”. Losy 

drugiej partii i - jak się później 

okazało - całego spotkania, od-

wrócił superzmiennik Jakub 

Bucki. Jastrzębski Węgiel zwy-

ciężył w meczu 3:1 i po 11 latach 

przerwy ponownie zameldował 

się w fi nale Mistrzostw Polski. 

Pierwszy mecz fi nałowy 

nasz zespół rozegrał na wyjeź-

dzie z racji tego, że Grupa Azoty 

ZAKSA była wyżej w tabeli od 

naszej drużyny na koniec sezonu 

zasadniczego. Finałowe starcie 

nr 1 rozpoczęło się po myśli kę-

dzierzynian, ale podobnie jak 

to miało miejsce w półfi nale, 

nasza drużyna zmobilizowała 

się i w końcu złamała ligowego 

potentata, który wcześniej zu-

pełnie zdominował rozgrywki 

ligowe (70 punktów, 23 zwycię-

stwa), a dodatkowo błyszczał 

w Lidze Mistrzów, eliminując 

europejskich tuzów siatkarskich 

z Włoch oraz Rosji. 

W drugim i jak się okazało 

decydującym starciu nasz ze-

spół po raz kolejny rozpoczął 

mecz od przegranego seta, ale 

trzy następne padły łupem na-

szej drużyny. To było równo-

znaczne z wywalczeniem przez 

Jastrzębski Węgiel drugiego 

w historii Klubu tytułu mi-

strzowskiego. W zgodnej opinii 

siatkarskich ekspertów, o suk-

cesie naszej drużyny przesądził 

szeroki, wyrównany skład oraz 

wartościowi zmiennicy.
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Benjamin Toniutti

Jakub Macyra

Jan Hadrava 

Umowa z francuskim rozgrywającym będzie obowiązywać na dwa najbliższe sezony z możliwością przedłużenia jej o ko-

lejne dwa sezony.

Nazwisko Benjamina Toniuttiego dotąd nierozerwalnie łączyło się z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Francuski 

„mag” rozegrania trafił do klubu z Opolszczyzny przed sezonem 2015/2016 i w sumie spędził w nim aż sześć sezonów. W tym 

czasie zdobył trzy tytuły mistrza kraju (2016, 2017, 2019) i dwa razy był wicemistrzem Polski (2018, 2021). Ponadto, z ZAKSĄ 

trzykrotnie sięgał po Puchar Polski (2017, 2019, 2021) i dwa razy po Superpuchar (2019, 2020). Był kapitanem drużyny. Swój 

pobyt w kędzierzyńskim klubie spiął fantastyczną klamrą, osiągając w tym roku historyczny triumf w Lidze Mistrzów. 

Jak sam przyznaje, zakładał, że w momencie odejścia z kędzierzyńskiego klubu będzie miał na swoim koncie wywalczo-

nych dziesięć różnych trofeów. Do kompletu zabrakło mu jednego. W tegorocznym finale mistrzostw Polski lepszy od ZAKSY 

okazał się nasz zespół. 

Teraz Benjamin Toniutti trafia do Jastrzębskiego Węgla. – Prawdę powiedziawszy, była to dla mnie trudna decyzja. Ja-

strzębski Węgiel zwrócił się do mnie i robił wszystko, by mnie pozyskać. Kiedy Klub pokazuje Ci, jak bardzo zależy mu na Tobie, 

musisz poważnie brać pod uwagę jego ofertę. Uznałem, że może to być dla mnie czas na nowe wyzwanie. W jakiejś mierze za-

pisałem się w historii kędzierzyńskiego klubu i chciałbym dokonać tego samego w Jastrzębskim Węglu. I to jest właśnie to nowe 

wyzwanie – mówi nowy rozgrywający naszego Klubu. 

Toniutti to wielokrotny reprezentant swojego kraju, kapitan kadry narodowej Francji. Z ekipą Trójkolorowych wywalczył 

m.in. mistrzostwo Europy (2015) i dwa razy wygrał Ligę Światową (2015, 2017). Podczas Igrzysk w Tokio wywalczył wraz 

z kadrą złoty medal olimpijski!

Od lat należy do grona najlepszych graczy na swojej pozycji. Jest gwiazdą PlusLigi, ale i brylował w wielu imprezach rangi 

światowej. Potwierdzają to liczne wyróżnienia indywidualne, takie jak: Najlepszy rozgrywający Pucharu Polski (2016, 2019), 

Najlepszy rozgrywający w finale o Mistrzostwo Polski (2016), Najlepszy rozgrywający Ligi Światowej i Ligi Narodów (2015, 

2017, 2018), Najlepszy rozgrywający turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich (2016), Najlepszy rozgrywający Mi-

strzostw Europy (2019), Rozgrywający Dekady według CEV (2020).  

– Często w świecie mediów sportowych w odniesieniu do wyróżniających się zawodników funkcjonuje określenie „transfero-

wy hit”. Zdarza się, że miano to w pewnych sytuacjach bywa nadużywane czy wyolbrzymiane. W przypadku Benjamina Toniut-

tiego mówimy jednak o absolutnym hicie transferowym i nie ma w tym przesady. Ben to niekwestionowana gwiazda PlusLigi, je-

den z czołowych rozgrywających na świecie, prawdziwy czempion o mentalności zwycięzcy, wokół którego inni również podnoszą 

swoje umiejętności. Jestem szczęśliwy i dumny, że tak znakomity siatkarz zdecydował się przyjąć ofertę naszego Klubu, a moja 

radość jest tym większa, że przed Klubem i zawodnikiem wspólna perspektywa rozpisana na kilka sezonów. Głęboko wierzę w to, 

że będzie to okres znaczony licznymi sukcesami – mówi Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla. 

Kontrakt z 26-letnim środkowym będzie obowiązywać na najbliższy sezon. 

Pochodzący z Ostródy zawodnik przychodzi do Jastrzębskiego Węgla z klubu występującego w Tauron 1. Lidze - AZS AGH 

Kraków. Łącznie na zapleczu PlusLigi spędził trzy sezony, w trakcie których rozegrał 73 mecze i zdobył w nich 451 punktów 

(31 asów, 103 punkty blokiem). Jego największa liczba zdobytych punktów w jednym meczu wynosi 15 „oczek” (starcie z BBTS 

Bielsko-Biała w sezonie 2019/2020).

W sezonie 2018/2019 w barwach MKS Ślepsk Malow Suwałki wywalczył awans do PlusLigi. Za sobą ma już też debiut na 

parkietach PlusLigi. W sezonie 2014/2015 będąc zawodnikiem AZS Częstochowa czterokrotnie pojawiał się w meczach o ligową 

stawkę. W 2014 roku był powoływany do reprezentacji Polski U-20. 

Kontrakt z 30-letnim zawodnikiem z Czech będzie obowiązywał przez najbliższy sezon z możliwością przedłużenia umo-

wy o kolejny rok. 

Jest to zawodnik bardzo dobrze znany kibicom w Polsce, gdyż przez cztery lata (2016-2020) reprezentował on barwy In-

dykpolu AZS Olsztyn. W klubie z Warmii i Mazur nasz nowy atakujący miał możliwość pracować przez rok wspólnie z obec-

nym szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla Andreą Gardinim. Jak sam przyznaje, do PlusLigi wraca z wielką ochotą. 

A będzie to już trzecia zagraniczna przygoda w karierze czeskiego atakującego. Oprócz PlusLigi, swoich sił próbował 

również w lidze francuskiej, a ostatnio we włoskiej. W Serie A z Cucine Lube Civitanova wywalczył mistrzostwo kraju oraz 

Puchar Włoch. 

Podczas czterech sezonów spędzonych w PlusLidze Hadrava rozegrał 112 meczów, w których zdobył 2041 punktów. 

W polskiej lidze zaserwował 158 asów, a 187 punktów wywalczył blokiem. Jego największy dorobek punktowy w jednym me-

czu to 34 „oczka”. Indywidualne rekordy liczby asów oraz punktowych bloków zdobytych przez Jana w jednym meczu również 

są imponujące, bo wynoszą odpowiednio dziewięć i sześć. To pokazuje ogromne możliwości, regularność i wszechstronność 

czeskiego atakującego. 

Hadrava będzie walczył o miejsce w składzie na swojej pozycji z innym klasowym graczem, reprezentantem Francji 

 Stephenem Boyerem. 
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Stephen Boyer

Wojciech Szwed

Dawid Dryja

Trevor Clevenot

Umowa z francuskim zawodnikiem będzie obowiązywać przez najbliższe dwa sezony. 

25-latek pochodzi z Saint-Denis, stolicy leżącej na Oceanie Indyjskim francuskiej Wyspy Reunion. Na Stary Kontynent przybył 

w wieku 13 lat. W ojczyźnie pierwsze siatkarskie kroki stawiał w ośrodku szkoleniowym w Bordeaux, trenując w klubie Merignac. 

Później był objęty centralnym szkoleniem w Montpellier. Jego pierwszym profesjonalnym klubem był GFC Ajaccio Volley-Ball, do 

którego trafi ł w wieku 18 lat. 

Na talencie Boyera szybko poznano się w klubie Chaumont VB, gdzie trafi ł w 2015 roku. Z klubem z regionu Grand Est wywal-

czył mistrzostwo kraju, Superpuchar oraz wicemistrzostwo Francji. Wystąpił z nim również w Lidze Mistrzów. W lidze francuskiej 

dwukrotnie był wybierany najlepszym atakującym rozgrywek, a w 2018 roku jako zawodnik Chaumont VB został MVP ligi. 

Po czterech sezonach spędzonych w rodzimej lidze, Stephen przeniósł się na Półwysep Apeniński, zasilając Calzedonię Weronę. 

Z klubem z „miasta zakochanych” rozstał się listopadzie zeszłego roku, tym razem kierując swoje kroki na Półwysep Arabski. W Ka-

tarze w sumie reprezentował barwy dwóch klubów – najpierw w lidze grał w Al Arabi, a później w Pucharze Emira – w Al Rayyan. 

Z tym drugim klubem wywalczył w kwietniu wspomniane trofeum.  

Boyer jest wielokrotnym reprezentantem Francji. Z ekipą Trójkolorowych w 2017 wygrał Ligę Światową, a rok później - już pod 

egidą Ligi Narodów - kadra Francji zdobyła srebro tych rozgrywek. W tegorocznej Lidze Narodów zajął wraz z kadrą Francji trzecie 

miejsce, zaś podczas Igrzysk w Tokio wywalczył złoty medal olimpijski!

Umowa z 21-letnim przyjmującym będzie obowiązywać na jeden sezon. 

Dla Wojciecha będzie to powrót do naszego Klubu po dwuletniej przerwie. Przypomnijmy, że w 2019 roku trafi ł on z Akademii 

Talentów do pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla. Na początku tamtego sezonu został jednak wypożyczony do pierwszoligo-

wego klubu SPS Chrobry Głogów. 

Wojciech rozpoczął swoją przygodę z siatkówką w raciborskim Rafako. Zaczynał ją jako dziesięciolatek od mini siatkówki 

i łącznie w klubie z Raciborza spędził sześć lat. Następnie przez rok trenował w MMKS Kędzierzyn-Koźle, a stamtąd trafi ł do Aka-

demii Talentów Jastrzębskiego Węgla. 

W naszej „kuźni” talentów był przez dwa sezony i w tym czasie wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów. W 2018 

roku dołączył do kadry pierwszego zespołu i miał nawet okazję zadebiutować w PlusLidze. Wystąpił w dwóch spotkaniach: 

z MKS Będzin oraz Cuprum Lubin. 

Po sezonie na wypożyczeniu w Chrobrym Głogów, w kolejnym znalazł dla siebie miejsce w innym pierwszoligowcu - MCKiS 

Jaworzno. Łącznie na zapleczu PlusLigi rozegrał 44 mecze, zdobywając w nich 441 punktów. W tym czasie zaserwował 33 asy, 

a 32 punkty zdobył blokiem. Najwięcej punktów w I lidze zdobył jeszcze w barwach SPS Chrobry Głogów w meczu z MCKiS Jaworz-

no, kończąc spotkanie z 23 „oczkami” na swoim koncie.

Umowa z 29-letnim środkowym będzie obowiązywać na dwa najbliższe sezony. 

Zawodnik ten jest bardzo dobrze znany w PlusLidze. W najwyższej klasie rozgrywkowej ma już za sobą 10 sezonów. W siatkar-

skiej elicie ligowej w kraju rozegrał 195 meczów, w których zdobył 1016 punktów (w tym 104 asy serwisowe i 199 punktowych blo-

ków). Największa liczba punktów zdobytych przez Dawida Dryję w meczu ligowym to 18 „oczek” w barwach MKS Będzin (starcie 

z Vervą Warszawa Orlen Paliwa w sezonie 2019/2020). 

Pochodzący z Jasła siatkarz debiutował na plusligowych parkietach w barwach AZS Politechniki Warszawskiej. Większość 

swojej sportowej kariery spędził w drużynie Asseco Resovii Rzeszów (2011-2012, 2014-2019), z którą zdobył mistrzostwo i wicemi-

strzostwo Polski oraz zagrał w fi nale Ligi Mistrzów w Berlinie (srebro). 

Ponadto występował również w Eff ectorze Kielce, MKS Będzin, a ostatni sezon spędził w Cerradzie Enei Czarnych Radom. Za 

sobą ma także występy w kadrze narodowej B, z którą w 2015 roku wywalczył w Wałbrzychu brązowy medal Ligi Europejskiej.

Umowa z francuskim przyjmującym będzie obowiązywać na najbliższy sezon. 

Jest podstawowym przyjmującym reprezentacji Francji i zastąpi on w naszym Klubie Słoweńca Tine Urnauta, który pomimo 

ważnego kontraktu z Jastrzębskim Węglem, zdecydował się odejść z JW i wybrał możliwość gry w rosyjskim Zenicie Sankt Petersburg.

Trevor jest reprezentantem swojego kraju. W rozgrywkach Ligi Światowej triumfował dwukrotnie (2015, 2017) i raz stanął 

wraz z Trójkolorowymi na najniższym stopniu podium tych rozgrywek (2016). W tym roku zdobył brąz Ligi Narodów we włoskim 

Rimini, a trzy lata temu srebro w Lille. Natomiast podczas tegorocznych Igrzysk w Tokio osiągnął z Francją fenomenalny wynik, 

sięgając po złoty medal olimpijski!

Jego talent rozbłysnął w klubie Spacer’s de Toulouse, w którym spędził cztery sezony. W sezonie 2014/2015 został wybra-

ny najlepszym przyjmującym ligi francuskiej. Dobra postawa w rodzimych rozgrywkach poskutkowała transferem na Półwysep 

 Apeniński, do klubu LPR Volley Piacenza. W klubie z regionu Emilia-Romania spędził dwa sezony, a następnie na dwa lata prze-

niósł się do Revivre Milano. W minionym sezonie powrócił do Piacenzy. Teraz zadebiutuje w PlusLidze. 
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Liga Mistrzów 
pod znakiem koronawirusa

W minionej edycji Ligi Mistrzów nasz zespół dotarł do fazy grupowej rozgrywek poprzez eliminacje, ale nie było mu dane 
 wystąpić w 4. rundzie ze względu na zakażenia koronawirusem wykrywane w zespole tuż przed czekającymi nas turniejami.

Ta historia ma swój po-

czątek w sezonie 2019/2020. 

Ówczesne rozgrywki pod 

auspicjami CEV nie zosta-

ły dokończone. W związ-

ku z pandemią COVID-19 

wszystkie mecze edycji 2020 

europejskich rozgrywek zo-

stały anulowane, a zwycięzcy  

poszczególnych kategorii pu-

charów (Liga Mistrzów, Pu-

char CEV, Puchar Challenge) 

nie zostali wyłonieni.

W lipcu 2020 roku Euro-

pejska Konfederacja Siatkówki 

rozszerzyła listę potencjalnych 

uczestników Ligi Mistrzów 

w edycji CEV Champions Le-

ague Volley 2021. To otwarło 

furtkę dla Jastrzębskiego Węgla 

do udziału w tych elitarnych 

rozgrywkach na Starym Kon-

tynencie. Nasz Klub spełnił po-

stawione przez CEV w tym za-

kresie warunki, a mianowicie: 

brał udział w dwóch z trzech 

ostatnich edycji LM i zajął co 

najmniej piąte miejsce w kra-

jowych rozgrywkach w sezonie 

2019/2020. W naszym przy-

padku była to czwarta lokata.

Opłaciły się również za-

biegi zarządu naszego Klubu 

i wniosek wysłany do CEV, by 

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 

 miały możliwości dokończe-

nia tych rozgrywek.

Droga do fazy grupowej 

edycji 2020/21 prowadziła 

przez dwie rundy kwalifika-

cyjne. Do fazy grupowej Ligi 

Mistrzów (w której wystąpiło 

20 drużyn podzielonych na 

pięć grup po cztery zespo-

ły) awansować miały tylko 

dwie najlepsze ekipy z dwóch 

rund kwalifikacji.

Pierwotnie każda z ekip 

uczestniczących w kwalifi ka-

cjach miała być organizatorem 

jednego turnieju z trzema dru-

żynami w swojej grupie, ale ze 

względu na epidemię korona-

wirusa i kwestie logistyczne, 

liczba turniejów już w pierw-

szej rundzie kwalifi kacji zo-

stała ograniczona. Tak było 

chociażby w przypadku naszej 

grupy, gdzie zamiast trzech 

turniejów u każdego z zespo-

łów, rozegrany został jeden, 

pod koniec września, a jego or-

ganizatorem został nasz Klub. 

W tej rundzie naszymi ry-

walami byli: holenderska Dra-

isma Dynamo Apeldoorn (3:0) 

oraz białoruski Stroitiel Mińsk 

(3:0). Jastrzębski Węgiel wygrał 

oba spotkania i pewnie awan-

sował do kolejnej rundy kwa-

lifi kacji. W pierwszym spo-

tkaniu szansę debiutu w LM 

otrzymał 15-letni adept Aka-

demii Talentów Maksymilian 

Granieczny (na zdjęciu). 

W drugim etapie elimina-

cji trafi liśmy na rumuński klub 

Arcada Galati oraz węgierski 

zespół Fino Kaposvar. Pier-

wotnie i w tej rundzie miały się 

odbyć trzy turnieje u każdego 

z uczestników, ale przez poja-

wiające się zakażenia koronawi-

rusem we wszystkich ekipach, 

początkowo założony termi-

narz spotkań został wywrócony 

do góry nogami. Ostatecznie 

zarządzono jeden turniej w ru-

muńskim Gałaczu i to w nim 

rozstrzygnęły się losy awansu 

do fazy głównej Ligi Mistrzów. 

W ostatniej chwili wypadła 

z niego ekipa węgierska – Fino 

Kaposvar i o „być albo nie być” 

w najlepszej dwudziestce zespo-

łów na Starym Kontynencie de-

cydował jeden mecz. Jastrzębski 

Węgiel bez problemu pokonał 

mistrza Rumunii i awansował 

do fazy grupowej LM. 

W 4. rundzie LM nasza dru-

żyna trafi ła do grupy z: rosyjskim 

Zenitem Kazań, słoweńskim 

ACH Volley Ljubljana oraz nie-

mieckim Berlin Recycling Vol-

leys. W fazie tej przyjęto formułę 

dwóch turniejów w każdej z pię-

ciu grup, w których drużyny gra-

ły systemem „każdy z każdym”. 

Pierwszy z turniejów w „naszej” 

grupie zaplanowano na grudzień 

w Berlinie, natomiast drugi 

– na luty w Kazaniu. 

Zarówno przed jednym, 

jak i drugim turniejem, prze-

prowadzone testy na obecność 

wirusa SARS-CoV-2 w zespole, 

dały pozytywne rezultaty. Bada-

nia były wymagane przez Euro-

pejską Konfederację Siatkówki 

CEV w ramach obowiązujących 

w tym czasie procedur. W obu 

przypadkach nasz Klub nie miał 

możliwości wzięcia udziału 

w zawodach ze względu na fakt, 

iż zespół był zdekompletowany. 

Co więcej, za drugim ra-

zem z uwagi na objęcie kwaran-

tanną, do stolicy Tatarstanu nie 

mógł udać się żaden z przed-

stawicieli sztabu szkoleniowego 

z wyjątkiem jednego z naszych 

fi zjoterapeutów. Ze względu na 

ograniczenia czasowe niemoż-

liwym stało się też uzyskanie 

od strony rosyjskiej zaproszeń 

i skuteczne przeprowadzenie 

procedur wizowych dla junio-

rów z Akademii Talentów, któ-

rzy mogliby ewentualnie uzu-

pełnić skład. 

W konsekwencji CEV 

nałożyła na nasz Klub sankcję 

w postaci walkowerów po 0-3.

4 lutego 2021 roku Eu-

ropejska Konfederacja Siat-

kówki podjęła decyzję o osta-

tecznym wyłączeniu naszej 

drużyny z rozgrywek Ligi 

Mistrzów sezonu 2020/2021. 

W przesłanej wówczas do Klu-

bu korespondencji Europejska 

Centrala Siatkarska podzięko-

wała Jastrzębskiemu Węglowi 

za „współpracę i podjęte wy-

siłki w tym pełnym wyzwań 

sezonie”, życząc „zdrowia, 

powodzenia na resztę sezonu 

ligowego i powrotu do Ligi Mi-

strzów w sezonie 2021/22”.

Jednocześnie poinfor-

mowano nasz Klub, że zgod-

nie z decyzją Zarządu CEV 

z 23 kwietnia 2020 roku, wyłą-

czenie naszej drużyny z tego-

rocznej edycji Ligi Mistrzów 

nie będzie skutkować żadnymi 

sankcjami fi nansowymi ani 

dyscyplinarnymi.

Mistrzostwo Polski wywal-

czone w sezonie 2020/2021 dało 

nam „przepustkę” do kolejnej 

edycji Ligi Mistrzów.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Cucine Lube Civitanova (ITA), Dynamo 
Moskwa (RUS), Jastrzębski Węgiel (POL), Sir Sicoma 
Perugia (ITA), Zenit Sankt-Petersburg (RUS)

Koszyk 2: Berlin Recycling Volleys (GER),  Ziraat 
Bankasi Ankara (TUR), Grupa Azoty ZAKSA 
 Kędzierzyn-Koźle (POL), VfB Friedrichshafen (GER), 
Fenerbahce HDI Stambuł (TUR)

Koszyk 3: Knack Roeselare (BEL), AS Cannes (FRA), 
OK Merkur Maribor (SLO), Vojvodina Nowy Sad 
(SRB), VC Greenyard Maaseik (BEL)

Koszyk 4: Trentino Itas (ITA), Lokomotiv  Nowosybirsk 
(RUS), Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) oraz 
dwie drużyny z kwalifi kacji.

Terminy meczów fazy grupowej:

1. Kolejka: 30.11-02.12.2021
2. Kolejka: 14-16.12.2021
3. Kolejka: 11-13.01.2022
4. Kolejka: 25-27.01.2022
5. Kolejka: 08-10.02.2022
6. Kolejka: 16.02.2022

LIGA MISTRZÓW 
2021/2022:
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Andrea Gardini: 
„Dokonaliśmy czegoś wyjątkowego”

Na początek 

gratulacje z tytułu 

zdobycia mistrzo-

stwa Polski wywalczonego 

z Jastrzębskim Węglem. Jak 

smakuje akurat ten złoty 

medal, kolejny w Twojej 

bogatej karierze?

- Smak tego złota jest niezwykły. 

Jak już wielokrotnie wspomina-

łem, pojawiłem się tutaj w spe-

cyfi cznym dla mnie momencie. 

Było to po tym, jak rozstałem się 

z moim poprzednim klubem już 

na początku sezonu. Nie czułem 

się z tym dobrze. Kiedy prezes 

Jastrzębskiego Węgla postawił 

na mnie, byłem zaskoczony, ale 

i uradowałem się. Wiedziałem, 

że mam szansę na pracę z wiel-

kim zespołem, który jest w stanie 

wykonać niesamowitą pracę. Na 

początku nie przypuszczałem, że 

sięgniemy po tytuł, ale z każdym 

dniem, kiedy zawodnicy popra-

wiali swoje wyniki, zacząłem 

nabierać przekonania, że może-

my dokonać czegoś wspaniałego. 

Dlatego ten złoty medal smakuje 

tak wybornie, bo pojawił się tak 

niespodziewanie. 

Czy rzeczywiście 

tutaj poczułeś 

większy entuzjazm 

z powodu tego sukcesu, 

aniżeli w innych miejscach, 

w których dotąd pracowałeś?

- Tu naprawdę było pod tym 

względem szczególnie. Wygra-

łem w swoim życiu wiele, będąc 

w różnych krajach i w różnych 

miejscach. Zauważyłem, 

że w niektórych klubach do 

wygranej podchodzi się na 

zasadzie: „Osiągnęliśmy to, co 

musieliśmy”. Za każdym razem 

towarzyszą temu miłe uczucia, 

ale przeżywanie sukcesu może 

być inne, może się różnić. Tutaj 

poczułem ogromny entuzjazm, 

zarówno wśród zawodników, 

jak i ludzi w klubie oraz wokół 

niego. Naprawdę dało się odczuć 

tę różnicę. A to oznacza, że 

dokonaliśmy czegoś wyjątkowe-

go. I to, co tutaj zauważyłem, to 

fakt, że zwycięstwo nie jest rze-

czą normalną. Tutaj to było coś 

niewiarygodnego. Byłem więc po 

pierwsze zaskoczony, ale i szczę-

śliwy z faktu, że mogę doświad-

czać tego wraz z moim zespołem 

i ludźmi w tym mieście. 

Spytam 

żartobliwie: trzy 

miesiące to długi 

okres pracy w klubie?

- Niezbyt długi. Zwykle pracuje 

się z drużyną około dziewięciu 

miesięcy lub więcej. Ale taki los 

trenera, że czasem trzeba wejść 

w dany projekt, kiedy nadarza 

się ku temu okazja i pokazać się 

z jak najlepszej strony. Zatem 

nie był to okres długi, ale na 

pewno intensywny. Raz, że 

przyszło nam działać w wa-

runkach pandemii koronawi-

rusa, co wiązało się z wieloma 

kłopotami, kwarantannami, 

wyłączeniem z gry zawodników, 

jak również trenerów. Do tego 

dochodziły kontuzje zawodni-

ków, po których wracali. Osta-

tecznie, na końcu sezonu każdy 

element tych „puzzli” ułożył się 

jak należy i wydarzyło się coś 

specjalnego. 

Wszyscy eksperci 

mówią o sze-

rokim składzie 

i wyrównanej „ławce” jako 

czynnikach, które przesądziły 

o zdobyciu mistrzostwa przez 

Jastrzębski Węgiel. A co 

Twoim zdaniem złożyło się 

na ten sukces?

- Uważam, że pokonanie tak 

wspaniałej drużyny, jaką jest 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, 

a jest to naprawdę wielka 

ekipa, było możliwe dzięki 

temu, że zaczęliśmy myśleć jak 

prawdziwy zespół. I dla każ-

dego z członków naszej ekipy 

ważniejsze było dobro wspólne, 

a nie indywidualne popisy 

i jednostkowe wyniki. Ponadto, 

w kluczowych momentach, 

kiedy goniliśmy rywala, mając 

dwa-trzy-cztery punkty straty, 

czułem, że żaden z moich 

zawodników nie pęknie. 

Każdy z nich wciąż był bojowo 

nastawiony i gotowy na to, by 

„wrócić” do gry. Taka postawa 

z mojego punktu widzenia jako 

trenera to wspaniały sukces. Od 

początku starałem się prze-

kazać zawodnikom, w którą 

stronę patrzymy, jaka jest moja 

fi lozofi a pracy i jak musimy 

funkcjonować jako zespół. 

A kiedy to się ziszcza, to znaczy 

kiedy reakcja drużyny jest taka 

jakiej oczekiwał trener, to jest to 

coś niesamowitego. 

Po wywalczeniu 

tytułu mistrzow-

skiego zawodnicy 

podkreślali, że wierzyli w to, 

że ZAKSĘ można pokonać. 

Jak ich do tego przekonałeś?

- Szczerze mówiąc nigdy nie 

stawialiśmy sprawy na zasadzie 

że „ZAKSA jest do ogrania”, 

ponieważ w mojej opinii 

każdego można pokonać. Życie 

nauczyło mnie tego, że możesz 

grać wybitnie, a mimo to prze-

grasz. I to jest ta… piękniejsza 

strona sportu w moim przeko-

naniu. Nie zawsze najlepsza 

drużyna czy najlepsi zawod-

nicy są górą. Dlatego z mojej 

strony nie było mowy o tym, że 

możemy pokonać ZAKSĘ. Sku-

pialiśmy się raczej na tym, by 

być gotowi na walkę i pomimo 

problemów oraz błędów, które 

popełnialiśmy (czasem szalo-

nych), wytrzymać to i wspólnie 

starać się to przezwyciężyć. I to, 

w moim przekonaniu, okazało 

się kluczowe. Nie poświęciłem 

ani minuty na to, by tłumaczyć 

zawodnikom, że mogą ograć 

ZAKSĘ. Robimy wszystko, by 

stale podnosić swój poziom 

i być gotowym na walkę we 

właściwym czasie. Ze wszystki-

mi problemami jakie dotykają 

zespół, bo żadna drużyna nie 

jest od nich wolna. Byliśmy 

skoncentrowani na „chwyta-

niu” okazji, które pojawiają 

się w każdym spotkaniu. Jeśli 

potrafi sz je wykorzystać, zo-

stajesz w meczu i masz szansę 

na wygraną. I to właśnie się 

wydarzyło.

Przedłużyłeś 

kontrakt z Jastrzęb-

skim Węglem 

na kolejny sezon. Jaki był 

najważniejszy powód, dla 

którego tak się stało?

- Kiedy przychodziłem do Klubu 

w trakcie sezonu, zdecydo-

waliśmy, że kontrakt będzie 

obowiązywał do zakończenia 

rozgrywek. Byłem ciekaw, jak 

odnajdę się w nowych realiach, 

ale i jak Klub będzie się czuł ze 

mną. W takich przypadkach ko-

rzyść zawsze musi być obopólna. 

Z każdym dniem czułem się co-

raz lepiej, bardziej komfortowo 

funkcjonowałem w tym systemie 

wokół mnie, więc wyszedłem 

z założenia, że nadal możemy 

wspólnie wykonywać tutaj 

dobrą robotę. Jastrzębski Węgiel 

to topowy klub w Europie, więc 

czemu miałbym nie przedłużyć 

umowy? Tutaj mam okazję pra-

cować na najwyższym poziomie. 

To dla mnie kolejne wyzwanie, 

a każdy trener poszukuje dla 

siebie wyzwań. Przed nami 

więc kolejny wspólny sezon. 

Naprawdę trudny, ale też bardzo 

interesujący.

Mocno podkreślasz 

fakt, że wspaniale 

będzie móc po-

kazać się w Lidze Mistrzów, 

gdzie można sprawdzić się 

na tle najlepszych drużyn 

w Europie.

- Absolutnie. Grając przeciwko 

najlepszym na świecie, można 

wyciągnąć cenne lekcje. To jest 

kluczowe. A Liga Mistrzów to 

topowe rozgrywki na Starym 

Kontynencie. To wielka szansa 

pod względem sportowym, ale 

i możliwość podróżowania, 

poznania innych stylów gry. 

Dlatego trzeba uczestniczyć 

w tych rozgrywkach, „być” 

wśród najlepszych, uczyć się 

nowego i poprawiać każdego 

dnia, aż do końca sezonu. 

Czy jest coś, co 

chciałbyś po-

wiedzieć fanom 

Jastrzębskiego Węgla, którzy 

z powodu pandemii nie mo-

gli być z nami w hali w tym 

sezonie?

- To była najgorsza strona tego 

sezonu. Nie wyobrażam sobie, 

żeby kolejny sezon znów mógł 

odbyć się bez udziału publiczno-

ści w halach. A zwłaszcza w Pol-

sce, gdzie kibice są wspaniali, 

a trybuny często wypełniają 

się po brzegi. My wykonujemy 

swój zawód również dla fanów, 

ponieważ oni nas wspierają 

i mam nadzieję, że nigdy już 

nie powtórzy się sytuacja, że bę-

dziemy rozgrywali swoje mecze 

bez kibiców na trybunach w tej 

pięknej hali. Sport bez kibiców 

może nie nie ma sensu, ale jest 

zupełnie inny. Obyśmy w tym 

sezonie mogli zagrać już przy 

pełnych trybunach, bo również 

na to pracujemy każdego dnia 

na treningach. 

Jak zapatrujesz się 

na te nachodzące 

rozgrywki?

- Muszę przyznać, że zbudo-

waliśmy wspaniały zespół. 

Mieliśmy pewien kłopot, jeśli 

chodzi o domknięcie składu, 

ale zrobiliśmy wszystko, by roz-

wiązać go w najlepszy możliwy 

sposób. Niezależnie od tego, 

mamy zbudowaną wspaniałą 

drużynę, która może walczyć 

o najwyższe cele w Polsce. Jestem 

naprawdę szczęśliwy, że mogę 

zarządzać takim zespołem 

jako trener. Tak jak mówiłem 

w zeszłym sezonie: zdobycie 

mistrzostwa Polski nie jest łatwą 

sprawą. Wręcz przeciwnie - jest 

to bardzo trudne zadanie. 

Poziom ligi rośnie z każdym 

rokiem i w nadchodzącym 

sezonie znów trafi  do PlusLigi 

wielu świetnych zawodników – 

siatkarzy z przeszłością w lidze 

bądź debiutantów. Zatem łatwo 

nie będzie, ale nie oznacza to, że 

nie wygramy. Czeka nas jednak 

ciężka praca i ciężkie wyzwania 

w wielu meczach. Każdy będzie 

tracił punkty, ale najważniejsze, 

by szybko wracać do swojej gry. 

Moim zdaniem, raczej nie bę-

dzie drużyny, która kompletnie 

zdominuje sezon. Wyczuwam 

raczej wyrównane rozgrywki, 

a sezon zasadniczy będzie trud-

ny dla każdego. 

■
rozmawiał: Marcin Fejkiel
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Mamy trzech mistrzów olimpijskich 
w składzie!

Fenomenalne osiągnięcie reprezentacji Francji podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ekipa Trójkolorowych z trzema 
zawodnikami Jastrzębskiego Węgla w składzie sięgnęła po złote medale Igrzysk!

Mistrzami olimpijski-

mi zostali: rozgrywający 

Jastrzębskiego Węgla Ben-

jamin Toniutti, atakujący 

Stephen Boyer oraz przyj-

mujący Trevor Clevenot. To 

kolejni w historii Klubu me-

daliści olimpijscy!

Jak dotąd w swych sze-

regach mieliśmy amerykań-

skiego mistrza olimpijskie-

go z IO w Pekinie (2008) 

w osobie Scotta Touzinsky’e-

go  oraz brązowego medali-

stę z IO w Londynie Michała 

Łasko (Włochy).

W finale w Tokio Fran-

cuzi zmierzyli się z druży-

ną Rosyjskiego Komitetu 

Olimpijskiego. Spotkanie to 

zakończyło się wynikiem 3:2 

(25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 

15-12).

Droga „Les Bleus” do 

triumfu w tokijskim turnie-

ju nie była usłana różami. 

Francuzi trafili do niezwy-

kle wymagającej grupy B, 

którą oprócz nich tworzy-

li: Brazylijczycy, Rosjanie, 

Amerykanie, Argentyńczycy 

oraz Tunezyjczycy. Do fazy 

ćwierćfinałowej z każdej 

z dwóch sześciozespoło-

wych grup awansowały po 

cztery najlepsze drużyny.

Francja rozpoczęła swój 

udział w Igrzyskach od do-

tkliwej porażki 0:3 z USA. 

Następnie gładko, w trzech 

setach, pokonała Tunezję. 

Później zmierzyła się z Ar-

gentyną i uległa jej po pa-

sjonującym, pięciosetowym 

boju. Tym samym postawiła 

się w bardzo trudnej sytuacji, 

gdyż do rozegrania pozostały 

jej mecze z siatkarskimi po-

tęgami z Rosji oraz Brazylii.

Francuzi wytrzyma-

li „ciśnienie” i dowodzeni 

na placu gry przez Bena 

Toniuttiego, najpierw zwy-

ciężyli 3:1 z przedstawicie-

lami Rosyjskiego Komitetu 

Olimpijskiego, a w ostatniej 

kolejce fazy grupowej prze-

grali po tie-breaku z Brazy-

lijczykami. Dwa zwycięstwa 

i osiem punktów uplasowa-

ły ich na czwartym miejscu 

w swojej grupie i dały awans 

do ćwierćfinału kosztem 

jednego z faworytów turnie-

ju, Stanów Zjednoczonych.

W nim naprzeciw fran-

cuskiej kadry stanęli mi-

strzowie świata - Polacy. 

Biało-czerwoni prowadzili 

w meczu 2:1 i w czwartym 

secie 7:4, a mimo to nie zdo-

łali złamać Francuzów. Trój-

kolorowych do wygranej 

poprowadził drugi z rozgry-

wających - Antoine Brizard, 

co tylko dowiodło tego, że 

Francja posiada na tej pozy-

cji dwóch znakomitych za-

wodników. Polscy siatkarze 

musieli pożegnać się z Igrzy-

skami, po raz piąty z rzędu 

na etapie ćwierćfinału!

W starciu o finał ry-

walem Francuzów byli Ar-

gentyńczycy, którzy okazali 

się rewelacją olimpijskiego 

turnieju (zakończyli turniej 

z brązowymi medalami). 

W pojedynku tym ekipa 

z Ameryki Południowej nie 

miała jednak za wiele do 

powiedzenia. Trójkolorowi 

zwyciężyli 3:0, a najwięcej 

punktów dla Francji zdobył 

w tym meczu Clevenot (14). 

Finał Igrzysk okazał 

się pasjonującym widowi-

skiem, w którym Francuzi 

prowadzili już 2:0 w setach, 

ale Rosjanie zdołali do-

prowadzić do wyrównania 

w meczu. O wszystkim zde-

cydował tie-break, w któ-

rym wyższość udowodnili 

 Trójkolorowi.

– Nie mogę w to uwie-

rzyć. To jak sen! – powie-

dział tuż po finale Benjamin 

Toniutti.  

Brawo Ben, brawo Ste-

phen, brawo Trevor!

FOTO: FIVB
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W bieżących 
rozgrywkach 

nasz zespół będzie 
występował 

w następujących strojach

W PreZero Grand Prix PLS drużyna grała w takich oto strojach:

MISTRZOWSKA KOLEKCJA ORAZ GADŻETY DO NABYCIA W OFICJALNYM SKLEPIE JASTRZĘBSKIEGO WĘGLA

www.jastrzebskiwegiel .pl/sklep
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„W Polsce drugiej takiej Akademii nie ma”
Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla wkracza w swój dziesiąty rok funkcjonowania. Jest to unikatowy projekt 
siatkarski w skali kraju. W tym roku czterech jej adeptów zostało mistrzami świata w kategorii kadetów!

– Ten sezon tylko potwier-

dził bardzo dobrą współpracę 

Jastrzębskiego Węgla z Aka-

demią Talentów – uważa tre-

ner-koordynator Akademii 

Dariusz Luks.

Nasza kuźnia talentów ma 

również swój udział w wywal-

czeniu przez pierwszy zespół 

Jastrzębskiego Węgla drugiego 

w historii Klubu mistrzostwa 

Polski. Świadczą o tym chociaż-

by: debiut 15-letniego adepta 

AT Maksymiliana Granieczne-

go w PlusLidze oraz Lidze Mi-

strzów, MVP dla wychowanka 

Akademii Talentów Michała 

Gierżota w meczu z MKS Ślep-

skiem Malow Suwałki czy 

plusligowe zwycięstwo z Ślep-

skiem Malow Suwałki z trene-

rem-koordynatorem Akademii 

Dariuszem Luksem na ławce 

trenerskiej pierwszego zespołu, 

w czasie problemów drużyny 

z covidem. 

W kolejnym roku swo-

jego istnienia nasi akademicy 

potwierdzili wysoki poziom 

sportowy. W rozgrywkach wo-

jewódzkich nasi juniorzy wy-

walczyli: mistrzostwo Śląska 

juniorów, mistrzostwo i wice-

mistrzostwo Śląska kadetów, zaś 

młodzicy zostali brązowymi me-

dalistami mistrzostw Śląska. 

Natomiast jeśli chodzi 

o szczebel centralny, to zarów-

no juniorzy, jak i kadeci wystą-

pili w fi nale mistrzostw Polski, 

a w obu przypadkach musieli 

uznać wyższość swoich prze-

ciwników, kończąc rywalizację 

ze srebrnymi medalami mi-

strzostw kraju. 

To nie wszystko. W lipcu 

trójka naszych zawodników 

z AT: Maksymilian Granieczny, 

Mateusz Jańczyk oraz Wiktor 

Gołębiowski wywalczyła w Al-

banii z kadrą Polski brązowe me-

dale Mistrzostw Europy U-17. 

Pod koniec sierpnia zakończył 

się  zaś Finał 27. edycji Ogólno-

polskich Mistrzostw w Minisiat-

kówce o Puchar KINDER Joy of 

moving. W kategorii „Czwórek” 

nasz zespół złożony z chłopców 

z Akademii Talentów z rocznika 

2008 dotarł do ścisłego fi nału 

zawodów! W nim wprawdzie 

nasza młodzież uległa ekipie 

z Suwałk, ale wicemistrzostwo 

Polski to wielki sukces zespo-

łu dowodzonego przez trenera 

Marcina Polowczyka, odniesio-

ny w tym gigantycznym wyda-

rzeniu, w którym bierze udział 

blisko 900 uczestników!

Z kolei na początku wrze-

śnia, świetne informacje dotarły 

do nas z Lublany, gdzie odbywa-

ły się mistrzostwa Europy do 18 

lat w siatkówce plażowej. Filip 

Lejawa z Akademii Talentów 

w parze z Aleksandrem Cza-

chorskim zdobyli srebrne meda-

le czempionatu!

Znakomitą klamrą spina-

jącą miniony sezon w Akade-

mii był wrześniowy sukces siat-

karskiej reprezentacji Polski 

w kategorii kadetów odniesio-

ny podczas MŚ U-19 w Iranie. 

Drużyna prowadzona przez 

trenera Michała Bąkiewicza 

została mistrzem świata! 

Nasza radość w związ-

ku z tym wynikiem jest tym 

większa, że w zespole złotych 

medalistów znalazło się aż czte-

rech adeptów Akademii Talen-

tów Jastrzębskiego Węgla! Są 

to: środkowy Mateusz Kufk a, 

rozgrywający Kajetan Kubicki, 

przyjmujący Dominik Czer-

ny oraz libero Kuba Hawryluk. 

Ostatni z wymienionych zawod-

ników został wybrany do „dru-

żyny marzeń” mistrzostw.

–To pokazuje, że ten projekt 

naprawdę się sprawdza – uważa 

Artur Wojtków, Zastępca Preze-

sa Zarządu JSW ds. Pracy i Po-

lityki Społecznej, podkreślając 

słuszność inwestycji w siatków-

kę i młodych ludzi. 

Osoby odpowiedzialne za 

sukces tegoż przedsięwzięcia 

zgodnie jednak potwierdzają, 

że na równi z wysokim pozio-

mem szkolenia winna przebie-

gać edukacja w szkole. 

– Jak podkreśla Pan prezes 

Adam Gorol, ważna jest równo-

waga pomiędzy pionem sporto-

wym i pionem edukacyjnym. My 

jako szkoła staramy się dorównać 

temu bardzo wysokiemu pozio-

mowi sportowemu i faktycznie 

jest się czym pochwalić – mówi 

Andrzej Pawłowski dyrektor 

Niepublicznego Zespołu Szkół 

Mistrzostwa Sportowego „Ja-

strzębski Węgiel”.

Najlepszym dowodem na 

to są wyniki tegorocznych ma-

tur. Nasi maturzyści z NZSMS 

„Jastrzębski Węgiel”, a więc ju-

niorzy z Akademii Talentów JW 

zdali matury w stu procentach. 

Co więcej, średni wynik matur 

uzyskany przez nich jest wyższy 

od średniej krajowej oraz woje-

wódzkiej. Średni wynik z mate-

matyki wyniósł 59 %, z języka 

polskiego – 56 %, zaś z języka 

angielskiego – 87 %.

W maju tego roku doszło 

do ważnego wydarzenia. W ja-

strzębskiej Hali Sportowej przy 

ul. Reja 10 odbyła się konferen-

cja prasowa poświęcona Aka-

demii Talentów Jastrzębskiego 

Węgla. Zgromadzeni goście 

rozpływali się nad rozmachem 

tego przedsięwzięcia.

Gospodarzem wydarze-

nia był Prezes Zarządu KS Ja-

strzębski Węgiel Adam Gorol, 

a wśród zaproszonych gości 

znaleźli się: Artur Soboń - Se-

kretarz Stanu w Ministerstwie 

Aktywów Państwowych, Ja-

rosław Jędrysek - ówczesny 

Zastępca Prezesa Zarządu Ja-

strzębskiej Spółki Węglowej 

ds. Ekonomicznych, Ryszard 

Czarnecki – Wiceprezes Za-

rządu Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej ds. międzynarodo-

wych, Anna Hetman – Prezy-

dent Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

Marcin Weiner – Prezes Za-

rządu Śląskiego Związku Piłki 

Siatkowej oraz Dariusz Luks – 

Trener-koordynator Akademii 

Talentów Jastrzębskiego Węgla. 

Konferencję poprowadził Ma-

rek Magiera - znany komenta-

tor sportowy stacji Polsat Sport.

Prezes Gorol podkreślił 

na wstępie, że hala w Szerokiej 

to miejsce szczególne dla ja-

strzębskiej siatkówki. To w tym 

miejscu nasz Klub świętował 

pierwsze, historyczne mistrzo-

stwo Polski w 2004 roku, wy-

walczone w Olsztynie po zwy-

cięstwie z tamtejszym AZS-em. 

Dziś, po 17 latach, Jastrzębski 

Węgiel znów stanął na naj-

wyższym stopniu podium mi-

strzostw Polski. 

Prezes przypomniał, że to 

właśnie w tym miejscu odbywa-

ły się wielkie mecze, występowa-

ły gwiazdy światowej siatkówki, 

z czym wiąże się masa niezapo-

mnianych sportowych emocji. 

Dziś obiekt służy Akademii Ta-

lentów Jastrzębskiego Węgla.

Wskazując na miejsce, 

które zajęli podczas konferen-

cji wszyscy adepci Akademii 

Talentów, szef zarządu Ja-

strzębskiego Węgla wspomniał 

o legendarnej trybunie, która 

niegdyś uginała się pod napo-

rem siedzących na niej widzów, 

a dziś w tym miejscu wygospo-

darowano dodatkowe boisko 

treningowe dla młodzieży. 

– Akademia Talentów to 

nasz sztandarowy projekt, który 

w przyszłym roku będzie święcić 

już dziesięciolecie swego istnienia 

– mówił z dumą sternik naszego 

Klubu. Przypomniał o tym, że 

przez cztery lata funkcjonowa-

ła ona w Żorach i w 2019 roku 

udało się ją sprowadzić z po-
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wrotem do Jastrzębia-Zdroju. 

– To był wspólny wysiłek mój 

oraz Jastrzębskiej Spółki Węglo-

wej – akcentował prezes Gorol. 

Dodał, że gdyby to nie nastąpi-

ło, obiekt ten pewnie świeciłby 

pustkami i niszczałby.

Gospodarz spotkania nad-

mienił, że jest to hala będąca 

własnością klubu KS Jastrzę-

bie-Borynia, większościowego 

udziałowca Jastrzębskiego Wę-

gla. Jednocześnie poinformo-

wał o kolejnych planowanych 

etapach inwestycji, a więc dobu-

dowaniu sal lekcyjnych do daw-

nego Domu Kultury, który przy-

lega do Hali Sportowej. Obecnie 

młodzież z Akademii uczy się 

w Zespole Szkół Mistrzostwa 

Sportowego „Jastrzębski Węgiel” 

mieszczącej się przy ul. Kuso-

cińskiego. Docelowo nie tylko 

szkolenie, ale i edukacja mają 

odbywać się w obiekcie AT. 

– Ważne jest to, by zrów-

noważyć poziom szkolenia z po-

ziomem edukacji – uwypuklał 

prezes Gorol. 

Kuźnia talentów Jastrzęb-

skiego Węgla jest trampoliną do 

PlusLigi. Pierwszym adeptem 

Akademii, który przebił się do 

pierwszego zespołu Jastrzębskie-

go Węgla, był Jakub Popiwczak. 

W najwyższej klasie rozgrywko-

wej zadebiutował on w wieku 16 

lat, a obecnie jako 25-latek jest 

już od kilku lat podstawowym 

libero seniorskiej drużyny i mi-

strzem Polski z 2021 roku w bar-

wach Jastrzębskiego Węgla.

Adam Gorol stwierdził, że 

nie byłoby tego projektu, gdyby 

nie szerokie wsparcie zarówno 

fi nansowe, jak i organizacyjne ze 

strony Jastrzębskiej Spółki Wę-

glowej. Dziękował obecnemu na 

konferencji Jarosławowi Jędry-

skowi - ówczesnemu Zastępcy 

Prezesa Zarządu JSW ds. Ekono-

micznych oraz całemu zarządowi 

JSW. – Jestem dumny, że możemy 

pracować dla takiej marki jak JSW 

– mówił prezes Gorol. 

Zwracając się do ministra 

Sobonia, prezes Gorol podkre-

ślił, że wsparcie ze strony Spół-

ek Skarbu Państwa wiąże się 

z „trudnymi decyzjami i wielką 

odpowiedzialnością”.  

Z kolei adresując swoje po-

dziękowania w kierunku Prezy-

dent Miasta Anny Hetman, szef 

zarządu Jastrzębskiego Węgla 

skupił się na obiekcie sporto-

wym… tyle że tym, który mie-

ści się przy Al. Jana Pawła II 6, 

a więc Hali Widowiskowo-Spor-

towej. W niej na co dzień trenuje 

nasz pierwszy zespól, ale i gru-

py młodzieżowe. – Dziękuję za 

możliwość korzystania z Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej – mówił. 

Wiceprezesowi Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Siat-

kowej ds. międzynarodowych 

Ryszardowi Czarneckiemu, ster-

nik JW był wdzięczny za „dobrą 

współpracę i ogromne wsparcie.” 

– Jestem szczęśliwy, że przy Pana 

wsparciu możemy realizować 

tak ciekawy projekt siatkarski. 

Wierzę, że będziemy rozwijać go 

w nieskończoność. 

Prezes Marcin Weiner 

otrzymał podziękowania za 

wsparcie i za to, że jako Klub 

możemy zawsze liczyć na Śląski 

Związek Piłki Siatkowej. 

Szef zarządu naszego Klubu 

docenił także Dariusza Luksa, 

trenera-koordynatora Akademii 

Talentów Jastrzębskiego Wę-

gla, który ma za sobą drugi rok 

pracy w Akademii. – Było wielu 

przeciwników tej nominacji, ale 

osiągane wyniki potwierdzają 

to, że podjąłem słuszną decyzję. 

Pan Dariusz jest właściwym czło-

wiekiem na właściwym miejscu 

– komplementował trenera-ko-

ordynatora prezes Gorol. 

Osobne miejsce w swoim 

wywodzie prezes JW poświęcił 

też przedstawicielom mediów. 

– Mamy szczególny okres, okres 

pandemii, dlatego tak ważna 

jest Wasza rola w przekazie tych 

informacji. Nie ma kibiców na 

trybunach, więc to dzięki Wam 

następuje ten realny przekaz – 

mówił prezes. Podziękował on 

wszystkim mediom obecnym 

na konferencji, ale w szczegól-

ności stacji Polsat, która w tych 

trudnych czasach relacjonowała 

na swoich antenach rozgrywki 

ligowe w minionym sezonie. 

Potem głos zabrali goście 

specjalni. Ówczesny członek 

zarządu JSW Jarosław Jędrysek 

przyznał, że JSW i jej Grupa 

Kapitałowa mocno angażuje się 

w fi nansowanie działania Aka-

demii Talentów, a wsparcie to 

doskonale wpisuje się w działal-

ność CSR Spółki, czyli społeczną 

odpowiedzialność biznesu.

Minister Soboń wyjawił, 

że jest zaskoczony rozmachem 

przedsięwzięcia jakim jest Aka-

demia Talentów Jastrzębskie-

go Węgla. – To jest wyjątkowe 

miejsce w Polsce. Ta baza do 

wychowywania młodych siatka-

rzy i ich edukacji sprawia, że ta 

setka dzieci i młodzieży ma wiel-

kie szczęście. Cieszymy się, że tak 

liczna grupa młodych ludzi może 

kształcić się i trenować w tak 

wspaniałych warunkach stwo-

rzonych przez Klub i JSW. Spółki 

Skarbu Państwa mogą tutaj po-

móc i jeśli spojrzy się na PlusLigę, 

to jest ich niemało. Każda z tych 

Spółek traktuje to jako inwestycję, 

a akurat ta inwestycja jest szcze-

gólna, bo jest to inwestycja w mło-

dzież – akcentował Artur Soboń.

Ryszard Czarnecki porów-

nał polską siatkówkę do pirami-

dy. Mówił, że wszyscy wiedzą 

tylko jej wierzchołek, ale nie by-

łoby tych sukcesów, gdyby nie 

praca w młodzieżą. – Akademia 

Talentów jest czymś wyjątko-

wym. Chcę tego pogratulować 

Panu Prezesowi oraz trenerowi 

Akademii. Zrobiliście rzecz, któ-

ra jest ewenementem – artyku-

łował z uznaniem. 

Trawestując Stanisława 

Wyspiańskiego stwierdził: – Pol-

ską siatkówkę widzę ogromną. 

Właśnie dzięki takim ludziom 

jak Adam Gorol, trener Luks czy 

ludzie tworzący silną siatkówkę 

w regionie. Jestem szczęśliwy, że 

jestem dzisiaj z Wami.

Prezydent Anna Hetman 

powiedziała, że zarówno ona, 

jak i wszyscy mieszkańcy Ja-

strzębia-Zdroju są dumni, że 

tak ogromny projekt siatkarski 

jest realizowany w mieście. Jej 

zdaniem nie byłoby to możli-

wie, gdyby nie osoba preze-

sa Gorola. – To jest człowiek, 

który ma wizję i ją realizuje 

– podkreślała. 

Ponadto  gratulowała ona

odwagi kolejnym zarządom 

JSW, że wspierają to przed-

sięwzięcie, jak również wyra-

ziła swoje uznanie dla kolej-

nych rządów, że niezależnie 

od barw politycznych, jest 

wola inwestowania w sport. 

– Jastrzębie jest miastem sportu. 

Ważne, by to szkolenie było pro-

wadzone od najmłodszych lat. 

Jastrzębski Węgiel i Akademia 

Talentów Jastrzębskiego Węgla 

to jest marka – nie szczędziła 

Akademii i klubowi komple-

mentów Pani Prezydent. 

Prezes Weiner pogratulo-

wał Jastrzębskiemu Węglowi 

tegorocznego tytułu mistrza 

Polski, a mówiąc o AT uznał, 

że takiego „produktu” nie po-

wstydziłyby się największe klu-

by włoskie. – W Polsce drugiej 

takiej Akademii nie ma – skwi-

tował szef ŚZPS.

Trener Luks podziękował 

wszystkim za miłe słowa, ale 

podkreślił, że ich adresatami 

winni być wszyscy akademi-

cy, trenerzy pracujący w Aka-

demii, jak również pracowni-

cy Klubu oraz Akademii.  

W podsumowaniu konfe-

rencji prezes Gorol przyznał, 

że jej celem była promocja 

Akademii Talentów, a kon-

statacją spotkania były słowa 

wypowiedziane w kontekście 

Akademii Talentów, że „jest 

ona dowodem na to, że moż-

na, że da się i że warto”.
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„Byliśmy jak jedna wielka rodzina”
W tym roku minęło dokładnie 30 lat od zdobycia przez nasz Klub historycznego, pierwszego medalu mistrzostw Polski. 
24 marca 1991 roku zespół Jastrzębie-Borynia sięgnął po brązowe medale mistrzostw kraju.

Zaledwie rok wcześniej 

drużyna wywalczyła awans do 

najwyższej klasy rozgrywko-

wej i już ten debiutancki sezon 

w Serii A zakończyła wynikiem 

ponad stan – na czwartym, pre-

miowanym awansem do euro-

pejskich pucharów miejscu!

– Nie zmienia to faktu, 

że nie mieliśmy wtedy wcale 

wybitnej drużyny. Natomiast 

jej siłą było to, że graliśmy ze 

sobą od kilku lat w praktycz-

nie niezmienionym składzie 

i autentycznie się przyjaźni-

liśmy. Na boisku i poza nim

– mówi po latach Jarosław 

Szalpuk. Jest on ojcem mi-

strza świata z 2018 roku  

- Artura, a w 1991 roku był on 

jednym z ważnych „ogniw” 

tamtej „brązowej” ekipy. Dziś 

dyrektor działu hydroizolacji 

w jednej z fi rm z branży che-

mii  budowlanej.

– Boże kochany! Na samo 

wspomnienie mam „ciary”! – 

mówi podekscytowany Szalpuk.

Podobne emocje targają 

Tomaszem Wojciechowskim, 

agentem ubezpieczeniowym 

mieszkającym w Ozorkowie. 

– Jak usłyszałem, że dzwonicie 

z Jastrzębia, to od razu na mo-

Leszek Dejewski, Leszek Nawrat,  
Tomasz Wojciechowski, Jarosław Szalpuk, 

Sławomir Gerymski, Tristan Działyński, 
Mariusz Łobacz, Jacek Biskupek, 
Dariusz Mętrak, Jarosław Fierek,  

Robert  Gremplewski, Jan Papszun.

Drużyna
brązowych
medalistów
z 1991 roku:

Trenerzy:
I – Bronisław Orlikowski, 

asystent – Włodzimierz Kurek.

jej twarzy zagościł uśmiech – 

mówi. – To była przednia eki-

pa. Bez gwiazd, ale doskonale 

scalił ją trener – dodaje.

Przed pamiętnym sezo-

nem funkcję tę powierzono 

Bronisławowi Orlikowskiemu, 

który wcześniej miał już stycz-

ność z jastrzębskim klubem. 

W latach 1969-75 budował 

on podwaliny pod kiełkującą 

w Jastrzębiu-Zdroju profesjo-

nalną siatkówkę. Z Górnikiem 

Jas-Mos GKS Jastrzębie w 1971 

roku zdobył mistrzostwo Ślą-

ska seniorów. Kaszub z Choj-

nic, który oprócz Jastrzębia 

grał w siatkówkę w słupskiej 

Palestrze i Czarnych, Astorii 

Bydgoszcz, Pogoni Szczecin 

oraz Chełmcu Wałbrzych.

W 1990 roku zakończył 

cykl szkoleniowy z kadrą Pol-

ski juniorów i chętnie przystał 

na ofertę górniczego klubu.

– Sezon zaczęliśmy od 

czterech porażek z rzędu. 

Pewnie gdybym wtedy trafił 

na dyrektora kopalni Bohda-

na Borowego [słynął z krew-

kiego charakteru – przyp. 

red.], to bym „poleciał”. Ale 

działacze wierzyli we mnie, 

a zawodnicy nie szemrali. Bo 

widzieli moje zaangażowa-

nie. To, że dbam o nich. Nie 

byłem trenerem znikąd, mia-

łem na swoim koncie brązowy 

medal z węgierskim klubem 

Csepel Budapeszt, potrafiłem 

postawić na swoim i twardo 

występować. Byłem konse-

kwentny – podkreśla trener 

Orlikowski.

Jego metody szkoleniowe 

bardzo przypadły do gustu za-

wodnikom. – Trener załatwił 

premię miesięczną na zespół. 

Nie były to może jakieś wielkie 

pieniądze, ale widocznie uznał, 

że będą dobrym „środkiem mo-

tywacyjnym”. Organizował róż-

nego rodzaju gry i zabawy, które 

miały nas konsolidować. Jakie? 

Na przykład konkurs… tańca, 

turniej siatkarskiego „gwoź-

dzia” czy mecze piłki nożnej. Ich 

zwycięzcy otrzymywali drobne 

kwoty. On to sobie skrzętnie no-

tował przez cały miesiąc i potem 

wypłacał należności – wspomi-

na z uśmiechem Leszek De-

jewski, który był najstarszym 

siatkarzem w zespole Orlikow-

skiego. Dzisiaj, jak wiadomo, 

jest asystentem pierwszego 

trenera Jastrzębskiego Węgla, 

Andrei Gardiniego.

– Po latach na jednej z kur-

sokonferencji spotkałem Sław-

ka Gerymskiego. Powiedział mi 

wówczas: „Panie trenerze, pan 

nas nauczył wygrywać”. Zro-

biło mi się miło – wspomina 

mieszkający w Stanisławowie 

Pierwszym 81-letni Orlikow-

ski. Co ciekawe, do 78. roku 

życia prowadził zajęcia z siat-

kówki z dziećmi i młodzieżą 

w szkole w Nieporęcie.

Gerymski odpowiadał 

w „brązowej” drużynie za roze-

granie. Dziś sam jest trenerem 

prowadzącym drugoligowy 

Camper Wyszków.  – Trener 

Orlikowski to był spokojny czło-

wiek, który nam ojcował. Lubił 

z nami rozmawiać, dbał o zdro-

wie zawodników. Dawał nam 

wolność, niczego nie narzucał. 

Był liberałem, nie to co ja. Ja 

jako trener jestem dyktatorem – 

nie ukrywa Gerymski.

– Prawda jest taka, że to 

zawodnicy „tworzą” czy kreu-

ją trenerów. Nie odwrotnie – 

uważa Orlikowski.

W meczach o trzecie 

miejsce nasz zespół pokonał 

Płomień Sosnowiec. W serii 

do trzech wygranych padły na-

stępujące wyniki: 3:1, 2:3, 3:1, 

3:0. W pierwszej rundzie play 

off  jastrzębianie pozostawili 

w pokonanym boju Resovię, 

natomiast w półfi nale musieli 

uznać wyższość późniejszego 

mistrza Polski, AZS-u Olsztyn.

„Niedzielny pojedynek 

nie był dla siatkarzy Jastrzę-

bia spacerkiem, jak mógłby 

to sugerować suchy wynik. 

Wspaniałą formą błysnął Tri-

stan Działyński, z którym po 

zakończeniu zawodów tre-

ner kadry Zbigniew Zarzyc-

ki przeprowadził „rozmowę 

ostrzegawczą”. Czyżby naro-

dziny nowego kadrowicza?” 

– pisał piórem Bogdana Na-

thera katowicki „Sport”.

Relacjonujący tamto 

wydarzenie redaktor miał 

„nosa”. Po tym wspaniałym 

sezonie aż czterech zawod-

ników Jastrzębia-Boryni 

otrzymało powołania do re-

prezentacji Polski! Oprócz 

wspomnianego Działyńskie-

go, do kadry Polski trafi li 

jeszcze: Gerymski, Szalpuk 

oraz Wojciechowski.

– Dla mnie był to trudny 

sezon, bo w jego trakcie trapi-

ły mnie kontuzje. Ale radość 

z medalu i powołania do kadry 

była duża – mówi Działyński, 

od dwóch lat emerytowany 

policjant.

– To była sensacja – przy-

znaje bez ogródek trener Or-

likowski. Sam odszedł po me-

dalowym sezonie do Resovii 

Rzeszów.

– Przyszedłem do Ja-

strzębia z MDK-u Warszawa 

po maturze. Byłem młokos. 

Ten brązowy medal przeży-

wałem dziesięć razy bardziej, 

niż ci starsi koledzy. Ale to 

właśnie ci bardziej doświad-

czeni zawodnicy, jak Leszek 

Dejewski czy Leszek Nawrat 

tworzyli tę atmosferę. My 

młodzi nie czuliśmy się od-

rzuceni, tylko fajnie przyjęci 

i wspierani przez kolegów – 

podkreśla Gerymski.

Dejewski trafi ł do Klu-

bu w 1983 roku z Bielska-

-Białej. Na Śląsk ściągnął go 

z BBTS-u Włókniarza trener 

Wiktor Krebok. Natomiast 

Leszek Nawrat to jastrzębia-

nin z „krwi i kości”. Wycho-

wanek jastrzębskiego klubu, 

w którym grał od wieku junio-

ra i zrobił z nim dwa awanse 

– z trzeciej ligi do drugiej oraz 

z drugiej do pierwszej. Karierę 

zakończył jako trzydziestola-

tek w 1995 roku. Obecnie pra-

cuje w kopalni „Borynia”.

– Można powiedzieć, że 

ten medal był ukoronowaniem 

mojej kariery w klubie – przy-

znaje Nawrat.

Wszyscy rozmówcy zgod-

nie podkreślają znakomitą at-

mosferę, jaka panowała wów-

czas w zespole.

Orlikowski: – Spotykaliśmy 

się w restauracjach, na „domów-

kach”. Z żonami, partnerkami, 

całymi rodzinami. Mieliśmy 

dobre kontakty. To była przy-

czyna sukcesów.

Szalpuk: – Dla mnie to 

był kapitalny okres. W nie-

dzielę obowiązkowo trzeba 

było pójść na ciasto do domu 

Nawratów. Nawet jak nie było 

Leszka, to byliśmy przyjmo-

wani przez jego mamę. Do 

dziś zresztą się spotykamy 

z chłopakami, dzwonimy do 

siebie na Święta. I jest o czym 

pogadać. Te wszystkie historie 

to już pewnie słyszeliśmy ze 

sto razy. Ale zawsze coś nowe-

go się dopowie.

– Byliśmy jak jedna wiel-

ka rodzina – puentuje Leszek 

Dejewski.
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W dniach od 1 do 19 września odbyły się Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. W turnieju rozgrywanym w czterech krajach: Polsce, Cze-
chach, Finlandii i Estonii, wystąpiło pięciu zawodników Jastrzębskiego Węgla. Byli to Francuzi: Benjamin Toniutti oraz Trevor Clevenot, Fin Eemi 
Tervaportti, Czech Jan Hadrava i Tomasz Fornal w kadrze Polski, a także trener przygotowania motorycznego Nicola Giolito, który pracuje 
w reprezentacji Włoch. Po tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie sięgnęli Włosi, którzy w fi nale pokonali Słowenię 3:2. Reprezentacja 
Polski, po zwycięstwie z Serbią 3:0, zakończyła turniej z brązowym medalem. Zatem Jastrzębski Węgiel może pochwalić się dwoma medalistami 
Mistrzostw Europy: złotym - Nicolą Giolito oraz brązowym - Tomaszem Fornalem.

Benjamin Toniutti (9. miejsce) Trevor Clevenot (9. miejsce)

Nicola Giolito (1. miejsce)

Eemi Tervaportti (11. miejsce)

Tomasz Fornal (3. miejsce)

Jan Hadrava (8. miejsce)
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Nie było ich na trybunach,
ale zespół czuł ich wsparcie

Jastrzębski Węgiel sięgnął po tytuł mistrzowski w sezonie innym niż wszystkie dotychczasowe, bo rozgrywanym 
w warunkach pandemii koronawirusa. Z tego powodu kibice nie mogli zasiadać na trybunach hali i być świadkami 
sportowych widowisk.

Siatkarze wielokrotnie 

w trakcie sezonu podkreślali, 

że gra bez udziału publiczno-

ści to nie to samo, co występy 

przy wypełnionych po brzegi 

trybunach. Pomimo braku 

dopingu fanów z trybun, nasz 

zespół przez cały sezon odczu-

wał wsparcie kibiców.

Sympatycy drużyny da-

wali temu wyraz w internecie, 

publikując materiały fotogra-

fi czne oraz wideo w mediach 

społecznościowych. Przed 

każdym meczem domowym 

kilkuosobowa grupa fanów 

z Klubu Kibica rozkładała 

na trybunach jastrzębskiej 

hali Widowiskowo-Sportowej 

tzw. sektorówkę, widoczną 

później w transmisjach tele-

wizyjnych Polsatu z meczów 

z napisem „Na zawsze wierni, 

na zawsze oddani”.

Po zwycięskim fi nale kil-

kusetosobowa grupa naszych 

fanów zgromadziła się przed 

jastrzębską Halą Widowi-

skowo-Sportową i wspólnie 

z drużyną fetowała wiktorię 

na miarę mistrzostwa Polski. 

Prezes Adam Gorol po-

dziękował kibicom za wspar-

cie. – Żałuję, że nie mogliście 

kibicować drużynie w sezonie 

w halach i świętować historycz-

nego złotego medalu. Zawodni-

kom brakowało tego wsparcia, 

często to podkreślali. Ważne 

jest, że sezon udało się roze-

grać do końca i że mogliście 

Państwo śledzić występy na-

szej drużyny w Telewizji Polsat

– mówił sternik naszego Klubu.

Po sezonie nasz zespół 

spotkał się z Klubem Kibi-

ca. Najbardziej zagorzali fani 

mieli możliwość wykonania 

sobie zdjęć z pucharem za mi-

strzostwo Polski. Nasi siatka-

rze i trenerzy otrzymali zaś od 

kibiców pamiątkowe szaliki.
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