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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce siódmy numer naszej klubowej gazety, w której podsumowujemy minione rozgrywki i wpro-
wadzamy Państwa w kolejny sezon z Jastrzębskim Węglem.

WŁADZE KLUBU

Miniony sezon zakończy-
liśmy ze srebrem mistrzostw 
Polski oraz z wywalczonym Su-
perpucharem Polski. Ponadto, 
dotarliśmy do � nału Pucharu 
Polski oraz do pół� nału Ligi 
Mistrzów. W nadchodzących 
rozgrywkach nasza drużyna 
znów zaprezentuje się na kilku 
„frontach”, tzn. w PlusLidze, 
Pucharze Polski, Superpucha-
rze Polski oraz w Lidze Mi-
strzów i na każdym z nich bę-
dzie mierzyć wysoko.

Dzięki wsparciu naszego 
Strategicznego Partnera - Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
S.A., zbudowaliśmy zespół, 
który jest w stanie skutecznie 
powalczyć o najwyższe laury. 
Tworzą go m.in. trzej aktualni 
mistrzowie olimpijscy z Fran-
cji: Benjamin Toniutti, Trevor 
Clevenot i Stephen Boyer. Do 
tego dochodzą młodzi i uta-
lentowani reprezentanci Polski: 
Tomasz Fornal i Jakub Po-
piwczak, a także gwiazdy ligi 
w osobach: Jurija Gladyra, Łu-
kasza Wiśniewskiego, Rafała 
Szymury, Jana Hadravy i wielu 
innych świetnych graczy.

W nadchodzącym sezonie 
naszym zespołem będzie kiero-
wać znakomity trener Marcelo 
Mendez, który doprowadził re-
prezentację Argentyny do brą-
zowego medalu Igrzysk Olim-

pijskich w Tokio, a z brazylijską 
Sadą Cruzeiro wielokrotnie 
zdobywał mistrzostwo kraju 
i Klubowe Mistrzostwa Świata.  

Jastrzębski Węgiel mocno 
stawia również na młodzież. 
W tym roku siatkarska kuźnia 
Jastrzębskiego Węgla obchodzi 
swoje 10-lecie istnienia. W tym 
czasie młodzież z Akademii 

wywalczyła w rozgrywkach na 
szczeblu regionalnym, krajo-
wym i międzynarodowym po-
nad 60 medali.

Według raportu PlusLigi 
w rankingach pod względem po-
ziomu sportowego oraz atrakcyj-
ności widowisk Jastrzębski Wę-
giel uzyskał najwyższą średnią 
ocenę spośród wszystkich 14 klu-

bów! Mecze „domowe” z udzia-
łem naszej drużyny rozgrywane 
w jastrzębskiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej to gwarancja pro-
fesjonalnej organizacji zawodów, 
bezpieczna, rodzinna atmosfera 
na trybunach i niesamowite 
emocje. Jesteśmy przekonani, że 
wspólnie z Państwem utrzyma-
my ten wysoki poziom.  

Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej obostrzeniami 
pandemicznymi jako Klub wró-
ciliśmy do sprzedaży karnetów. 
Serdecznie zachęcam Państwa 
do ich zakupu, a tym którzy już 
je nabyli dziękuję za to, że nadal 
utożsamiają się Państwo z na-
szym Klubem i pozostają jego 
wiernymi Kibicami.

Dziękuję serdecznie za 
zaufanie i zapraszam na nowy 
sezon z udziałem Jastrzębskie-
go Węgla.

Prezes Zarządu
KS Jastrzębski Węgiel SA

Adam Gorol
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System rozgrywek PlusLigi
„Domowym” meczem z GKS-em Katowice Jastrzębski Węgiel zainauguruje swoje występy w PlusLidze w sezonie 2022/2023. 

Dla Jastrzębskiego Węgla 
będzie to 26. sezon w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej. 
W tym czasie nasz Klub 14 
razy stawał na podium mi-
strzostw Polski: dwukrotnie 
był mistrzem kraju, cztery 
razy wicemistrzem Polski 
i ośmiokrotnie zdobywał brą-
zowe medal MP.

W sezonie 2022/2023 
w rozgrywkach PlusLigi weź-
mie udział 16 drużyn. Roz-
grywki obejmują dwie fazy: 
zasadniczą oraz play o� . Faza 
zasadnicza to dwie rundy roz-
grywane systemem „każdy 
z każdym - mecz i rewanż”. 
Natomiast w fazie play o� : 
- O tytuł Mistrza Polski grają 

drużyny, które po zakoń-
czeniu 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 meczo-
we, które zagrają o miejsca 

w pół� nale do trzech wy-
granych meczów. Gospoda-
rzami pierwszego, drugiego 
i ew. piątego spotkania będą 
zespoły, które po fazie za-
sadniczej rozgrywek zajęły 
wyższe miejsce w tabeli.

- Zwycięzcy rywalizacji z rundy 
1 zagrają w pół� nale o miej-
sca 1-4. W pierwszym pół-
� nale zagrają zwycięzca 
rywalizacji 1-8 ze zwycięz-
cą rywalizacji 4-5. W dru-
gim pół� nale zagrają zwy-
cięzca rywalizacji 2-7 ze 
zwycięzcą rywalizacji 3-6. 
Drużyny grają do trzech 
wygranych meczów. Gospo-
darzami pierwszego, dru-
giego i ew. piątego spotkania 
będą zespoły, które po fazie 
zasadniczej rozgrywek zaję-
ły wyższe miejsce w tabeli.

- Drużyny z miejsc 9-10; 
11-12; 13-14 utworzą pary 
meczowe, które zagrają 
o miejsca w klasy� kacji 

końcowej sezonu dwume-
cze. Gospodarzami pierw-
szych spotkań będą zespoły, 
które po fazie zasadniczej 
rozgrywek zajęły niższe 
miejsce w tabeli. Gospo-
darzami meczów rewanżo-
wych będą zespoły, które 
po fazie zasadniczej zajęły 
wyższe miejsce tabeli. Jeżeli 
po zakończeniu drugiego 
spotkania stan rywalizacji 
w meczach będzie wynosił 
1:1, to o wygraniu rywali-

zacji zadecyduje wygranie 
„złotego seta” do 15 punk-
tów z dwoma punktami 
przewagi jednej z drużyn.

- Przegrani z rundy 1 fazy 
play o�  utworzą pary me-
czowe i zagrają o miejsca 
5-6 i 7-8. Drużyny wyżej 
sklasy� kowane po zakoń-
czeniu fazy zasadniczej ry-
walizować będą o miejsca 
5-6, natomiast drużyny ni-
żej sklasy� kowane po za-
kończeniu fazy zasadniczej 

zagrają o miejsca 7-8. Dru-
żyny grają dwumecz. Gospo-
darzami 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 rywali-
zacji zadecyduje wygranie 
„złotego seta” do 15 punktów 
z dwoma punktami przewagi 
jednej z drużyn.

- Przegrany 1 pół� nału gra 
z przegranym 2 pół� nału, do 
trzech wygranych meczów 
ze zmianą gospodarza po 
każdym meczu. Gospoda-
rzem pierwszego spotkania 
będzie zespół, który po fazie 
zasadniczej rozgrywek zajął 
wyższe miejsce w tabeli.

- Zwycięzca 1 pół� nału gra 
ze zwycięzcą 2 pół� nału do 
trzech wygranych meczów 
ze zmianą gospodarza po 
każdym meczu. Gospoda-
rzem pierwszego spotkania 
będzie zespół, który po fazie 
zasadniczej rozgrywek zajął 
wyższe miejsce w tabeli.

- Drużyna, która zajmie 
15. miejsce po zakończe-
niu fazy zasadniczej koń-
czy rozgrywki w sezonie 
2022/2023 na 15. miejscu 
w klasy� kacji końcowej.

- Drużyna, która zajmie 16. 
miejsce po zakończeniu 
fazy zasadniczej kończy roz-
grywki w sezonie 2022/2023 
na szesnastym, ostatnim 
miejscu w klasy� kacji koń-
cowej oraz traci uprawnie-
nia do udziału w rozgryw-
kach PlusLigi od sezonu 
2023/2024.

źródło: 
Polska Liga Siatkówki S.A.
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Jesteśmy wicemistrzami Polski
1 października 2021 roku Jastrzębski Węgiel rozegrał pierwszy mecz nowego sezonu ligowego, w którym pokonał na 
wyjeździe beniaminka PlusLigi – LUK Lublin 3:1.

Spotkanie w lubelskiej 
Hali Globus przyciągnę-
ło na trybuny prawie trzy 
tysiące widzów! Tydzień 
później nasza drużyna ro-
zegrała pierwszy w sezonie 
mecz „domowy”, podej-
mując w jastrzębskiej Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
Stal Nysę. Sezon rozpoczę-
liśmy bez Eemiego Terva-
porttiego w składzie, który 
początku września w meczu 
Mistrzostw Europy doznał 
urazu mięśnia czworogło-
wego uda. W jego miejsce 
Klub pozyskał na kontrakcie 

krótkoterminowym Krzysz-
tofa Bieńkowskiego. 

Przypomnijmy, że z po-
wodu pandemii koronowirusa 
od połowy października 2020 
roku do końca rozgrywek se-
zonu 2020/2021 wszystkie 
wydarzenia sportowe w Pol-
sce, w tym mecze PlusLigi, 
odbywały się bez udziału pu-
bliczności. Teraz wreszcie mo-
gli oni zasiąść na trybunach 
jastrzębskiego obiektu spor-
towego. Liczba miejsc w hali 
nadal była jednak ograniczo-
na ze względu na obostrzenia 
pandemiczne. Nasz zespół 

wygrał to spotkanie 3:0, a na 
uwagę zasługuje aż 14 punkto-
wych bloków naszej drużyny. 

W kolejnych starciach 
czekały nas ligowe klasyki, 
w których po pasjonującym 
boju ulegliśmy brązowym 
medalistom z poprzedniego 
sezonu, Projektem Warsza-
wa 2:3, a następnie pokonali-
śmy za trzy punkty PGE Skrę 
Bełchatów i Asseco Resovię 
Rzeszów. Później nasza ekipa 
rozegrała trzy mecze w trakcie 
jednego tygodnia, w których 
uległa Grupie Azoty ZAKSIE 
Kędzierzyn-Koźle i uporała się 
z Tre� em Gdańsk i Ślepskiem 
Malow Suwałki. 20 listopada 
Aluron CMC Warta Zawiercie 
przerwała zwycięską passę na-
szej drużyny w meczach u sie-
bie (2:3) i było to ostatnie po-
tknięcie Jastrzębskiego Węgla 
w 2021 roku. Do końca roku 
nasz zespół rozegrał jeszcze 
cztery spotkania, w których nie 
stracił nawet seta. Do tego do-
szły dwie wygrane w Lidze Mi-
strzów i jedno zwycięskie spo-
tkanie w 1/16 Pucharu Polski.

Pod koniec listopada Ja-
strzębski Węgiel poinformo-

wał, że o problemach zdrowot-
nych w zespole. Najpoważniej 
przedstawiał się stan zdrowia 
Stephena Boyera, który pod-
czas codziennych czynności 
doznał złamania nasady dal-
szej V kości śródręcza. Kon-
tuzja ta wymagała operacji 
zespolenia złamanej kości. 
Francuskiego atakującego cze-
kała kilkumiesięczna przerwa 
w grze (w jego miejsce JW 
związał się kontraktem z wę-
gierskim atakującym Arpa-
dem Barotim). O pechu mógł 
mówić także Wojciech Szwed, 
który najpierw chorował, a po 
powrocie do treningów, pod-
czas jednych z zajęć, skręcił 
staw skokowy prawej nogi II 
stopnia, rozrywając torebkę 
stawową i naciągając więzadła, 
i czekała go kilkutygodniowa 
pauza w grze. Z kolei, Rafał 
Szymura i Szymon Biniek tra-
� li na izolację spowodowaną 
zakażeniem koronawirusem. 

W styczniu Nowego Roku 
rozegraliśmy siedem spotkań: 
cztery w PlusLidze, jedno 
w 1/8 � nału PP oraz dwa star-
cia w LM. Wygraliśmy wszyst-
kie, kontynuując wspaniałą 

serię zwycięstw. Niestety, pod 
koniec stycznia w rezultacie 
przeprowadzonych testów 
RT-PCR na obecność wirusa 
SARS-CoV-2 w przypadku 
pięciu zawodników i jednego 
członka sztabu szkoleniowego 
otrzymano wyniki pozytywne. 
W grupie tej byli m.in. obaj 
nasi rozgrywający. Osoby zaka-
żone zostały poddane izolacji. 

Jeszcze w styczniu, tuż 
przed zakończeniem okna 
transferowego, nasz Klub 
podpisał kontrakt z 31-letnim 
środkowym bloku Bartoszem 
Cedzyńskim. Pozyskanie no-
wego zawodnika na pozycję 
środkowego bloku było spo-
wodowane problemami zdro-
wotnymi Dawida Dryi, który 
24 stycznia przeszedł zabieg 
kręgosłupa. Powrót do pełnej 
sprawności w jego przypadku 
trwał do końca rozgrywek i nie 
był on już w stanie pomóc ze-
społowi w sezonie.

7 lutego drużyna powró-
ciła do treningów z izolacji. 
O pechu mógł mówić Boyer, 
który meczu ze Ślepskiem 
Malow Suwałki nasz francu-
ski mistrz olimpijski powrócił 

na boisko po kilkunastotygo-
dniowej przerwie spowodo-
wanej kontuzją dłoni i znów 
doznał urazu. Praktycznie 
do końca miesiąca pozostała 
niepokonana, wygrywając po 
dwa mecze w lidze, LM oraz 
PP.  Zatrzymała nas dopiero 
Grupa Azoty ZAKSA, który 
okazała się lepsza od naszej 
drużyny w wielkim � nale Pu-
charu Polski rozgrywanym 
we wrocławskiej Hali Orbita 
(0:3). Nasz licznik zwycięstw 
z rzędu zatrzymał się na 20 
spotkaniach! To rekord w hi-
storii Jastrzębskiego Węgla. 

Do końca marca pozostały 
nam pięć meczów, w których 
zdobyliśmy komplet punktów. 
Po zwycięstwie w meczu 25. 
kolejki PlusLigi z Cerrad Eneą 
Czarnymi Radom nasza dru-
żyna na moment wyprzedziła 
w ligowej tabeli Grupę Azoty 
ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i zo-
stała liderem rozgrywek.

Od 30 marca do 7 kwiet-
nia rozegraliśmy trzy mecze 
z ZAKSĄ. Dwa w pół� nale 
Ligi Mistrzów, które przedzie-
lił pojedynek w ramach 26., 
teoretycznie ostatniej  kolejki   
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PlusLigi. Niestety dla we 
wszystkich z nich górą byli 
kędzierzynianie, ale niemały 
wpływ na taki stan rzeczy mia-
ły kłopoty zdrowotne w na-
szym zespole (szerzej piszemy 
o tym w tekście nt. Ligi Mi-
strzów, str.). W spotkaniu tym 
ze względów zdrowotnych za-
brakło aż pięciu podstawowych 
zawodników, a skład naszej 
drużyny na ten mecz prezento-
wał się następująco: Boyer, Te-
rvaportti, Macyra, Cedzyński, 
Szymura, Szwed, Biniek (libe-
ro) - Fornal. 

Rundę zasadniczą zwień-
czył zaległy mecz z 19. kolejki 
PlusLigi z Tre� em Gdańsk, 
z którego wyszliśmy zwycięsko 
po tie-breaku. Tym samym za-
kończyliśmy tę fazę sezonu na 
drugim miejscu, z taką samą 
jak ZAKSA liczbą punktów 
(65), takim samym bilansem 
zwycięstw (22), ale gorszym 
stosunkiem setów. 

W ćwierć� nale play o�  
naszym rywalem był siódmy 
w tabeli po rundzie zasadniczej 
Tre�  Gdańsk. W rywalizacji 
toczonej do dwóch wygra-
nych nasz zespół dość niespo-
dziewanie uległ w pierwszym 
starciu gdańszczanom przed 
własną publicznością 2:3, co 
postawiło drużynę w bardzo 
trudnej sytuacji. Ewentualna 
porażka w drugim spotkaniu 
w serii oznaczałaby koniec ma-
rzeń o medalu. 

Po spotkaniu tym, 14 kwiet-
nia 2022 roku, Zarząd Klubu 
odsunął trenera Gardiniego 
od prowadzenia pierwszego 
zespołu. Decyzja ta była wyni-
kiem analizy ówczesnej sytuacji 
drużyny i sposobu zarządzania 
zespołem. Funkcję pierwszego 
szkoleniowca do końca sezonu 
przejął trener przygotowania 
motorycznego i asystent Andrei 
Gardiniego, Nicola Giolito. 

Pod jego wodzą stojący pod 
ścianą Jastrzębski Węgiel wy-
grał drugi mecz ćwierć� nałowy 
w Gdańsku 3:0, a następnie przy-
pieczętował w trzecim pojedyn-
ku u siebie (również 3:0) awans 
do pół� nału mistrzostw Polski. 
Dobra informacja była taka, że 
do składu po prawie dwumie-
sięcznej przerwie spowodowa-
nej kontuzją wrócił Jurij Gladyr. 

Co warte podkreślenia, od 
ćwierć� nałów mecze z udzia-
łem naszej drużyny toczyły się 
w cieniu katastrofy górniczej 

w KWK Pniówek. Na znak so-
lidarności z o� arami tej trage-
dii i ich rodzinami nasi zawod-
nicy występowali z czarnymi 
wstążkami przypiętymi do ko-
szulek meczowych. 

W pół� nale nasza ekipa 
w świetnym stylu dwukrotnie 
pokonała bez straty seta PGE 
Skrę Bełchatów i po raz szósty 
w historii klubu zameldowała 
się w � nale mistrzostw Polski. 

Finałowym rywalem naszej 
drużyny była Grupa Azoty ZA-

KSA Kędzierzyn-Koźle. Walka 
o złoty medal MP toczyła się 
do trzech wygranych. Pierwsza 
konfrontacja � nałowa padła łu-
pem kędzierzynian, ale nasza gra 
była lepsza niż końcowy wynik. 
Dwa z trzech rozegranych setów 
kończyły się na przewagi. 

Najwięcej emocji przynio-
sło spotkanie nr 2. W wypeł-
nionej po brzegi jastrzębskiej 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
Jastrzębski Węgiel prowadził 
w setach 2:1, ale w czwartej par-

tii nasi przeciwnicy zwyciężyli 
do 12! W tie-breaku to ZAKSA 
była w natarciu, ale wyrównali-
śmy stan seta po 12. Ostatecz-
nie górą byli kędzierzynianie, 
którzy objęli prowadzenie 2:0 
w serii. Co warte podkreślenia, 
to atmosfera panująca w hali 
podczas tego spotkania. Ży-
wiołowy doping trwał przez 
całe spotkanie, a „wisienką na 
torcie” była postawa kibiców 
w piątej partii, kiedy wszyscy 
fani wstali ze swoich miejsc 

i do ostatniej piłki na stojąco 
zagrzewali do boju naszą dru-
żynę. Coś fantastycznego!

W trzecim starciu, u sie-
bie, nasz rywal szykował się już 
do mistrzowskiej fety, ale nasza 
drużyna „popsuła” ewentualne 
siatkarskie święto w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Kapitalne zawody 
rozegrał wchodzący z ławki 
rezerwowych Rafała Szymu-
ra. Nasz zespół zwyciężył 3:1 
i przedłużył swoje szanse na 
walkę o mistrzowską koronę. 

W czwartym i jak się oka-
zało ostatnim starciu � nało-
wym dobry w wykonaniu na-
szej drużyny był tylko początek 
pierwszego seta. Kędzierzynia-
nie szybko opanowali sytuację 
na boisku i rozstrzygnęli pre-
mierowego seta i całe spotka-
nie w stosunku na swoją ko-
rzyść (3:0). Tym samym to oni 
sięgnęli po tytuł mistrzowski, 
zaś nasz zespół, po raz czwarty 
w historii Klubu, został wice-
mistrzem Polski.
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Trofeum jest nasze!
W rozegranym w Lublinie meczu o Superpuchar nasz zespół pokonał Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:0 i po raz 
pierwszy w swej historii sięgnął po to trofeum.

Początek meczu o Super-
puchar był świetny w wyko-
naniu naszej drużyny. Od po-
czątku przycisnęliśmy rywali 
zagrywką, a to był „wodą na 
młyn”, jeśli chodzi o nasz blok. 
W tym elemencie prym na 
siatce wiódł Łukasz Wiśniew-
ski. Przy stanie 6:2 szkolenio-
wiec kędzierzyńskiej druży-
ny po raz pierwszy poprosił 
o czas dla swojej ekipy. Później 
błysnął Stephen Boyer, który 
był nie do zatrzymania w ata-
ku, a ponadto zaserwował asa 
(9:4). Triumfatorzy Ligi Mi-
strzów zerwali się do odrabia-
nia strat (10:7), ale na poste-
runku był czujny w ofensywie 
i bloku Tomasz Fornal (12:7). 
Wynik 14:7 sprawił, że trener 
ZAKSY po raz drugi w secie 
wziął przerwę na żądanie. Po 
pauzie Jurij Gladyr posłał na 
stronę przeciwników kolej-
nego asa serwisowego (15:7). 
Blok duetu Fornal – Wiśniew-
ski na Norbercie Huberze 
skutkował wynikiem 17:9. 
Nasz zespół do końca premie-
rowej partii kontrolował wy-
darzenia na boisku i pewnie 
rozstrzygnął tę partię na swoją 
korzyść (25:18). 

W drugą partię lepiej 
weszli kędzierzynianie, ale po 
świetnych akacjach Boyera 
prowadziliśmy 4:2. Później 
ZAKSA natarła ze zdwojoną 
siłą, a długą, znakomitą akcję 

z obronami po obu stronach 
siatki zwieńczył Aleksander 
Śliwka. Błędy własne wice-
mistrzów Polski dały nam 
wyrównanie (6:6). Po ataku 
Łukasza Kaczmarka w siatkę 
objęliśmy prowadzenie (9:8). 
Później jednak atakujący ZA-
KSY poprawił się w ofensywie 
i na czoło wyszli nasi przeciw-
nicy (12:11). Skuteczny blok 
kędzierzynian na Trevorze 
Clevenocie zapewniły rywa-
lom dwupunktową przewa-
gę (14:12). To było równo-
znaczne z przerwą na żądanie 
trenera Andrei Gardiniego. 
Bardzo dobre zawody rozgry-
wali w tym fragmencie me-
czu Śliwka i Kamil Semeniuk 
(16:12). Po asie serwisowym 
drugiego z wymienionych 
przyjmujących szkoleniowiec 
JW raz jeszcze wziął czas. Po 
pauzie nasza drużyna odrobiła 
straty (16:16). Kolejny w tym 
meczu as serwisowy Glady-
ra oznaczał prowadzenie JW 
17:16. Potem gra toczyła się 
cios za cios. Ważną „prze-
pychankę” na siatce wygrał 
w kontrze Clevenot i wyszli-
śmy na dwupunktowe prowa-
dzenie (21:19). Nasza drużyna 
poszła za ciosem przy zagryw-
ce Fornala (23:19). Po błędzie 
dotknięcia siatki popełnio-
nym przez ZAKSĘ mieliśmy 
cztery setbole (24:20). Dwa 
razy nasi rywale zdołali się 

wybronić, ale w ostatniej akcji 
nie byli w stanie powtrzymać 
Gladyra (25:22).

W trzecią część spotkania 
znów lepiej wkroczyli siatka-
rze z Kędzierzyna-Koźla (5:3, 
8:5). Przy serwisie Fornala 
zaczęliśmy jednak niwelować 
stratę (7:8). Ilekroć zbliżaliśmy 
się do przeciwników na punkt, 
ci w następnej akcji nam od-

Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 
(25:18, 25:22, 30:28)

MVP: 
Tomasz Fornal

Jastrzębski Węgiel: 
Boyer, Toniutti, Gladyr, Wiśnewski, Clevenot, Fornal, Popiwczak (libero) oraz Macyra, Hadrava,  Tervaportti

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: 
Kaczmarek, Janusz, Smith, Huber, Śliwka, Semeniuk, Shoji (libero)

skakiwali. Kiedy potrójny blok 
zatrzymał na siatce Fornala, 
wynik brzmiał 13:10. Tym 
razem inaczej niż w drugim 
secie po pauzie to kędzierzyń-
ski zespół podwyższył rezultat 
(15:10). Pojedynczy blok Ben-
jamina Toniuttiego na Śliwce 
dał wynik 15:12. W dalszej 
części seta nadal utrzymywał 
się niekorzystny dla nas re-

zultat (14:17). Nasz zespół nie 
zamierzał jednak tanio „sprze-
dać skóry” (15:17). Kapitalny 
blok Gladyra na Semeniuku 
zmniejszył różnicę punktową 
do jednego „oczka” (18:19). 
Udany kontratak autorstwa 
Fornala sprawił, że na tabli-
cy pojawił się wreszcie re-
zultat remisowy (20:20)! As 
Hadravy był równoznaczny 

z wynikiem 23:22, ale to kę-
dzierzynianie jako pierwsi 
zyskali piłki setowe (23:24). 
Ekipa z Opolszczyzny miała 
potem jeszcze jedną szansę na 
skończenie seta, ale dwa razy 
wybroniliśmy się, a później 
sami wykorzystaliśmy swoją 
piątą okazję na zamknięcie 
spotkania i sięgnęliśmy po 
Superpuchar Polski!
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Jastrzębski Węgiel półfi nalistą Ligi Mistrzów
To była bardzo udana kampania Jastrzębskiego Węgla w Lidze. Nasz zespół po raz trzeci w historii Klubu dotarł do 
półfi nału tych rozgrywek. A dokonał tego eliminując w ćwierćfi nale po pasjonujących bojach utytułowanego mistrza 
Włoch, Cucine Lube Civitanova.

Terminy meczów fazy grupowej:

1.kolejka: 8-10.11.2022
2. kolejka: 15-17.11.2022

3. kolejka: 29.11-01.12.2022
4. kolejka: 13-15.12.2022
5. kolejka: 10-12.01.2023

6. kolejka: 25.01.2023

Losowanie fazy grupowej 
Ligi Mistrzów edycji 2022 od-
było się we wrześniu. W jego 
wyniku naszymi rywalami 
zostali: wicemistrz Niemiec 
VFB Friedrichshafen, mistrz 
Belgii Knack Roeselare oraz 
mistrz Bułgarii, który do-
stał się do europejskiej elity 
w drodze eliminacji. 

W fazie grupowej LM wy-
stąpiło 20 zespołów podzielo-
nych na pięć grup po cztery 
drużyny w każdej z nich. Każ-
dy zespół miał do rozegrania 
po trzy mecze u siebie i trzy na 
wyjeździe. Do ćwierć� nałów 
awansowali zwycięzcy grup 
oraz trzy najlepsze drużyny 
z drugich miejsc.

Po raz pierwszy w histo-
rii swoich występów w tych 
najbardziej prestiżowych roz-
grywkach na Starym Konty-
nencie nasza drużyna wygrała 
wszystkie sześć spotkań fazy 
grupowej, zdobywając w nich 
komplet 18 punktów. Co wię-
cej, we wszystkich tych spo-
tkaniach straciła zaledwie dwa 
sety! Jako zwycięzca grupy 
nasz zespół był rozstawiony 
w I rundzie fazy play o� . 

W niej nasza drużyna 
tra� ła na mistrza Włoch – Cu-
cine Lube Civitanova, aktual-
nego wówczas mistrza Włoch, 
niezwykle silnego rywal, 
mającego w swych szeregach 
takie gwiazdy światowej siat-
kówki, jak: Luciano De Cecco, 
Osmany Juantorena, Ricardo 
Lucarelli, Robertlandy Simon 
czy Iwan Zajcew.

W pierwszym starciu we 
Włoszech Jastrzębski Węgiel 
zagrał fenomenalne spotka-
nie, pokonując Lube na jego 
terenie bez straty seta! Co 
warte podkreślenia w starciu 
tym nie mógł wystąpić z po-
wodu kontuzji Jurij Gladyr, 
ale znakomicie zastąpił go Ja-
kub Macyra, który jeszcze se-
zon wcześniej występował na 
pierwszoligowych parkietach. 
Macyra stanął na wysokości 
zadania, a do historii przej-
dzie jego efektowny blok na 

jednym z najlepszych środko-
wych na świecie – Simonie. 
Hart ducha pokazał też w tym 
spotkaniu Trevor Clevenot, 
który dzień wcześniej podczas 
treningu doznał urazu pleców 
i jego występ stał pod dużym 
znakiem zapytania. To był 
koncert gry całej naszej ekipy. 

By awansować do najlep-
szej czwórki w Europie nasz 
zespół potrzebował w rewan-
żu dwóch wygranych setów. 
W wypełnionej po brzegi 
jastrzębskiej Hali Widowi-
skowej w dwóch pierwszych 
setach górą byli Włosi, któ-
rzy rozstrzygali te partie na 
przewagi. W trzecim secie 
Lube miało w górze już na-
wet piłkę meczową, ale pozo-
staliśmy w grze, wygraliśmy 
trzecią partię, a później to my 
przeszliśmy do kontrofensy-
wy. W czwartej partii rządził 
i dzielił Tomasz Fornal. Jego 
trzy asy serwisowe z rzędu 
odebrały przeciwnikom ocho-
tę do gry. Tym samym przy-
pieczętowaliśmy awans do 
pół� nału LM. Na piątego seta 
trener Andrea Gardini desy-
gnował do gry zmienników, 
ale i oni zrobili swoje i dopro-
wadzili do zwycięstwa w tie-
-breaku i całym spotkaniu 3:2. 

W związku ze zbrojną 
agresją Rosji na Ukrainę 1 
marca 2022 roku Zarząd Euro-
pejskiej Konfederacji Siatków-
ki o� cjalnie podjął decyzję 
o wykluczeniu z rywalizacji 
w europejskich pucharach ze 
skutkiem natychmiastowym 
i do odwołania wszystkich ro-
syjskich i białoruskich drużyn 
narodowych, klubów, działa-
czy, zawodników siatkówki ha-
lowej, plażowej oraz siatkówki 
na śniegu. Ponadto, w centrali 
CEV zapadła o� cjalna decyzja 
o nałożeniu walkowerów na 
rosyjskie kluby zaangażowane 
w rozgrywki pucharowe na 
Starym Kontynencie w edycji 
2022. Decyzja CEV oznaczała 
że, Grupa Azoty ZAKSA Kę-
dzierzyn-Koźle oraz Sir Sico-
ma Monini Perugia, których 

rywalami były kluby rosyjskie, 
automatycznie awansowały do 
pół� nału rozgrywek. 

W walce o � nał tra� liśmy 
właśnie na wicemistrzów Pol-
ski. Przed pierwszym meczem 
w tej polsko-polskiej rywaliza-
cji naszą drużynę dopadł wi-
rus (testy potwierdziły, że nie 
był to COVID-19). Pomimo 
złego samopoczucia na placu 
gry zameldowali się Jakub Po-
piwczak, Łukasz Wiśniewski 
i Tomasz Fornal, ale zwłasz-
cza ten pierwszy walczył bar-
dziej z własnymi słabościami, 
aniżeli z przeciwnikiem. Po 
porażce 0:3 nasi zawodnicy 
nie szukali usprawiedliwienia 
w problemach zdrowotnych, 
ale trudno oprzeć się wraże-
niu, że odcisnęły one piętno 
na końcowym rezultacie tej 
konfrontacji. To nie był koniec 
pecha. Przed rewanżowym 
starciem w Kędzierzynie-Koź-
le z powodu kontuzji kolana 
ze składu wypadł Trevor Cle-
venot. W obu starciach trener 
Andrea Gardini nadal nie 
mógł skorzystać z leczącego 
uraz mięśnia łydki Jurija Gla-
dyra. Drugie starcie polsko-

-polskich derbów zakończyło 
się zwycięstwem gospodarzy 
po tie-breaku, którzy już po 
dwóch wygranych setach 
numer jeden i dwa zapewni-
li sobie przepustkę do � nału 
Ligi Mistrzów. Jak się póź-
niej okazało, ZAKSA po raz 
drugi z rzędu sięgnęła po to 
trofeum, pokonując w � nale 
włoski Itas Trentino. Nam po-
została satysfakcja z trzeciego 
w historii Klubu awansu do 
najlepszej czwórki w Euro-
pie oraz masa fantastycznych 
wrażeń i wspaniałych emocji, 
którą zachowaliśmy po tej 
edycji Ligi Mistrzów.

Wicemistrzostwo Pol-
ski w sezonie 2021/2022 za-

pewniło naszemu Klubowi 
udział w edycji 2023 Ligi 
Mistrzów. 16 września 2022 
roku odbyło się losowanie 
fazy grupowej rozgrywek. 
Jastrzębski Węgiel był loso-
wany z pierwszego koszyka, 
w którym oprócz naszej eki-
py znalazł się triumfator mi-
nionej edycji Ligi Mistrzów 
– Grupa Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle, uznane 
siatkarskie „firmy” z Włoch: 
Cucine Lube Civitanova 
i Sir Sicoma Perugia, a także 
mistrz Niemiec Berlin Re-
cycling Volleys.

Formuła nachodzącej 
edycji Ligi Mistrzów została 
zmodyfikowana. Zabraknie 

w niej wykluczonych z euro-
pejskich rozgrywek ze wzglę-
du na zbrojną agresję Rosji 
na Ukrainę klubów rosyj-
skich. Identycznie jak przed 
rokiem w fazie grupowej roz-
grywek wystąpi 20 zespołów 
podzielonych na pięć grup 
po cztery drużyny w każdej 
z nich. Każdy zespół ma ro-
zegrać po trzy mecze u siebie 
i trzy na wyjeździe.

Różnice w formacie roz-
grywek zaczynają się po fazie 
grupowej. W zeszłej edycji 
do ćwierćfinałów awansowa-
li zwycięzcy grup oraz trzy 
najlepsze drużyny z drugich 
miejsc. Teraz bezpośrednio 
do ćwierćfinałów awansują 
wyłącznie zwycięzcy pięciu 
grup. Natomiast pięć dru-
żyn z drugich miejsc oraz 
najlepsza drużyna z trze-
cich miejsc przechodzą do 
repasaży. Trzy zwycięskie 
zespoły z pojedynków repa-
sażowych uzupełnią stawkę 
ośmiu ćwierćfinalistów. Po-
zostałe zespoły z trzecich 
miejsc w grupach przecho-
dzą zaś do ćwierćfinału Pu-
charu CEV.
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Nowym szkoleniowcem naszej drużyny został Marcelo Mendez. Umowa z argen-
tyńskim trenerem będzie obowiązywać na sezon 2022/2023. Jak dotąd kariera trenerska 
Marcelo Mendeza najtrwalej związana była z Sadą Cruzeiro. W tym brazylijskim klubie 

spędził on aż 12 lat, sięgając z nim sześciokrotnie po mistrzostwo kraju, sześciokrotnie po krajowy 
Puchar, siedmiokrotnie po Klubowe Mistrzostwo Ameryki Południowej trzykrotnie po Superpu-
char Brazylii i również trzykrotnie po Klubowe Mistrzostwo Świata. Do tego dochodzą jeszcze 
liczne medale z innego kruszcu wywalczone z tym klubem. 

Jeszcze w trakcie pracy w brazylijskim klubie, w 2018 roku, rozpoczął współpracę z kadrą na-
rodową swojego kraju. W zeszłym roku, po trzech latach dowodzenia Albicelestes, wywalczył z nią 
brąz Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sztuka ta udała się Argentyńczykom po raz drugi w historii, po 
34 latach przerwy, a w pokonanym polu pozostawili oni swoich odwiecznych rywali z kontynentu, 
Brazylijczyków. Kontrakt Mendeza z argentyńską federacją obowiązuje do 2024 roku. 

Nowy szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla jako trener prowadził także kadrę Hiszpanii, 
z którą wygrał Ligę Europejską. Ponadto, pracował w klubie Drac Palma z Majorki, z którym 
m.in. trzy razy zdobył mistrzostwo kraju i dotarł do � nału Pucharu Top Teams. Wśród pro-
wadzonych przez niego klubów nie sposób nie wspomnieć również o CA River Plate, z któ-
rym wywalczył mistrzostwo Argentyny i którego barwy sam wcześniej bronił jako zawodnik. 
W grudniu 2021 roku objął Asseco Resovię Rzeszów po Alberto Giulianim, ale po zakończeniu 
sezonu pożegnał się z klubem z Podkarpacia.   

Trener Mendez przychodzi do Jastrzębskiego Węgla wraz ze swoim asystentem Henrique 
Furtado oraz trenerem przygotowania motorycznego Federico Baronim. 

Marcelo Mendez

Asystent trenera Marcelo Mendeza. Absolwent wychowania � zycznego na Federalnym Uniwersytecie Viçosa, który 
swoją karierę trenerską rozpoczął w wieku 24 lat jako asystent w żeńskim klubie z Brazylii BMG/Mackenzie. Pracował 
w nim przez trzy lata. W tym czasie podczas jednego z kursów trenerskich poznał Marcelo Mendeza. Za namową Argen-

tyńczyka przeniósł się w sezonie 2011/2021 do Sady Cruzeiro. W tym wielkim klubie z Belo Horizonte powierzonu mu podwójną 
rolę – asystneta I trenera oraz trenera drużyny młodzieżowej. 

W sezonie 2015/2016 z drużyną rezerw Sady Cruzeiro awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Brazylii, a następnie 
objał stery pierwszego zespołu w partnerskim klubie Sady - Juiz de Fora Vôlei, doprowadzając go do najlepszego w historii klubu 
siódmego miejsca w Superlidze i awansując z nim do fazy play o�  rozgrywek. W JF Volei spędził w sumie dwa sezony, a następnie 
znów na zasadzie “wypożyczenia” z Sady prowadził w roli trenera inne jej partnerskie kluby - Lavras Volei oraz America Volei/
Montes Claros.  

Co ciekawe, przez cały ten czas pod względem klubowym przynależał do Sady Cruzeiro, wracając na różnych etapach po-
szczególnych sezonów do pracy w tej renomowanej ekipie ze stanu Minas Gerais. Łącznie w tym utytułowanym brazylijskim klubie 
przepracował 10 sezonów i również miał swój udział w wywalczeniu najwyższych laurów zarówno w mistrzostwach kraju, jak 
i Klubowych Mistrzostwach Świata. 

Rozstał się z nim w 2021 roku, wraz z odejściem z klubu Marcelo Mendeza. Później, przez rok znów samodzielnie prowadził raz 
jeszcze drużynę America Volei/Montes Claros.

Henrique Pereira Furtado

Trener przygotowania motorycznego. Absolwent Uniwersytetów w La Placie (wychowanie � zyczne) oraz w Lomas 
de Zamora (sport wyczynowy). W swoim CV ma także ukończone liczne kursy tematyczne i certy� katy w obranym przez 
siebie kierunku kariery zawodowej. 

Od 2019 roku jest w sztabie szkoleniowym Marcelo Mendeza w reprezentacji Argentyny, z którą rok temu sięgnął po brązowy 
medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wcześniej pracował z siatkarską kadrą narodową Kataru, a także w klubach ligi argentyńskiej: 
Lomas Volley, Deportivo Moron Club, Libertad de San Jeronimo Club, Personal Bolivar, La Union de Formosa. 

Ponadto, ma również doświadczenie w pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Argentyny zarówno chłopców (U-17 i U-19), 
jak i dziewczyn (U-18).

Federico Baroni
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Nasz Klub podpisał kontrakt z 17-letnim adep-
tem Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, libero 
Maksymilianem Graniecznym.

Maksymilian Granieczny to jeden z największych talentów 
wyszkolonych w naszej Akademii Talentów. Już dwa lata temu, 
we wrześniu, zadebiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, w me-
czu turnieju kwali� kacyjnego Ligi Mistrzów z holenderskim 
klubem Draisma Dynamo Apeldoorn. Natomiast w listopadzie 
2020 roku, w wyjazdowym meczu z Tre� em Gdańsk, zanotował 
swój debiut w rodzimych rozgrywkach. Jako 15-latek był naj-
młodszym debiutantem w historii rozgrywek PlusLigi!

Urodzony 7 lipca 2005 Maksymilian pochodzi z Czernicy. 
Do Akademii Talentów tra� ł w 2016 roku z Górnika Radlin. 
Wcześniej trenował gimnastykę artystyczną. Na swoim kon-
cie ma wiele medali mistrzostw Śląska oraz mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wiekowych, jak również wiele wyróż-
nień indywidualnych. Jest m.in. dwukrotnym mistrzem Polski 
młodzików, dwukrotnym wicemistrzem Polski kadetów oraz 
mistrzem Polski juniorów. Był powoływany do młodzieżowych 
reprezentacji Polski. W 2021 roku wraz z kadrą narodową U-17 
sięgnął w Albanii po brązowe medale Mistrzostw Europy.

W sezonie 2021/2022 został przez nasz Klub zgłoszony 
do rozgrywek PlusLigi oraz Ligi Mistrzów, ale na co dzień tre-
nował z Akademią. Do pierwszego zespołu dołączał jedynie 
w „awaryjnych” sytuacjach, w przypadku urazów bądź chorób 
zawodników z seniorskiej drużyny. Teraz podpisał kontrakt 
z Jastrzębskim Węglem.

Maksymilian 
Granieczny

Nasz Klub podpisał roczny kontrakt z 25-letnim 
przyjmującym Kamilem Dębskim. Kamil Dębski to 
rodowity gdańszczanin, który od początku swojej 

kariery był związany z zespołami z tego miasta. Reprezentował 
m.in. barwy MMKS-u i Stoczniowca. Od 2013 roku grał w Lo-
tosie Tre� u – najpierw w drużynie juniorów, a następnie w roz-
grywkach Młodej Ligi.

W sezonie 2015/2016 został włączony do pierwszego zespo-
łu Tre� a Gdańsk. Wówczas zadebiutował w PlusLidze oraz w Li-
dze Mistrzów. Później natomiast reprezentował kluby z niższych 
klas rozgrywkowych z:  Zawiercia (awans do PlusLigi), Rybnika 
(II liga), Jaworzna (Krispol 1. Liga) oraz Krakowa (wspólne wy-
stępy z Jakubem Macyrą w Tauron 1. Lidze).

Miniony sezon spędził w Stali Nysa, w barwach której roze-
grał 36 meczów (92 sety). Najwięcej punktów zdobył w starciu 
ligowym z Indykpolem AZS Olsztyn (14).

Kamil Dębski
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Marcelo Mendez: 
„Chcę z tym zespołem zdobywać tytuły”

Co przesądziło 
o tym, że zde-
cydowałeś się 

przyjąć ofertę Jastrzębskie-
go Węgla?
Jastrzębski Węgiel to jeden 
z najlepszych klubów 
w Polsce i na świecie. Ten 
klub ma wszelkie dane ku 
temu, by osiągać zamierzone 
cele. Posiada wspaniałych 
kibiców, potężnego sponsora, 
mocną organizację i świet-
nych zawodników oraz sztab 
szkoleniowy. Są więc pełne 
podstawy do tego, by walczyć 
na każdym polu o wszystkie 
trofea. Jastrzębski Węgiel 
to czołowy klub na świecie, 
w którym są stworzone wa-
runki do tego, by wygrywać 
wszystkie rozgrywki, w któ-
rych drużyna bierze udział.

Czy łatwo było 
przekonać Cię 
do pozostania na 

kolejny rok w Polsce?
Drużyna występuje w jednej 
z najlepszych lig świata, do 
tego dochodzą występy w Li-
dze Mistrzów. W nadcho-
dzącym sezonie mamy moż-
liwość powalczenia o tytuły 
mistrzowskie na wszystkich 
„frontach”, dlatego też nie 
było trudno mnie przeko-
nać do pracy w tym klubie. 
Mamy świetnych zawodni-
ków i wierzę w to, że nasza 
praca przyniesie owoce.

Drużyna pozo-
staje praktycznie 
w niezmienionym 

składzie w porównaniu 
z poprzednim sezonem. 
Jak pod względem perso-
nalnym oceniasz zespół, 
którym przyjdzie Ci dowo-
dzić z ławki trenerskiej?
Cieszę się, że będę mógł 
zarządzać taką drużyną. Ze-
spół jest silny, w dobrej kon-
dycji, z dwoma znakomitymi 
rozgrywającymi i atakują-
cymi. Jeśli będziemy ciężko 
i intensywnie pracować, to 
jesteśmy w stanie osiągnąć 

nasze zamierzenia. Mamy 
kompletny zespół, czternastu 
ludzi zdolnych do tego, by 
bić się o najwyższe laury.

Czy fakt, że przez 
te kilka miesięcy 
od grudnia do 

maja pracowałeś w Asse-
co Resovii może okazać 
się pomocne w pracy 
w  PlusLidze?
Z pewnością. Resovia 
to również wielki klub, 
który bardzo mi pomógł 
w aklimatyzacji w Polsce. 
Dzięki pracy w rzeszowskim 
klubie poznałem specyfikę 
ligi i większość polskich 
zawodników. Z tego punktu 
widzenia był to ważny okres 
w mojej karierze.

Jak duże zna-
czenie miał dla 
Ciebie fakt, że bę-

dziesz miał w sztabie swo-
ich asystentów, których już 
znasz – Henrique Furtado 
oraz Federico Baroniego?
Obaj pracują ze mną od 
dłuższego czasu – Henrique 
od dziesięciu, a Federico 
od czterech lat. Są profesjo-
nalistami, znającymi swój 
fach. Pierwszy z nich był już 
w przeszłości moim asy-
stentem, a także pracował 
samodzielnie przez cztery-
-pięć lat w brazylijskiej 
lidze. Uważam, że ma duże 
doświadczenie, które może 
mi pomóc w pracy w Jastrzę-
biu. Z Federico współpraco-
wałem w kadrze narodowej 
Argentyny. On również 
nabrał sporo doświadczenia, 
pracując w klubach argen-
tyńskich i w reprezentacji. 
Wspólnie wywalczyliśmy 
brązowy medal na Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio.

Na czym gene-
ralnie polega fi-
lozofia trenerska 

Marcelo Mendeza?
Uwielbiam ciężką pracę. 
Moje treningi są intensywne. 

Stawiam nie tyle na długość, 
co na intensywność zajęć. 
W każdej z drużyn, z którą 
pracowałem, starałem się 
wdrażać swoją myśl tre-
nerską. W moich byłych 
drużynach stawiałem na 
to, by moje zespoły mocno 
zagrywały, mocno atakowa-
ły, unikały błędów i zwykle 
też dobrze prezentowały 
się w systemie blok-obrona. 
Chciałbym, by prowadzony 
przeze mnie zespół prezento-
wał „agresywną” siatkówkę 
na boisku.

Co chciałbyś 
wnieść od siebie 
do tego zespołu?

Przyjechałem tu nie na 
chwilę. W naszym zawodzie 
łatwo nie jest, ale trzeba 
wygrywać. Pracuję po to, 
by zwyciężać. Wszystko, 
co się tylko da. Chcę z tym 
zespołem zdobywać tytuły. 
Zarówno w Lidze Mistrzów, 
jak i w PlusLidze.

Jak wypełniasz 
swój czas wolny?
Staram się spędzać 

jak najwięcej czasu z moją 
rodziną. Jeśli zaś chodzi 
o hobby, to lubię motocykle 
i czytuję też książki. Ostat-
nio również próbuję grać na 
saksofonie. W Argentynie 
mam w domu motor  Royal 
Enfield, natomiast będąc 
w Brazylii jeździłem na 
Harleyu-Davidsonie.

Słowo do fanów
Nazywam się 
Marcelo Mendez. 

Jestem naprawdę szczęśliwy, 
że będę pracował w Jastrzęb-
skim Węglu. Mamy dobry 
zespół, który jest stanie 
powalczyć o wysokie cele 
w każdych rozgrywkach. 
Pozdrawiam serdecznie na-
szych kibiców. Potrzebujemy 
Waszego wsparcia!

■
Rozmawiał Marcin Fejkiel
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Mamy dwóch srebrnych medalistów mundialu!
11 września w katowickim Spodku zakończyły się trwające ponad tygodnie Mistrzostwa Świata w siatkówce. Broniąca 
tytułu reprezentacja Polski rozegrała fantastyczny turniej, ale w wielkim fi nale musiała uznać wyższość kapitalnie dys-
ponowanych Włochów. Srebrnymi medalistami mundialu zostali dwaj zawodnicy Jastrzębskiego Węgla: Tomasz Fornal 
i Jakub Popiwczak.

Tegoroczny mundial pier-
wotnie miał odbyć się w Ro-
sji, jednak turniej został ode-
brany temu państwu po 
agresji zbrojnej na Ukrainę. 
FIVB rozpoczęło więc poszu-
kiwanie zastępczej lokalizacji. 
Ostatecznie organizację mi-
strzostw powierzono Polsce 
i Słowenii, a wśród miast-
-gospodarzy były dwa śląskie 
miasta: Katowice i Gliwice.

Formuła rozgrywek ob-
jęła 24 drużyny rywalizujące 
w sześciu grupach po cztery 
zespoły, grające każdy z każ-
dym. Do rundy eliminacyjnej 
kwali� kowały się dwie naj-
lepsze reprezentacje z każdej 
grupy i cztery najlepsze dru-
żyny z trzecich miejsc.

Jastrzębski Węgiel na 
mundialu reprezentowali: To-
masz Fornal i Jakub Popiwczak 
w kadrze Polski, Benjamin To-
niutti, Trevor Clevenot i Ste-
phen Boyer w kadrze Francji, 
trener Marcelo Mendez jako 
szkoleniowiec reprezentacji 
Argentyny oraz statystyk Bog-
dan Szczebak w drużynie na-
rodowej Słowenii.

Polacy tra� li do grupy C, 
a ich rywalami byli: Bułgaria, 
Meksyk oraz Stany Zjedno-
czone. Biało-czerwoni wygrali 
swoje wszystkie trzy spotkana 
grupowe i z pierwszego miej-
sca awansowali do kolejnej 
fazy gier. Podobnie spisali się 
mistrzowie olimpijscy Fran-
cuzi, na których również nikt 
nie znalazł sposobu w grupie. 
Z kolei, Argentyńczycy ro-

zegrali w grupie trzy mecze 
pięciosetowe, z których zwy-
cięsko wyszli tylko w kon-
frontacji z Egiptem. Ale i to 
wystarczyło im do awansu do 
fazy pucharowej. W niej zna-
leźli się także współgospo-
darze – Słoweńcy. W meczu 
z Meksykiem o� cjalny debiut 
na MŚ zanotowali Popiwczak 
oraz Fornal.

Mecze 1/8 i 1/4 � nałów po-
dzielono po równo między Are-
nę Gliwice i Lublanę, natomiast 
pół� nały oraz mecze o brązo-
wy i złoty medal zaplanowano 
w katowickim Spodku.

Do ćwierć� nałów awan-
sowali wszyscy przedstawiciele 
naszego Klubu na mundialu. 
Polacy w trzech setach rozbili 
Tunezję, Francuzi po drama-
tycznym pięciosetowym boju 
odprawili z dalszej części tur-
nieju Japończyków, a Słoweń-
cy w czterech setach pokonali 
Niemców. Największą niespo-
dziankę sprawili Argentyńczy-
cy, którzy gładko, bez straty 
seta, wygrali z Serbią.

Boje o strefę medalową 
przyniosły sporo emocji. Re-
prezentacja Polski raz jeszcze 
w tym turnieju zmierzyła się 
ze Stanami Zjednoczonymi 
i po raz drugi udowodniła 
swoją wyższość nad rywalem, 
aczkolwiek tym razem poje-
dynek z USA był istnym hor-
rorem, który zakończył się dla 
nas szczęśliwie po pięciu par-
tiach. W starciu południowo-
amerykańskim Brazylijczycy 
zrewanżowali się Argentyń-

czykom za mecz o brązowy 
medal Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio i to Canarinhos 
awansowali do pół� nału MŚ. 
W nim natomiast zabrakło 
reprezentacji Francji. Aktu-
alnych mistrzów olimpijskich 
wyeliminowali mistrzowie 
Europy, Włosi. Historyczny 
wynik osiągnęła też Słowenia, 
która po pokonaniu Ukra-
iny znalazła się w najlepszej 
czwórce czempionatu globu.

Decydująca faza turnieju 
również przyniosła naszym 
fanom wielką euforię. Na 

drodze do � nału biało-czer-
wonych stanęli Brazylijczy-
cy, którzy pomimo kłopotów 
zdrowotnych w swojej kadrze 
stoczyli z nami zaciekły bój. 
I tym razem do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebny był tie-
-break, w którym znów trium-
fowała nasza reprezentacja. 
Polacy awansowali do � nału 
MŚ po raz trzeci z rzędu!

W wielkim � nale naszym 
przeciwnikiem byli Włosi, 
którzy w pół� nale zdekla-
sowali Słowenię 3:0. Kadrą 
Italii dowodzi były szkolenio-

wiec polskiej reprezentacji 
i Jastrzębskiego Węgla – Ferdi-
nando De Giorgi. W jego szta-
bie pracują ponadto: Nicola 
Giolito, który doprowadził 
nasz Klub do wicemistrzostwa 
Polski w minionym sezonie 
oraz Massimo Caponeri, któ-
ry w przeszłości pracował 
w Jastrzębskim Węglu jako 
asystent Lorenzo Bernardie-
go. Ekipa z Płw. Apenińskiego 
rozegrała w � nale kapitalne 
zawody, pokonując nasz ze-
spół 3:1. Warto dodać, że dwa 
lata temu, także w katowickim 
Spodku, Włosi sięgnęli po zło-
to Mistrzostw Europy. Biało-
-czerwoni zakończyli mundial 
ze srebrnymi medalami na 
szyjach, co dla tej „nowej”, od-
młodzonej reprezentacji jest 
wielkim osiągnięciem.

– Na pewno teraz jest 
rozczarowanie i delikatny 
smutek, bo każdy wiedział 
i chciał zrobić to, o czym 
wszyscy marzyliśmy, czyli 
zdobyć po raz trzeci z rzędu 
mistrzostwo świata. Ale miną 

dwa-trzy dni, może tydzień 
i docenimy to, że jesteśmy 
drudzy na świecie. To jest nie-
samowity sukces, który osią-
gnęliśmy i trzeba się z tego 
cieszyć – mówił „na gorąco” 
po finale Tomasz Fornal.

– Ja jestem dumny, że 
mogę być częścią tej grupy 
i jestem dumny z tego, co ta 
grupa zrobiła, bo kończymy 
mistrzostwa świata dwoma 
tygodniami fenomenalnego 
czasu spędzonego w Katowi-
cach i Gliwicach. Kilka świet-
nych meczów, w których było 
mnóstwo emocji i wychodzi-
liśmy z nich zwycięsko. Poko-
nywaliśmy największe marki 
na świecie i to grupą, w której 
wielu z nas miało szansę po-
kazywania się w szerszym wy-
miarze czasu dopiero od tego 
roku. Chapeau bas dla całej 
drużyny, dla wszystkich kole-
gów z boiska, dla całego środo-
wiska siatkarskiego w Polsce, 
bo uczestniczyć w tym wszyst-
kim to była przyjemność
– dodawał Jakub Popiwczak.
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Podział na grupy:

A: Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko
B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar
C: Polska, USA, Meksyk, Bułgaria
D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun
E:  Włochy, Kanada, Turcja, Chiny
F:  Argentyna, Iran, Holandia, Egipt

Wyniki meczów z udziałem 
reprezentacji Polski:
Faza grupowa:
Polska – Bułgaria 3:0 (25-12, 25-20, 25-20)
Polska – Meksyk 3:0 (25-17, 25-14, 25-19)
Polska – USA 3:1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-21)

1/8 finału:
Polska – Tunezja 3:0 (25-20, 25-15, 25-20)

1/4 finału:
Polska – USA 3:2 (25-20, 27-25, 21-25, 22-25, 15-12)

1/2 finału:
Polska – Brazylia 3:2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12)

Finał:
Polska – Włochy 1:3 (25-22, 21-25, 18-25, 20-25)

Nagrody indywidualne 
za MŚ 2022:
Najlepsi przyjmujący: 
Leal (Brazylia), Kamil Semeniuk (Polska)

Najlepsi środkowi: 
Mateusz Bieniek (Polska), Gianluca Galassi (Włochy)

Najlepszy libero: 
Fabio Balaso (Włochy)

Najlepszy rozgrywający: 
Simone Giannelli (Włochy)

Najlepszy atakujący: 
Bartosz Kurek (Polska)

MVP: 
Simone Giannelli (Włochy)

Miejsca końcowe ekip 
z przedstawicielami 
Jastrzębskiego Węgla:

2.Polska, 4. Słowenia, 5. Francja, 8. Argentyna
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W bieżących rozgrywkach 
zespół będzie występował w następujących strojach

W PreZero Grand Prix 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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Najlepsi w lidze pod względem poziomu 
sportowego i atrakcyjności widowisk

W rankingu klubów pod 
względem poziomu sportowe-
go (ocenę wystawiano druży-
nom zarówno w meczach „do-
mowych”, jak i wyjazdowych) 
Jastrzębski Węgiel uzyskał naj-
wyższą średnią ocenę spośród 
wszystkich 14 klubów. Wynosi 
ona 4,313. Co ciekawe, pod 
tym względem nie mieliśmy 
sobie równych jako gospodarz 
(4,23), zaś w przypadku śred-
niej oceny gości wygraliśmy ex 
aequo z Grupą Azoty ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle. 

Jeśli chodzi o ocenę atrak-
cyjności widowisk, to tutaj 
również dzierżymy palmę 
pierwszeństwa! W tym przy-
padku uzyskaliśmy średnią 
ocenę 4,462.

Jeśli chodzi o ranking pod 
względem liczby widzów jako 
gospodarz zajęliśmy trzecie 
miejsce z liczbą 29 150 widzów 
w jastrzębskiej Hali Widowi-
skowo-Sportowej. Liderem ran-
kingu za miniony sezon został 
Tre�  Gdańsk (47  390), który 
wyprzedził LUK Lublin 35 619.  

Mecze z udziałem Jastrzęb-
skiego Węgla „elektryzowały” 
kibiców również na wyjazdach. 
Spotkania z udziałem naszej 
drużyny w halach naszych 
przeciwników przyciągnęły 
drugą największa widownię 
w lidze (37  088). Chętniej od 
naszego zespołu w „obcych” 
halach oglądano tylko ZA-
KSĘ (37 933). Trzecia pod tym 
względem PGE Skra Bełchatów 
zgromadziła na wyjazdach wi-
downię na poziomie 30 622. 

Łączna liczba widzów na 
meczach z udziałem Jastrzęb-
skiego Węgla (dom + wyjazd) 
wyniosła 66 238. To dało nam 
drugie miejsce w lidze za Tre-
� em Gdańsk (68  663). Na 
podium znalazła się jeszcze 
(62 079) Grupa Azoty ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle. 

Średnią liczbę widzów we 
własnej hali mieliśmy w mi-
nionych rozgrywkach czwartą 

Polska Liga Siatkówki opublikowała raport podsumowujący sezon 2021/2022. Nasz Klub wypada w nim imponująco.

w PlusLidze i wyniosła ona 1619 
osób. W tej kategorii wygrał 
Tre�  Gdańsk przed LUK Lublin 
i Asseco Resovią Rzeszów.   

Z tego miejsce pragniemy 
serdecznie podziękować za 
wsparcie, jakiego udzielaliście 
nam Państwo z trybun w za-
kończonym sezonie. A trzeba 
pamiętać, że od początku sezo-
nu do końca lutego 2022 roku 
obowiązywały w kraju ob-
ostrzenia pandemiczne i zwią-
zane z tym limity dotyczące 
widowni w obiektach sporto-
wych. Jednocześnie mamy 
nadzieję, że w nadchodzących 
rozgrywkach wspólnie powal-
czymy o jeszcze lepsze statysty-
ki w tym zakresie!

Jastrzębski Węgiel miał 
też (ex aequo z Grupą Azoty 
ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, 
Aluronem CMC Wartą Za-
wiercie i PGE Skrą Bełchatów) 

największą liczbę meczów 
transmitowanych w telewizji. 
Wyniosła ona 35. 

Wysoki ekwiwalent rekla-
mowy partnerów i sponsorów 
Jastrzębskiego Węgla

Po sezonie nasz Klub otrzy-
mał raport badawczy podsumo-
wujący minione rozgrywki pod 
nazwą „Badanie efektywności 
sponsoringu w mediach” wyko-
nany przez � rmę Sponsoring In-
sight Research & Consulting na 
zlecenie Polskiej Ligi Siatkówki 
S.A. dotyczący wartości ekspo-
zycji medialnych. Zgodnie z nim 
ekwiwalent reklamowy, czyli 
cena jaką należałoby zapłacić za 
wykupienie konwencjonalnej 
reklamy o podobnym zasięgu, 
dla marek naszych partnerów 
i sponsorów wyniósł ponad 
150  milionów złotych! To po-
kazuje, że warto reklamować się 
z Jastrzębskim Węglem.

Raport badawczy został 
sporządzony za okres od paź-
dziernika 2021 roku do maja 
2022 roku. Przedmiotem ana-
lizy były ekspozycje medialne 
sponsorów i partnerów klubów 
występujących w rozgrywkach 
PlusLigi, zaś celem badania 
określenie ekwiwalentu rekla-
mowego wygenerowanego dla 
poszczególnych marek.

Metodologia badawcza 
sprowadziła się do analizy 
ekspozycji sponsoringowych 
w mediach, polegającej na iden-
ty� kacji logotypu lub wzmianki 
na temat poszukiwanej marki 
w publikacjach medialnych (ar-
tykułach prasowych, interneto-
wych, programach TV) doty-
czących rozgrywek.

Ekspozycje, które zo-
stały skategoryzowane jako 
efektywne, były przedmiotem 
wyceny, której celem było 

określenie ekwiwalentu rekla-
mowego, tj. ceny jaką należa-
łoby zapłacić za wykupienie 
konwencjonalnej reklamy 
o podobnym zasięgu.

Wycena – w zależności 
od rodzaju medium – opiera 
się o takie wskaźniki jak: cena 
strony reklamowej, artykułu 
sponsorowanego, CPT w tele-
wizji (koszt dotarcia z przeka-
zem reklamowym do tysiąca 
odbiorców z grupy docelowej); 
wielkość materiału; liczba, czas 
trwania, lokalizacja i widoczność 
ekspozycji; dane telemetryczne.

Standardowo monitorin-
giem objętych jest kilkanaście 
tysięcy portali i serwisów inter-
netowych, ponad 1000 tytułów 
prasowych oraz minimum 16 
ogólnopolskich stacji TV.

Wartości ekwiwalentu re-
klamowego podawane są w uję-
ciu cennikowym (rate card).

Zgodnie z powyższym, 
w minionym sezonie Jastrzęb-
ski Węgiel uzyskał najwyższą 
w historii Klubu wartość eks-
pozycji medialnych wynoszą-
cą 150  537  098, 91 złotych! 
W zestawieniu ujętych zosta-
ło 14 marek naszych partne-
rów i sponsorów. Największą 
wartość spośród naszych 
partnerów i sponsorów uzy-
skała marka naszego Partnera 
Strategicznego - Jastrzębskiej 
Spółki Węglowa, w przypad-
ku której ekwiwalent rekla-
mowy wyniósł 58 764 590,75 
zł. Z kolei ekwiwalent rekla-
mowy dla marki Miasto Ja-
strzębie-Zdrój wyniósł 36 273 
122,25 zł. Liczba ekspozycji 
dla wszystkich marek na-
szych partnerów i sponsorów 
to 438 156 publikacji. 

Jeśli chodzi o wartość 
ekspozycji medialnych w in-
ternecie to ekwiwalent rekla-
mowy dla wszystkich marek 
Jastrzębskiego Węgla wy-
niósł 55  533  969,70 złotych, 
zaś łączna liczba ekspozycji 
w internecie to 25 589. Z kolei, 
w przypadku ekspozycji me-
dialnych w prasie ekwiwalent 
wyniósł 15 377 450, 93 zł przy 
4187 publikacjach. W telewi-
zji marki partnerów i sponso-
rów Jastrzębskiego Węgla były 
eksponowane 408 380 razy, co 
dało ekwiwalent reklamowy na 
poziomie 79 625 678,28 zł. 

Łączna oglądalność me-
czów Jastrzębskiego Węgla 
w telewizji wyniosła 8 035 622 
widzów, wliczając w to za-
równo mecze „domowe”, jak 
i wyjazdowe pokazywane „na 
żywo” oraz z powtórkami.  
Największą widownię przed 
telewizorami zgromadził nasz 
„domowy” mecz � nału Plu-
sLigi z Grupą Azoty ZAKSĄ 
Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie 
to oglądało 349 263 widzów. 

Powyższe liczby dowodzą 
tego, że warto reklamować się 
z Jastrzębskim Węglem.
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LIGA NARODÓW 20222222

Reprezentacja Polski z brązem VNL
24 lipca we włoskiej Bolonii zakończył się turniej fi nałowy Ligi Narodów. W tych prestiżowych zawodach triumfowali aktual-
ni mistrzowie olimpijscy – Francuzi przed Amerykanami. Polacy zakończyli zmagania na trzecim miejscu. Tym samym nasz 
Klub może pochwalić się pięcioma medalistami tej imprezy – trzema złotymi i dwoma brązowymi. 

W składzie reprezentacji 
Polski na ten turniej znaleź-
li się libero Jakub Popiwczak 
i przyjmujący Tomasz Fornal, 
natomiast w zespole trójko-
lorowych mogliśmy oglądać 
w akcji: rozgrywającego Ben-
jamina Toniuttiego, przyjmu-
jącego Trevora Clevenota oraz 
atakującego Stephena Boyera.

W turnieju � nałowym 
VNL 2022 wystąpiło osiem 
najlepszych ekip po fazie gru-
powej. Ćwierć� nałowe pary 
przedstawiały się następująco: 
Włochy – Holandia, Fran-
cja – Japonia, Polska – Iran 
i USA – Brazylia. Generalnie 
rzecz biorąc w ćwierć� nałach 
triumfowali faworyci, czyli: 
gospodarze, mistrzowie olim-
pijscy oraz mistrzowie świata. 
Za pewnego rodzaju niespo-
dziankę można uznać porażkę 
Canarinhos ze Stanami Zjed-
noczonymi. Patrząc jednak 
na fazę grupową tych rozgry-
wek i formę ekipy z Ameryki 
Południowej (dopiero szóste 
miejsce i aż cztery porażki na 
koncie), wynik ten niespecjal-
nie zaskakuje.

Jeśli chodzi o reprezenta-
cję Polski, to ich ćwierć� nało-
wy rywal Iran znów zawiesił 
im bardzo wysoko poprzeczkę, 
ale w odróżnieniu od meczu 
fazy grupowej LN w Gdańsku 
tym razem to biało-czerwoni 
złamali swoich przeciwników 
w tie-breaku i awansowali 
do strefy medalowej. Z kolei, 

Francuzi gładko, w trzech se-
tach, uporali się z rewelacyjną 
w fazie grupowej kadrą naro-
dową Japonii.

Co udało się Polakom 
w ćwierć� nale, nie powtórzy-
ło się już w walce o � nał. Tutaj 
swoją wyższość udowodnili 
Amerykanie, i to oni zameldo-
wali się w � nale Ligi Narodów. 
W drugiej parze pół� nałowej 
Francuzi bez większych pro-
blemów pokonali Italię.

W starciu o brąz reprezen-
tacja Polski stanęła na wysokości 
zadania, pozbierała się po prze-
granej dzień wcześniej z USA 
i ostatecznie sięgnęła po medale 
tegorocznej VNL. W spotkaniu 
tym z bardzo dobrej strony po-
kazał się Tomasz Fornal, który 
zastąpił w trakcie meczu Alek-
sandra Śliwkę, poprawił przy-
jęcie w drużynie oraz dołożył 
cenne punktu w ataku.

Wielki � nał okazał się 
pasjonującym pojedynkiem. 
Po dwóch pewnie wygranych 
setach przez Francuzów, siat-
karze ze Stanów Zjednoczo-
nych zdołali doprowadzić do 
wyrównania w meczu. W tie-
-breaku górą jednak byli mi-
strzowie olimpijscy, którzy 
przypieczętowali swój triumf 
w całych zawodach. Co więcej, 
do Drużyny Marzeń turnieju 
wybrano przyjmującego Ja-
strzębskiego Węgla, Trevora 
Clevenota, który prezentował 
wysoki poziom przez cały tur-
niej rozgrywany w Bolonii.

Wyniki meczów turnieju finałowego VNL 2022:

Ćwierćfinały:
USA – Brazylia 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 25:17)
Włochy – Holandia 3:1 (21:25, 25:22, 25:13, 25:22)
Francja – Japonia 3:0 (26:24, 25:16, 25:20)
Polska – Iran 3:2 (25:21, 24:26, 25:18, 16:25, 15:7)

Półfinały:
Polska – USA 0:3 (22:25, 23:25, 13:25)
Włochy – Francja 0:3 (22:25, 20:25, 15:25)

Mecz o 3. miejsce:
Polska – Włochy 3:0 (25:16, 25:23, 25:20)

Finał:
Francja – USA 3:2 (25:16, 25:19, 15:25, 21:25, 15:10)

Wyróżnienia indywidualne:
– MVP: Earvin N’Gapeth (Francja)
– rozgrywający: Micah Christenson (USA)
– przyjmujący: Trevor Clevenot (Francja), Earvin N’Gapeth (Francja)
– środkowi: Mateusz Bieniek (Polska), David Smith (USA)
– atakujący: Jean Patry (Francja)
– libero: Jenia Grebennikov (Francja)
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