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• Inżynierowie kontra Mistrz Polski • Wywiady: Potera i Bartman • Klub Kibica AZS PW • Podsumowanie fazy zasadniczej •

Z Mistrzem na Torwarze

3
BIĆ MISTRZA! Hit na torwarze
zapowiedź meczu

setball 1 (5) / 2013, 01.02.2013, godz. 20.00
AZS Politechnika Warszawska
vs Asseco Resovia Rzeszów

AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA ZNÓW ZAGRA W HALI TORWARU. TYM RAZEM PODEJMIE
W NIEJ MISTRZA POLSKI – ASSECO RESOVIĘ RZESZÓW.
Prawdopodobne składy
AZS Politechnika
Warszawska

Dawid
Dryja

Grzegorz
Szymański

Paweł
Siezieniewski

(Michał
Potera)
Maciej
Pawliński

Fabian
Drzyzga

Marcin
Nowak
Grzegorz
Kosok

Lukas
Tichacek

Olieg
Achrem

(Krzysztof
Ignaczak)
Paul
Lotman

Dawid
Konarski

Piotr
Nowakowski

Asseco Resovia
rzeszów

Bilans z 4 ostatnich sezonów
AZS PW vs Asseco Resovia Rzeszów
2009/2010
PlusLiga: AZS PW – Resovia | 0:3 (19:25, 24:26, 21:25)
PlusLiga: Resovia – AZS PW | 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)
2010/2011
PlusLiga: AZS PW – Resovia | 3:2
(17:25, 25:20, 22:25, 25:18, 15:12)
PlusLiga: Resovia – AZS PW | 3:1 (23:25, 29:27, 25:17, 25:23)
2011/2012
PlusLiga: AZS PW – Resovia | 2:3 (25:20, 17:25, 25:23, 17:25, 13:15)
PlusLiga: Resovia – AZS PW | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)
2012/2013
PlusLiga: Resovia – AZS PW | 3:0 (25:17, 25:19, 25:16)

Kadra asseco resovii
sezon 2012/2013
dane

pozycja

wiek

wzrost

1. Maciej Dobrowolski
2. Paul Michael Lotman
3. Wojciech Grzyb
4. Piotr Nowakowski
5. Lukas Tichacek
6. Grzegorz Kosok
7. Olieg Achrem
8. Rafał Buszek
9. Zbigniew Bartman
10. Jochem Schöps
11. Nikola Kovacević
12. Łukasz Perłowski
16. Krzysztof Ignaczak

rozgrywający
przyjmujący
środkowy
środkowy
rozgrywający
środkowy
przyjmujący
przyjmujący
atakujący
atakujący
przyjmujący
środkowy
libero

35 lat
27 lat
32 lata
25 lat
31 lat
26 lat
29 lat
25 lat
25 lat
29 lat
29 lat
28 lat
34 lata

190 cm
200 cm
205 cm
205 cm
193 cm
206 cm
195 cm
195 cm
198 cm
200 cm
193 cm
204 cm
188 cm

Z

wrot „Mistrz Polski” przez
wiele lat był synonimem
bełchatowskiej Skry,
jednak w ostatnim sezonie PlusLigi po tytuł sięgnęli siatkarze
Asseco Resovii Rzeszów. I to
właśnie z „Pasami” AZS Politechnika Warszawska w piątek
1 lutego o 20.00 zmierzy się
w hali Torwaru.
AŻ ROI SIĘ OD GWIAZD
Do Warszawy przyjeżdża ekipa, która na papierze jest jedną
z najmocniejszych na naszym
podwórku. Ogromną część
podopiecznych Andrzeja Kowala stanowią zawodnicy, którzy
niejednokrotnie przywdziewali
już koszulki reprezentacyjne:
Zbigniew Bartman, Piotr Nowakowski, Krzysztof Ignaczak,
Wojciech Grzyb, Grzegorz Kosok czy Lukáš Ticháček (Czechy), Jochen Schöps (Niemcy)
i Nikola Kovačević (Serbia).
Resovia z obecnego sezonu jedynie przypomina zespół, który
niespełna rok temu sięgnął nieoczekiwanie, ale w pełni zasłużenie po mistrzostwo Polski. Po
sezonie rzeszowskie Podpromie
opuścił György Grózer, który
zdecydował się na grę w rosyjskim Biełogorju Biełgorod.
W miejsce naturalizowanego
Niemca w Rzeszowie pojawił
się jeden z najbardziej ekspresyjnych polskich siatkarzy,
Zbigniew Bartman. Na Podkarpacie wybrał się także inny
były zawodnik AZS Politechniki Warszawskiej, Rafał Buszek.
Wzmocnieniami Mistrza miały
być również transfery wspomnianych wcześniej Kovačevicia i Schöpsa.

MISTRZ GRA „W KRATKĘ”
Sezon 2012/2013 „Sovia” rozpoczęła zgodnie z oczekiwaniami,
pokonując Indykpol AZS Olsztyn
3-0 i PGE Skrę Bełchatów 3-2.
Jednak w kolejnych kolejkach
rzeszowianie grali „w kratkę”,
przegrywając w Kędzierzynie-Koźlu i Bydgoszczy. Ogromną
sensacją była jednak domowa
porażka w szóstej kolejce z outsiderem – Wkręt-metem AZS
Częstochowa (2-3). Przegraną
„Pasy” powetowały sobie w kolejnych meczach, pewnie pokonując
w swojej hali m.in. AZS Politechnikę (w setach do 17, 19 i 16).
O ile w spotkaniach na przełomie
roku przydarzały im się potknięcia (0-3 ze Skrą czy Jastrzębskim
Węglem), to kolejnym zaskoczeniem „in minus” była porażka po
tie-breaku w kieleckiej Hali Legionów z tamtejszym Effectorem.
Niekorzystny wynik w stolicy
województwa świętokrzyskiego
usprawiedliwiał częściowo fakt,
iż Resovia rywalizowała w tym
okresie na kilku frontach. Wszak

Jak zawsze
liczymy na doping
stołecznych
kibiców. Naprawdę
dodaje on
skrzydeł

reprezentowała Polskę w siatkarskiej Lidze Mistrzów (odpadła
w pierwsze rundzie fazy play-off, dwukrotnie przegrywając
z mistrzem Włoch – Lube Banca Macerata). Kilka dni później
zaś rozpocząć miał się finałowy
turniej Pucharu Polski. W nim –
rozegranym w ostatni weekend
w Częstochowie – Resovia nie
bez trudu pokonała najpierw aktualnego lidera PlusLigi Delectę
Bydgoszcz 3-2, by w finale ulec
ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle 1-3.
Przed dwoma ostatnimi kolejkami fazy zasadniczej rzeszowianie zajmują w tabeli czwartą
lokatę i mają jeszcze matematyczne szanse zarówno na drugie, jak i na szóste miejsce. Dlatego każdy punkt jest dla nich na
wagę złota. Walczą nie tyle o łatwiejszego rywala w pierwszej
rundzie fazy play-off, co o atut
własnego boiska w pierwszych
spotkaniach.
POLITECHNIKA NIE PĘKA
AZS Politechnika Warszawska
nie zamierza położyć się przed
dużo bardziej utytułowanym
rywalem. Wręcz przeciwnie.
„Inżynierowie” wykazują duże
aspiracje. „Zgarnięcie” przez
nich w tym spotkaniu trzech
punktów spowoduje bowiem, iż
oba zespoły zrównają się w tabeli i to ostatnia kolejka zadecyduje o końcowych lokatach po
fazie zasadniczej. W pierwszym
pojedynku obu zespołów w bieżącym sezonie w hali Podpromie
AZS Politechnika przegrała 0-3.
– Była to bolesna porażka. Mam
nadzieję, że w piątek na Torwarze zrehabilitujemy się – mówi
środkowy „Inżynierów”, Marcin
Nowak. – Hala przy Łazienkowskiej jest dla nas szczęśliwa.
W obecnym sezonie wygraliśmy
w niej dwa z trzech meczów.
Oczywiście jak zawsze liczymy
na doping stołecznych kibiców.
On naprawdę dodaje skrzydeł
i pomaga w trudniejszych momentach. Ze Skrą graliśmy przy
pełnych trybunach i mecz wygraliśmy – dodaje. – Wierzę,
że będzie tak i tym razem. Nie
pękamy! Chcemy zbić mistrza –
kończy z szerokim uśmiechem.

kadra
AZS Pw
2. Maciej Olenderek
Libero
Ps: Mały
19 lat | 76 kg
Wzrost: 178 cm

3. Krzysztof Wierzbowski
Przyjmujący
Ps: Wierzba
24 lat | 95 kg
Wzrost: 197 cm

4. Maciej Pawliński
Przyjmujący
Ps: Cekol
29 lat | 89 kg
Wzrost: 193 cm

5. Marcin Nowak
Środkowy
Ps: Guti
36 lat | 110 kg
Wzrost: 215 cm

6. Paweł Siezieniewski
Przyjmujący
30 lat | 89 kg
Wzrost: 199 cm

7. Fabian Drzyzga
Rozgrywający

Ps: Fabio
22 lata | 90 kg
Wzrost: 196 cm

9. Paweł Adamajtis
Atakujący
22 lata | 86 kg
Wzrost: 198 cm

10.

Atakujący
Ps: Gelu
34 lata | 94 kg
Wzrost: 202 cm

11.

Maciej Zajder
Środkowy
Ps: Thunder
24 lata | 96 kg
Wzrost: 202 cm

12.

Maksymilian Szuleka
Przyjmujący
Ps: Maksiu
20 lat | 86 kg
Wzrost: 200 cm

14.

Michał Potera
Libero
Ps: Poterek
24 lata | 79 kg
Wzrost: 183 cm

15.

Przemysław Smoliński

Środkowy
Ps: Przemo
19 lat | 94 kg
Wzrost: 200 cm

16.

Bilety na mecZ

25 zł
ulgowy

Grzegorz Szymański

Dawid Dryja
Środkowy

35 zł
normalny

sektory za końcową linią boiska

30 zł
ulgowy

40 zł
normalny

sektory za bocznymi liniami boiska

Sprzedaż odbywa się przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej www.azspw.com oraz w siedzibie biura klubu przy ul. Waryńskiego 12a oraz w hali Torwar godzinę przed meczem.

20 lat | 93 kg
Wzrost: 201 cm

17.

Nemanja Stefanović
Rozgrywający

Ps: Stefan
23 lata | 91 kg
Wzrost: 200 cm
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strefa wywiadów
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to będzie szczególny mecz

ZBIGNIEW BARTMAN WRACA DO WARSZAWY. TYM RAZEM TYLKO NA CHWILĘ, NA MECZ SWOJEGO
OBECNEGO KLUBU RESOVII Z AZS POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ. NIE WYKLUCZA JEDNAK, ŻE KIEDYŚ ZNÓW
ZAGRA DLA WARSZAWSKIEJ PUBLICZNOŚCI.

Od jego odejścia z AZS
Politechniki Warszawskiej
minęły niespełna dwa
lata. Jako rodowity
warszawianin nie
ukrywa jednak, że miło
byłoby powrócić jeszcze
w rodzinne strony, aby
móc zagrać dla tutejszej
publiczności. Jak Zbigniew
Bartman wspomina czas
spędzony w Politechnice?
W jakiej kondycji jest
Asseco Resovia Rzeszów
przed konfrontacją
z „Inżynierami”?

pomnieć o wszystkich kontuzjach,
aby móc w spokoju pracować nad
naszą formą. Odpukać, ale jeżeli
nic nie wydarzy się do najbliższego
spotkania, to przystąpimy do niego
w naszym teoretycznie najmocniejszym składzie. Zdrowie nam
na to pozwala, a jak będzie z formą – zweryfikuje boisko.
setball: Czy Ty mecze z warszaw-

setball: Nie ma już Resovii

w Lidze Mistrzów, Puchar Polski
również przeszedł Wam koło
nosa. Emocje po ostatnich
dotkliwych porażkach opadły?
Przed Wami przecież decydujące
mecze w PlusLidze. Nie możecie
już pozwolić sobie na wpadkę.
Zbigniew Bartman: Tak, emocje
opadły. Teraz został nam ostatni
cel w sezonie, czyli rozgrywki
PlusLigi i walka o mistrzostwo
Polski. Tylko na tym będziemy
się teraz koncentrować. Skupimy się zwłaszcza na play-offach.
W rundzie zasadniczej zostały
nam bowiem dwa mecze. Wydaje
mi się, że one niewiele już zmienią. Po nich damy z siebie jeszcze
więcej niż jesteśmy w stanie dać
na dzień dzisiejszy. Prawdopodobnie wreszcie będziemy mogli
wystąpić w pełnym zestawieniu,
ponieważ dotychczas ciągle ktoś
w drużynie miał kontuzję. Od początku sezonu zdarzył się może
jeden taki mecz, kiedy zebrali-

śmy się w pełnym składzie. I to
nie w optymalnej formie. Nasza
dyspozycja była wówczas niesatysfakcjonująca, choć pozwalała
na zaprezentowanie odpowiedniego poziomu sportowego.
setball: Politechnikę z kolei pech

dopadł dopiero w rundzie rewanżowej. Kontuzje wykluczyły podstawowych zawodników. W piątek
1 lutego w meczu przeciwko
Resovii w stołecznym zespole
zabraknie Macieja Zajdera i Pawła
Adamajtisa, a i rekonwalescent
Krzysztof Wierzbowski raczej nie

pomoże drużynie. A jak wygląda
aktualna sytuacja zdrowotna
w Waszej ekipie? Do stolicy
przyjedziecie już w pełnym
komplecie?
ZB: Na początku muszę powiedzieć, że sezon olimpijski zawsze
jest trudny. Resovia ma w swoim składzie wielu graczy, którzy
występowali na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie – czterech
reprezentantów Polski oraz po
jednym z Serbii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Niestety
wszyscy odczuwają to w kościach
i stawach. Musimy teraz jednak za-

ską drużyną, przed warszawską
publicznością, traktujesz w szczególny sposób? Wracasz przecież
do swojego rodzinnego miasta.
ZB: Mecze z Politechniką traktuję szczególnie, bo... zawsze po
spotkaniu mogę zostać w domu
(uśmiech). Będzie tak i tym razem. Dostajemy bowiem jeden
dzień wolnego. Czas ten spędzę
właśnie w moim rodzinnym mieście, z czego bardzo się cieszę.
Samo spotkanie na Torwarze zapowiada się zaś naprawdę fajnie.
Dodam tylko, że bardzo lubię tę
halę. Ba, nie znam osoby, która
by na nią narzekała.
setball: Po Twoim odejściu z Po-

litechniki w prasie wiele pisało
się o kontrowersyjnych okolicznościach, jakie temu towarzyszyły.
Jak było naprawdę?
ZB: Myślę, że nie ma sensu rozdrapywać starych ran. Było, minęło, żyjemy dalej. Trzeba patrzeć w przyszłość, bo przeszłość
niczego już nie zmieni. Zmiany
może przynieść tylko, co przed
nami. Nie chciałbym więc wracać do tamtego tematu.
setball: W takim razie jak

Ja z Warszawą
wiążę swoją
pozasportową
przyszłość. Może
za wcześnie o tym
mówić, ale jak za
dziesięć lat będę
kończył karierę,
to nie wyobrażam
sobie, żeby
mieszkać
w innym mieście
niż Warszawa.

zapamiętałeś sam okres gry
w Warszawie i swoją sportową
przygodę z Politechniką? Twoja
osoba jest wspominana bardzo
ciepło. Działacze twierdzą, że
drugiego takiego profesjonalisty
ze świecą szukać.
ZB: Ja w Politechnice grałem
dwukrotnie. Pierwszy raz jako
szesnastolatek, kiedy drużyna
debiutowała w Polskiej Lidze
Siatkówki, a ja razem z nią (sezon 2003/2004 – przyp. red.).
Z pewnością był to rok, który
wspominam z dużym sentymentem. Tamten czas wprowadził

mnie bowiem w prawdziwą, seniorską siatkówkę. Drugi sezon,
który spędziłem w Politechnice
– tym razem pod wodzą Radosława Panasa, również był bardzo
udany (2010/2011 – przyp. red.).
Niewiele nam zabrakło, żeby
awansować do czołowej czwórki
w PlusLidze. Zajęliśmy z drużyną piąte miejsce i po raz pierwszy
wywalczyliśmy dla Politechniki
europejskie puchary. Uważam, że
był to naprawdę pozytywny rok.
setball: Wybiegnijmy w przy-

szłość, czysto hipotetycznie.
W Politechnice pojawia się możny
sponsor, dzięki któremu w Warszawie będzie można zbudować
solidny, dobrze zorganizowany
klub siatkarski. Chciałbyś w nim
grać? Pani prezes nie ukrywa,
że miejsce dla Ciebie zawsze się
znajdzie.
ZB: Odpowiem pytaniem na
pytanie: czy jest jakiś sportowiec, który mógłby występować
w drużynie na najwyższym poziomie, w dodatku grać w swoim
rodzinnym mieście i nie skorzystałby z tego? Nie znam takiego.
Ja z Warszawą wiążę swoją pozasportową przyszłość. Może za
wcześnie o tym mówić, ale jak za
dziesięć lat będę kończył karierę,
to nie wyobrażam sobie, żeby
mieszkać w innym mieście niż
Warszawa. Poczyniłem już nawet
pewne kroki w tym kierunku,
aczkolwiek mam jeszcze trochę
grania przed sobą. Nie ukrywam
jednak, że miło by było kiedyś
znowu zagrać dla warszawskiej
publiczności.

„NA CZYSTO” I W BOJOWYCH NASTROJACH
LIBERO MICHAŁ POTERA OBIECUJE WALKĘ W MECZU PRZECIWKO ASSECO RESOVII RZESZÓW.
Dotkliwa porażka AZS
Politechniki Warszawskiej
z Asseco Resovią Rzeszów
w pierwszej rundzie fazy
zasadniczej PlusLigi
poszła już w niepamięć.
Czas na rewanż. Nad czym
na treningach pracują
„Inżynierowie” i w jakiej
są obecnie formie? Na te
i inne pytania odpowiada
warszawski libero, Michał
Potera.

sovią. Czy taki mecz jak w Rzeszowie, o którym sami mówiliście,
że po prostu się odbył, pozostaje
w głowach?
Michał Potera: Tamten mecz został już wymazany z pamięci. Co
prawda wtedy faktycznie wysoko
i szybko przegraliśmy, ale to już
przeszłość. Do piątkowego spotkania podejdziemy „na czysto”,
nie wspominając i nie zwracając większej uwagi na porażkę
z pierwszej rundy.

setball: Minęło już sporo czasu

setball: Rzeszowianie po prze-

od Waszej bolesnej porażki z Re-

granym finale Pucharu Polski

mówili, że nie spuszczają głów
i będą z jeszcze większą determinacją walczyć w lidze. Są głodni
zwycięstw i chcą odbić sobie
ostatnie porażki.
MP: Na pewno będą chcieli odbić je sobie w fazie play-off,
a czy przeciwko nam? Wątpię.
Mecz z nami nie jest dla nich
najważniejszy w tym sezonie. Po cichu jednak liczę, że
przyjadą na Torwar walecznie
nastawieni. My bowiem jesteśmy – zresztą jak zawsze –
w bojowych nastrojach. Mam
nadzieję, że dzięki temu kibice

zobaczą ciekawy i pełen emocji mecz.
setball: Podczas gdy Asseco

Resovia Rzeszów walczyła w finałach Pucharu Polski w miniony
weekend, Wy mieliście wolne od
rozgrywek. Jak wykorzystaliście
ten czas?
MP: Nie do końca możemy powiedzieć, że mieliśmy wolne.
W okresie, kiedy pauzowała liga,
przykręciliśmy nieco śrubę na
treningach. Ciężko ćwiczyliśmy
i ćwiczymy nadal, przygotowując się już pod kątem play-offów.

Kładziemy spory nacisk na przygotowanie fizyczne, ponieważ
podczas ostatnich spotkań wyglądało to kiepsko. Po prostu brakowało nam siły. Teraz chcemy tego
uniknąć i w bezpośredniej walce
o medale wypaść jak najlepiej.
setball: Trener Bednaruk, aby

sprawdzić Waszą kondycję, poddał Was specjalnym testom.
MP: Zgadza się. Dzięki testom
wytrzymałościowym i wydolnościowym mogliśmy dowiedzieć
się, w jakim stopniu jesteśmy
wycieńczeni oraz w jakim stanie

są nasze organizmy. Wyniki nie
są zadowalające. Okazało się, że
jesteśmy przemęczeni. Wyczerpana fizycznie jest zwłaszcza
podstawowa siódemka, która
regularnie gra i nie ma zmienników. Musimy więc teraz naładować akumulatory. Chcemy, żeby
wszystko wróciło do normy. Do
drugiej fazy rozgrywek mamy
zamiar przystąpić w pełni sił. Po
badaniach nasz sztab szkoleniowy konsultował się ze specjalistami, aby zdobytą wiedzę jeszcze
bardziej przełożyć na odpowiednie dla nas treningi.
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SIATKÓWKA? DOBRY BIZNES!
WARTOŚĆ MARKETINGOWA AZS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SEZONIE 2012/2013 WYNOSI JUŻ 4,6 MLN ZŁ.
JAK SIĘ JĄ MIERZY? DLACZEGO JEST TAK ISTOTNA? DLACZEGO WARTO SPONSOROWAĆ SIATKÓWKĘ?

D

widoczna. Patrząc na to pod
kątem ekonomicznym, to się
po prostu opłaca – twierdzi.
Komorowski zauważa, że publikacje w internecie są mniej
warte niż publikacje w prasie
drukowanej. – Przełożenie ma
tu sytuacja z rynku prasowego.
Reklama w internecie na chwilę
obecną jest znacznie tańsza niż
reklama w gazetach – mówi. –
Taki stan rzeczy może irytować,
przecież liczba odbiorców reklamy w obu przypadkach jest
zbliżona – rozkłada ręce. – Na
publikacje w mediach nie patrzymy jednak jak na generator
cyferek, na których oparte są raporty marketingowe. Publikacje
stanowią dla nas przede wszystkim nośnik informacji o klubie
i drużynie – wyjaśnia.

obre występy siatkarzy AZS Politechniki
Warszawskiej w fazie
zasadniczej bieżącego sezonu
PlusLigi zapisały się nie tylko
na kartach historii klubu, ale
i w badaniach marketingowych.
Wartość reklamowa sponsorów
po trzech miesiącach rozgrywek
wynosi bowiem aż 4,6 mln zł.
A do końca sezonu jeszcze
daleko.

SPONSORING W BADANIACH
Badania marketingowe dla PlusLigi wykonuje Pentagon Research – specjalistyczna firma analizująca efektywność sponsoringu
sportu i wydarzeń kulturalnych.
Wartość mediowa sponsorów klubu wynika z wartości ekspozycji
ich logotypów w telewizyjnych
przekazach oraz na zdjęciach
w prasie i w internecie. – Klasyfikacji od lat przewodzi sponsor
rozgrywek – Plus. Główni sponsorzy poszczególnych klubów
również mają się czym pochwalić
– informuje Marcin Bańcerowski, wiceprezes AZS Politechniki
Warszawskiej S.A. – Największe wartości osiągają oczywiście
sponsorzy najlepszych drużyn.
Ma to ścisły związek z liczbą publikacji w mediach dotyczących
danego zespołu – tłumaczy. Bardzo dużą rolę w budowaniu wartości reklamowej ma... plan transmisji meczów. – To właśnie jeden
z powodów, dla których kluby tak
zabiegają o transmisje – zdradza
Bańcerowski. – Każda kolejka ligowa to pięć meczów i tylko dwa
terminy dla telewizji. Nie jest więc
łatwo. Na wiadomość z harmonogramem transmisji od głównego
komisarza ligi zawsze czekamy
z niecierpliwością – uśmiecha się.
JEST TRANSMISJA!
Kiedy już klub znajdzie się
w harmonogramie transmisji,

komentarz
Jolanta Dolecka, prezes AZS Politechnika Warszawska S.A
Aby znaleźć się wśród pięciu najlepszych zespołów siatkarskich w Polsce, przebyliśmy bardzo trudną drogę. Ale dla nas
to dopiero połowa drogi do prawdziwego sukcesu, jakim byłby medal mistrzostw Polski. Jednak osiągnięcie takiego wyniku nie będzie możliwe bez aktywnego wsparcia środowiska biznesu. Liczę, że najbliższe miesiące przyniosą nam więc
nowych sponsorów. A przy ich pomocy uda nam się zbudować w Warszawie siatkarską potęgę.

pewne jest, że wartość reklamowa sponsorów znacznie wzrośnie. – Nie jest tajemnicą, że to
właśnie telewizja generuje największe liczby – mówi Marcin
Bańcerowski. – Jeżeli więc to
na nasz mecz mają przyjechać
kamery Polsatu Sport, czeka nas
duża logistyczna praca. Musimy tak przygotować halę, aby
logotypy sponsorów były jak
najlepiej wyeksponowane, a jednocześnie nie przeszkadzały kibicom w odbiorze boiskowych
wydarzeń. Materiały video na
bandach elektronicznych, rozstawienie band stałych i roll-upów,

rozmieszczenie bannerów – to
wszystko ma niebagatelne znaczenie – opowiada. Po każdym
meczu zaś dokładnie analizuje
się wyniki tej pracy. – Analiza
oparta jest oczywiście na raportach przesłanych przez firmę
Pentagon Research, której działania bardzo doceniamy – wyjaśnia wiceprezes AZS Politechniki. Bańcerowski postanowił
podzielić się również ciekawą
anegdotą. – Czym mecz trwa
dłużej, tym większa jest wartość
mediowa sponsorów. Po każdej
wygranej 3-2 i de facto stracie
punktu (wygrane 3-0 i 3-1 pre-

wartości mediowe sponsorów
AZS Politechniki Warszawskiej w sezonie 2012/2013:

Październik
Listopad
Grudzień
Sezon 2011/2012

0,68 mln zł
3,02 mln zł
0,9 mln zł
6,5 mln zł

miowane są trzema punktami,
wygrana 3-2 – dwoma – przyp.
red.) pocieszamy się, że nie ma
tego złego, co by na dobre nie
wyszło. Nasi sponsorzy dłużej
gościli przecież na ekranach telewizorów kibiców siatkówki –
mówi.
PRASA I INTERNET
Zdecydowanie mniejsze liczby generują publikacje zdjęć
w prasie i internecie. – Do
nich jednak również przywiązujemy dużą wagę – zapewnia
rzecznik prasowy klubu, Adrian
Komorowski. A jak wyliczane są te wartości? – Na publikowanych zdjęciach widoczne
są logotypy firm. Wartość ich
ekspozycji wynika z cennika
reklamy w danej gazecie bądź
portalu – wyjaśnia. – Firma nie
musi zatem kupować reklamy.
Jeśli wspiera sport, i tak jest

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Ekwiwalent reklamowy to nie
jedyna korzyść, jaką niesie za
sobą sponsoring klubu sportowego. Firma, która zdecyduje
się wesprzeć np. drużynę siatkarzy, pokazuje się w jasnym
świetle i buduje swój pozytywny wizerunek. – Zapomnijmy
na chwilę o wykresach, statystykach i analizach – uśmiecha się Marcin Bańcerowski.
– Wspieranie sportu bowiem
to również misja społeczna –
twierdzi. – Firmy, które działają na rynku, poprzez sponsoring część zysku przekazują
na szeroko pojętą organizację
czasu wolnego mieszkańców
poszczególnych miast. W ten
sposób zachęcają ludzi do
oderwania się od komputerów
i aktywnego spędzania wolnych chwil – rozwija myśl.
– Nasze mecze i widowiska,
które tworzymy wokół nich
to właśnie aktywne spędzanie
czasu. Budzą one w kibicach

wiele pozytywnych emocji.
Dzięki nim kibice bardziej
identyfikują się z miejscem
zamieszkania. Tak właśnie buduje się tożsamość i lokalny
patriotyzm – oznajmia. Odpowiedzialność społeczna, mimo
leżącej u jej podstawy bezinteresowności, ma przełożenie na
rachunek ekonomiczny. Przedsiębiorstwa poprawiają swoją
reputację, dzięki czemu zwiększają zyski. Kibice bowiem doceniają zaangażowanie mecenasów sportu i – jak wskazują
badania – chętniej dokonują
zakupu produktów firm, które
wspierają ich ulubione drużyny. Badania Pentagon Research
z 2011 r. wykazały, że ponad
42 proc. fanów siatkówki męskiej, której sponsorem jest
operator telefonii komórkowej
Plus, ma telefony w tej sieci.
SŁOWO SPONSORA
Firmy wspierające sport zauważają, że rozwinięta strategia
w zakresie odpowiedzialności
społecznej pomaga im w pozyskiwaniu nowych pracowników i motywowaniu do pracy
zatrudnionej już kadry. – Jako
godny zaufania partner, atrakcyjny pracodawca oraz innowacyjny usługodawca chcielibyśmy
podkreślić naszą odpowiedzialność społeczną także w zakresie wspierania sportu. Stąd też
wzięło się nasze ukierunkowanie
na zaangażowanie w siatkówkę
– komentuje Jacek Andrzejewski, Członek Zarządu Imtech
Polska sp. z o.o., sponsora głównego AZS Politechniki Warszawskiej. – Wartości sportu,
czyli duch drużynowy, pasja,
fair play oraz chęć zdobywania
celów to atrybuty cenione przez
nasze przedsiębiorstwo. Gdzie je
znajdziemy? Na meczach „Inżynierów” – kończy.
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dziewięć lat klubu kibica

SETBALL TO BIULETYN AZS POLITECHNIKI WARSZAWSKI PRZYGOTOWYWANY DLA KIBICÓW. I PRZEZ
KIBICÓW. DZIŚ SWOJE ŁAMY ODDAJEMY KLUBOWI KIBICA, KTÓRY TAK DZIELNIE WSPIERA „INŻYNIERÓW”.

W

się także wielu późniejszych graczy, którzy zachwycali nie tylko
swoją grą, ale przede wszystkim
byli i nadal są wspaniałymi, ciepłymi ludźmi poza boiskiem.

styczniu Klub Kibica
AZS Politechniki
Warszawskiej obchodzi
rocznicę swojego powstania.
Już od ponad 9 lat wspieramy
naszych siatkarzy dopingiem
wszędzie tam, gdzie biało-zielona drużyna rozgrywa swoje
mecze.

TROCHĘ HISTORII
Początki działalności pamięta
już tylko bardzo nieliczna grupa
obecnych członków Klubu Kibica. Wszystko zaczęło się od
wyjazdowego meczu w Bełchatowie na początku 2004 roku,
czyli w pierwszym sezonie gry
AZS Politechniki w ówczesnej
Polskiej Ligi Siatkówki. Pierwsze mecze, pierwsze wyjazdy,
nieśmiałe próby włączania się
postronnych osób do naszego dopingu – te trudne początki pamięta już niewielu, ale często wraca
się do nich z wielkim sentymentem. Z każdym sezonem dołączały do nas nowe osoby, które
z równie wielką energią angażowały się bądź cały czas angażują
w kibicowską aktywność. Przez
9 lat przeszliśmy bardzo długą
drogę, przeżywając po drodze
wiele chwil radości i smutku.
JESTEŚMY ZAWSZE TAM...
Ulica Obozowa 60 – to tam zaczęła się przygoda z siatkarską
ekstraklasą. Po kilku sezonach
zespół przeniósł się na Ursynów,

Dla nas, członków
Klubu Kibica,
siatkówka to
coś więcej niż
sport. To często
sposób na życie,
prawdziwa pasja.

by od czasu do czasu na moment
zamienić Arenę na Torwar. Coraz większe zainteresowanie,
brak biletów na wiele spotkań,
szeroka promocja wydarzeń,
gorąca atmosfera na trybunach
– to wszystko sprawia, że AZS
PW wraz z jego kibicami na
stałe wpisał się w sportowy pejzaż miasta. Dla nas, członków
Klubu Kibica, siatkówka to coś
więcej niż sport. To często sposób na życie, prawdziwa pasja.
Jechanie setek kilometrów za
swoją drużyną, przeżywanie
całej palety emocji, od tych najgorszych do najpiękniejszych, to
coś co uzależnia i sprawia, że

pomimo upływu czasu, wypatrujemy każdej soboty lub środy, by po raz kolejny krzyknąć
wspólnie „A-Z-S”.
ŁZA SIĘ W OKU KRĘCI
Przez 9 lat nie brakowało pięknych momentów. Najstarsi stażem kibice wspominają walkę
do ostatniej kolejki o utrzymanie
(zwycięstwo 3-0 z AZS-em Olszyn), czy pierwsze, sensacyjne
zwycięstwo na wyjeździe ze Skrą
Bełchatów w sezonie 2004/2005,
kiedy miejscowi kibice, nie mogąc patrzeć na niemoc swoich
zawodników, opuszczali halę
w połowie czwartego seta. Świe-

żo w pamięci mamy zeszłoroczne zmagania o Challenge Cup,
w których po heroicznym boju,
niesamowitych zwrotach akcji,
kontuzji naszego libero i sędziowskiej wpadce ulegliśmy
AZS-owi Częstochowa. I chyba
nigdy wcześniej bliski smak zwycięstwa nie zamienił się tak szybko w gorycz porażki. Zmieniali
się także zawodnicy. Konrad Małecki, Adrian Dyżakowski, Marcin Drabkowski, Michał Peciakowski, Bartosz Szcześniewski
– to właśnie oni stanowili trzon
pierwszej ekstraklasowej ekipy
AZS Politechniki Warszawskiej.
W pamięci kibiców zachowało

BIAŁO-ZIELONI NA ZAWSZE
AZS Politechnika nie jest już
„nieopierzonym”
beniaminkiem, tylko doświadczonym klubem z powodzeniem walczącym
wśród najlepszych ekip. Choć
problemy nie omijają warszawskich siatkarzy, cały czas jesteśmy z nimi w białych koszulkach
i zielonych szalikach – charakterystycznych atrybutach warszawskiego Klubu Kibica. Nieobliczalność drużyny, jej wzloty,
które pozwalają odnosić zwycięstwa z największymi w lidze,
przyciągają na trybuny coraz
więcej osób. Bądźmy z nimi
i dopingujmy ich z całych sił!
Jutro na Torwarze zmierzymy
się z Mistrzem Polski – Resovią
Rzeszów. Kibiców tego klubu
nie brakuje także w Warszawie.
Na każdym meczu Politechniki
niedaleko Klubu Kibica zasiadają przedstawiciele warszawskiego Klubu Kibica Resovii
Rzeszów. Z całych sił wspierają
oni „Inżynierów”. Dziękujemy
im za to. I choć pewnie w piątek będziemy po dwóch stronach
siatkarskiej rywalizacji, przebiegnie ona na pewno w zdrowej,
sportowej atmosferze. Niech
wygra lepszy!

ONE TU SĄ I TAŃCZĄ DLA WAs. i to jak!
GRUPA BELL ARTO – CHEERLEADERKI AZS POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SĄ PRAWDZIWĄ OZDOBĄ SIATKARSKICH MECZÓW. A NA
SPOTKANIE Z ASSECO RESOVIĄ RZESZÓW SZYKUJĄ PRAWDZIWĄ... BOMBĘ.
Mecze AZS Politechniki
Warszawskiej to nie tylko
siatkarskie emocje na
najwyższym poziomie, ale
i wyjątkowa oprawa. Jej
nieodłącznym elementem
są tancerki z grupy Bell
Arto Cheerleaders AWF
Warszawa.
POCZĄTKI GRUPY
Grupa powstała w 2009 roku.
W jej skład wchodzi ponad
trzydzieści tancerek i akrobatek. Są to głównie studentki i
absolwentki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dla których taniec to życiowa pasja i zawód. Są zdolne
i utalentowane. Na swoim kon-

cie mają wiele medali i tytułów
mistrzowskich w różnych kategoriach tanecznych.
OD SIATKÓWKI PO MMA
Przygodę ze sportem grupa
Bell Arto rozpoczęła na meczach koszykarskiej Polonii
2011. Później dziewczętom
swoje umiejętności pokazać
przyszło podczas Gal Wrestlingu i MMA. Udane występy zostały zauważone, co przełożyło
się zaproszeniem do uświetnienia meczów piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. W
2011 roku natomiast pojawiło
się zaproszenie z AZS Politechniki Warszawskiej. Współpraca trwa do dziś. – Obie stro-

ny są z niej bardzo zadowolone
– mówi Marcin Bańcerowski,
wiceprezes klubu. Jego słowa
potwierdza kierująca zespołem
Aneta Bałon. – Taniec dla kibiców siatkówki to dla nas prawdziwa przyjemność – twierdzi.
TANIEC Z GWIAZDAMI
Dziewczęta z Bell Arto wystąpiły również w telewizyjnej
reklamie jednego z banków.
Tańczyły także podczas Sylwestrowej Nocy Przebojów
telewizji Polsat. Ich występ u
boku takich gwiazd jak Maryla
Rodowicz, Ania Wyszkoni czy
zespół Golec uOrkiestra przed
telewizorami śledziły miliony
Polaków. W piątek 1 lutego

podczas meczu AZS Politechniki Warszawskiej z Asseco
Resovią Rzeszów po raz kolejny cieszyć będą oczy kibiców
stołecznej drużyny. – To prawdziwa ozdoba spotkań. Dzięki
dziewczętom przerwy między
setami w ligowych pojedynkach „Inżynierów” przebiegają
błyskawicznie. Czasem mam
wrażenie, że są... za krótkie –
podsumował na jednym z forów internetowych „biało-zielony”, kibic Politechniki.
BELL ARTO W SIECI
Więcej informacji o zespole
znaleźć można na jego stronie
internetowej:
www.belloarto.pl.

Pełni energii i
świetni technicznie?
to zagrajcie w naszej drużynie!
Szczególne kompetencje naszych ponad 5.800 pracowników oraz pasja do zapewniania usług
na najwyższym poziomie to podstawa naszego sukcesu. Wysoki poziom identyfikacji naszych
pracowników z Firmą czyni z nas jedynego w swoim rodzaju pracodawcę. W oparciu o solidne
podstawy oraz wymagające projekty możemy długoterminowo zagwarantować pracownikom z
doświadczeniem atrakcyjne i perspektywiczne miejsca pracy.

www.imtech.pl/kariera.html | rekrutacja@imtech.pl
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FAZA ZASADNICZA PLUSLIGI JEST JUŻ NA OSTATNIEJ PROSTEJ. DO ROZEGRANIA ZOSTAŁY JESZCZE TYLKO
DWIE KOLEJKI, PO KTÓRYCH W TABELI JESZCZE WIELE MOŻE SIĘ ZMIENIĆ.
rzutem na taśmę

O

becny sezon PlusLigi
jest niezwykle wyrównany, co ma odzwierciedlenie w klasyfikacji. Między
liderującą ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a szóstą AZS Politechniką Warszawską jest zaledwie
dziesięć punktów różnicy. Przypomnijmy więc, jak wyglądały
spotkania „Inżynierów” w fazie
zasadniczej.

REWELACJA ZE STOLICY
Chociaż w pierwszej kolejce
siatkarze z Warszawy przegrali
z ZAKSĄ w Kędzierzynie-Koźlu
1-3, to w kolejnych spotkaniach
zaskoczyli całą siatkarską Polskę.
Zwyciężyli pięć razy z rzędu,
dzięki czemu zapewnili sobie na
długi czas lokatę w topie tabeli.
Wygrane z mającymi mistrzowskie aspiracje Jastrzębskim Węglem czy Delectą Bydgoszcz
sprawiły zaś, że o warszawskiej
ekipie zrobiło się głośno, a bilety
na mecze z udziałem AZS PW
rozchodziły się w mgnieniu oka.
Zwycięski marsz powstrzymał do-

piero LOTOS Trefl Gdańsk, który
po nierównym meczu w Arenie
Ursynów wygrał 3-2. Podopieczni Jakuba Bednaruka przegrali
też z Asseco Resovią Rzeszów.
Z Podkarpacia wrócili na tarczy.
Przegrali tam 0-3. Pod koniec listopada do Warszawy przyjechała
PGE Skra Bełchatów. Ten rywal
od zawsze gwarantuje ogromne
emocje, a AZS Politechnika nie
jeden raz udowodniła, że potrafi znaleźć na niego sposób. Tak
też było i tym razem. Po ponad
dwóch godzinach walki na Torwarze zwycięski punkt w tie-breaku zdobył Maciej Zajder. W ten
właśnie sposób zakończyła się
pierwsza runda fazy zasadniczej,
w której warszawianie zgromadzili 18 punktów. Zajmowali po
niej trzecie miejsce, zyskując tym
samym rozstawienie w 1/4 Pucharu Polski.
NA DWÓCH FRONTACH
Runda rewanżowa fazy zasadniczej nie wyglądała już tak
korzystnie jak pierwsze kolejki.

Duży wpływ miały na to absencje zawodników, którzy zamiast
z przeciwnikami zmagali się
z większymi czy mniejszymi
urazami. Jednak mimo zawężonego składu „Inżynierowie” potrafili powalczyć o cenne punkty.
Tak było chociażby w zdecydowanie najdziwniejszym meczu
tego sezonu w Jastrzębiu-Zdroju. Na Śląsku każdy set miał
swojego zdecydowanego wygranego, zaś pokonany zespół
z trudnością zdobywał więcej
niż dziesięć punktów. Do końcowego rozstrzygnięcia potrzeba
było aż pięciu „aktów”. W tym
ostatnim lepsi okazali się podopieczni Lorenzo Bernardiego.
Nie było to jedyne tak dramatyczne spotkanie. Równie dużo
emocji przyniósł bowiem mecz
z Effectorem Kielce – pierwszy
dla „Inżynierów” w 2013 roku.
Emocjom nie towarzyszyło jednak szczęście. Siatkarze Jakuba Bednaruka znów przegrali
bowiem 2-3. W międzyczasie
trwała rywalizacja na drugim te-
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gorocznym froncie rozgrywkowym, Pucharze Polski. W tym
Politechnika nie zachwyciła.
Po wygraniu pierwszego meczu w Bydgoszczy, w rewanżu
w Warszawie musiała uznać
wyższość Delecty i nie zakwalifikowali się ostatecznie do turnieju Final Four.
RAZ NA WOZIE, A RAZ POD
Ostatnie dwa mecze spowodowały u kibiców ogromną
huśtawkę nastrojów. Szybko
wygrany mecz na Torwarze
z Indykpolem AZS Olsztyn
(3-0) zapowiadał powrót do
walki o czołowe lokaty w tabeli. Niespełna tydzień później
porażka w gdańskiej Ergo Arenie z miejscowym LOTOSEM
Trefl (1-3) ostudziła jednak,
oby chwilowo, te aspiracje.
A jaki wynik przyniesie mecz
siedemnastej kolejki PlusLigi,
w którym rywalem Politechniki będzie Asseco Resovia Rzeszów? Okaże się to już w piątek
1 lutego.

plotki w sektorze vip
Dziś plotkuje z nami Otylia Jędrzejczak – mistrzyni olimpijska
i trzykrotna rekordzistka świata w pływaniu. Prywatnie –
miłośniczka siatkówki.
setball: Jakim wynikiem zakończy się mecz AZS Politechniki Warszawskiej z Asseco Resovią Rzeszów?
Otylia Jędrzejczak: Ja zawsze uciekam od wyznaczania zwycięzcy,
niezależnie od dyscypliny. Nie mogłabym obstawiać u bukmacherów
(uśmiech). Jestem przekonana, że oba zespoły zapewnią nam wspaniałą,
gorącą atmosferę.
setball: „Gdybym nie pływała, byłabym siatkarką”. Czy brała Pani pod
uwagę taką możliwość? Jakie jeszcze sporty wchodziły w grę?
OJ: Oj, nigdy nie myślałam w ten sposób. W basenie wylądowałam, kiedy miałam sześć lat. Początkowo nie przepadałam za bieganiem, woda
była więc strzałem w dziesiątkę. A teraz... Jestem kibicem, uwielbiam
oglądać zmagania drużynowe, a za ulubione drużyny trzymam mocno
kciuki. W moich żyłach jednak „płynie woda”.
setball: Dlaczego warto chodzić na mecze siatkówki?
OJ: To najłatwiejsze pytanie! Warto ze względu na atmosferę, zawodników, niesamowite akcje, strategie itp. itd. Bez względu na wynik z hali
wychodzę naładowana pozytywną energią. Endorfiny jak po tabliczce
czekolady (uśmiech).

aktualna Tabela PlusLigi
Drużyna
1
Delecta Bydgoszcz
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
3
Jastrzębski Węgiel
4 Asseco Resovia Rzeszów
5
PGE Skra Bełchatów
AZS Politechnika
6
Warszawska
7
Effector Kielce
8
LOTOS Trefl Gdańsk
9
Indykpol AZS Olsztyn
Wkręt-met
10
AZS Częstochowa

Pkt

Mecze
Mecze
wygrane przegrane

Sety

36
34
33
29
28

12
11
12
10
8

4
5
4
6
8

39: 20
40: 22
37: 21
36: 24
35: 28

26

8

8

32: 30

18
17
12

7
6
4

9
10
12

27: 35
22: 38
20: 41

7

2

14

17: 46

