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Bramki
24 – Marco Paixao
4 – Waldemar Sobota
4 – Dalibor Stevanović
4 – Tomasz Hołota
4 – Sylwester Patejuk
3 – Sebino Plaku
2 – Rafał Grodzicki
2 –  Przemysław 

Kaźmierczak
2 – Dudu Paraiba
1 – Lubos Adamec
1 – Adam Kokoszka
1– Sebastian Mila
1 – Jakub Więzik

     Asysty
6 – Waldemar Sobota
6 – Sebastian Mila
6 – Dudu Paraiba
5 – Sylwester Patejuk 

3 –  Przemysław Kaźmierczak
3 – Tomasz Hołota
3 – Marco Paixao
3 – Mateusz Cetnarski 
2 – Mateusz Machaj
2 – Sebino Plaku
2 – Paweł Zieliński 
1 – Rafał Grodzicki
1 – Waldemar Sobota
1 – Tadeusz Socha
1 – Dalibor Stevanović

Żółte kartki
12 – Adam Kokoszka
9 – Dalibor Stevanović
8 – Mariusz Pawelec
8 – Rafał Grodzicki
6 – Dudu Paraiba
5 – Sebino Plaku
5– Oded Gavish

5 –  Krzysztof Ostrowski
5 – Tadeusz Socha
4 – Tomasz Hołota
4 – Marco Paixao 
3 –  Przemysław Kaźmierczak
3 – Sylwester Patejuk
3 – Tom Hateley
2 – Sebastian Mila
1 – Juan Calahorro
1 – Rafał Gikiewicz
1 – Marian Kelemen
1 – Flavio Paixao 
1 – Robert Pich
1 – Amir Spahić

Czerwone kartki
2 – Dudu Paraiba
1 – Rafał Grodzicki
1 – Adam Kokoszka
1 – Rafał Gikiewicz

 Drużyna mecze punkty bramki
Grupa A
1  Legia Warszawa  33  41  68:30
2  Lech Poznań  33  36  63:36
3  Ruch Chorzów  33  29  43:41
4  Wisła Kraków  33  26  43:38
5  Pogoń Szczecin  33  25  49:47
6  Górnik Zabrze  33  25  47:50
7  Lechia Gdańsk  33  24  40:38
8  Zawisza Bydgoszcz  33  21  45:44
Grupa B
9  Jagiellonia Białystok  33  26  52:48
10  Korona Kielce  33  24  41:45
11  Śląsk Wrocław  33  24  40:40
12  Podbeskidzie  33  22  32:43
13  Piast Gliwice  33  21  37:52
14  Cracovia  33  20  38:51
15  KGHM Zagłębie Lubin  33  16  31:42
16   Widzew Łódź  33  15  30:54

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk 
Wrocław SA. Redaguje kolegium. 

Adres redakcji: 53-434 Wrocław, 
ul. Oporowska 62, tel. (071) 722 39 37, 
faks (071) 72 23 947; 

e-mail: wokolslaska@slaskwroclaw.pl 
Redakcja nie zwraca niezamówio-
nych tekstów oraz zastrzega 
sobie prawo do dokonywania skrótów 
w publikowanych tekstach. Redakcja 
nie odpowiada za treść reklam. 
Druk: Polskapresse, Odział Poligrafia, 
Drukarnia Wrocław, Bielany Wrocław-
skie, ul. Kolejowa 7

Bramkarze: 1 Wojciech Pawłowski, 22. Jakub Wrąbel, 25. Marian Kelemen; 
Obrońcy: 2. Krzysztof Ostrowski, 3. Adam Kokoszka, 12, Dudu Paraiba, 
14. Oded Gavish, 15. Rafał Grodzicki, 17. Mariusz Pawelec, 18. Lubos Adamec, 
21. Juan Calahorro, 23. Paweł Zieliński, 24. Tadeusz Socha, 30. Kamil Dankow-
ski,  Pomocnicy: 4 Tom Hateley, 6. Tomasz Hołota, 8. Mateusz Machaj, 
9. Sylwester Patejuk, 11. Sebastian Mila, 16. Dalibor Stevanović, 20. Lukas 
Droppa, 26. Przemysław Kaźmierczak, 27. Robert Pich, 28. Flavio Paixao, 

29. Paweł Uliczny, 34. Patryk Misik; Napastnicy: 7. Sebino Plaku, 19. Marco 
Paixao; 

SZTAB SZKOLENIOWY: Tadeusz Pawłowski – trener, Paweł Barylski – 
drugi trener, Tomasz Hryńczuk – trener bramkarzy, Łukasz Czajka – asystent, 
Andrzej Traczyk  – kierownik, Wojciech Sznajder – lekarz, Jarosław 
Szandrocho – fizjoterapeuta, Dawid Gołąbek – fizjoterapeuta.

23 Paweł 
Zieliński

12 Dudu 
Paraiba

21 Juan 
Calahorro

11 Sebastian 
Mila

16 Dalibor 
Stevanović

4 Tom 
Hateley

17 Mariusz 
Pawelec

28 Flavio 
Paixao

27 Robert 
Pich

19 Marco 
Paixao

25 Marian 
Kelemen

Przypuszczalny skład i ustawienie zawodników na najbliższy 
mecz oraz kadra Śląska Wrocław

Wyniki i terminarz T-Mobile Ekstraklasy 

2 Z drugiej strony

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 

Statystyki piłkarzy WKS-u 

Ostatni mecz Śląska 

1:0

►Bilety można dostać 
w siedemnastu punk-

tach sprzedaży na terenie 
Wrocławia, Dolnego Śląska i 
Opolszczyzny. 

Posiadacze Kart Kibi-
ca bilety mogą dostać na 
www.bilety.slaskwroclaw.pl. 

Cennik biletów znajduje 
się na stronie 4.

Bilety na mecz z Podbeskidziem

►  1. Kasy stadionu przy ul. Oporowskiej, czynne w dni powszednie w godz. 10-18, 
w soboty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10

►  2. Kasy Stadionu Wrocław od ul. Królewieckiej, czynne w dni powszednie 
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10

►  3. Sklep Na Solnym, pl. Solny 18/19, czynne codziennie w godz. 10-18
►  4. Dworzec Autobusowy POLBUS-PKS, kasa nr 5, czynne codziennie w godz. 7-21
►  5. CH Magnolia, sklep INTERSPORT, czynne codziennie w godz. 10-20
►  6. CH Pasaż Grunwaldzki, sklep INTERSPORT, czynne od poniedziałku 

do soboty w godz. 9:30-20:30, w niedziele w godz. 10:30-19:30
►  7. CH Borek sklep INTERSPORT, czynne od poniedziałku do soboty 

w godz. 9-21, w niedziele od 10 do 20
►  8. CH Arkady Wrocławskie, sklep META, czynne od poniedziałku do soboty 

w godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20
►  9. CH Bielany, sklep META, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, 

w niedziele w godz. 10-20
►  10. CH Marino, punkt Teletorium, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, 

w niedziele w godz. 10-20
►  11. Sklep Sportowy Life Styl, Rynek 19, Oleśnica, czynne od poniedziałku 

do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-15
►  12. Sklep Fan-Sport, ul. H. Pobożnego 13, Trzebnica, czynne od poniedziałku 

do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14
►  13. Sklep Sportsen, ul. Brzeska 26, Oława, czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14
►  14. Sklep Kajet, ul. 1 Maja 6, Milicz, czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 9-17, w soboty w godz. 9-13
►  15. Sklep PIWOWAR, Pasaż Millenium, ul. Dzierżoniowska 5, Strzelin, 

czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18
►  16. Sklep META, CH Galeria Twierdza Kłodzko, ul. Noworudzka 2, Kłodzko, 

czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20
►  17. Sklep TEAM SPORT, ul. Reja 4, Brzeg, czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14
W dniu meczu uruchamiane są także kasy Stadionu Wrocław od ul. Lotniczej.
W sklepach Na Solnym, Sportowy Life Styl, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, TEAM 
SPORT, Teletorium w CH Marino, META w CH Bielany Wrocławskie, CH Arkady 
Wrocławskie i CH Galeria Twierdza Kłodzko oraz na Dworcu Autobusowym można 
płacić wyłącznie gotówką, pozostałe punkty obsługują karty płatnicze.

  32. Kolejka  01.05 czwartek 
Podbeskidzie 2
Jagiellonia Białystok 1
03.05 sobota
Piast Gliwice 0
Śląsk Wrocław 0

Lechia Gdańsk 0
Legia Warszawa 1

Wisła Kraków 5
Pogoń Szczecin 0
04.05 niedziela
Widzew Łódź 2
Cracovia 0

Górnik Zabrze 2
Ruch Chorzów 0
05.05 poniedziałek
Zawisza Bydgoszcz 1
Lech Poznań 2

KGHM Zagłębie Lubin 0
Korona Kielce 0

 33. Kolejka  09.05 piątek 
Jagiellonia Białystok 1
KGHM Zagłębie Lubin 0

Legia Warszawa 5
Wisła Kraków 0

10.05 sobota
Cracovia 1
Piast Gliwice 5

Pogoń Szczecin 0
Lechia Gdańsk 2

Lech Poznań 2
Górnik Zabrze 1

11.05 niedziela
Korona Kielce 3
Podbeskidzie 2

Ruch Chorzów 3
Zawisza Bydgoszcz 1

12.05 poniedziałek
Śląsk Wrocław 1
Widzew Łódź 0

 34. Kolejka  16.05 piątek 
Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok

Lechia Gdańsk
Lech Poznań

17.05 sobota
Śląsk Wrocław
Podbeskidzie
15:30

Korona Kielce
Piast Gliwice

Pogoń Szczecin
Zawisza Bydgoszcz
18.05 niedziela
KGHM Zagłębie Lubin
Cracovia

Górnik Zabrze
Legia Warszawa
19.05 poniedziałek
Ruch Chorzów
Wisła Kraków

 35. Kolejka 22.05 czwartek 
Jagiellonia Białystok
Śląsk Wrocław
18:00

Podbeskidzie
Widzew Łódź
23.05 piątek

Cracovia
Korona Kielce

Piast Gliwice
KGHM Zagłębie Lubin

24.05 sobota
Wisła Kraków
Górnik Zabrze

Lech Poznań
Pogoń Szczecin

25.05 niedziela
Legia Warszawa
Ruch Chorzów

Zawisza Bydgoszcz
Lechia Gdańsk

16069 głosów
Marco Paixao 
Na piłkarza rundy wiosennej głosuj 
na stronie www.slaskwroclaw.pl.

Piłkarz sezonu
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►Spotkanie to 
jest bardzo 
istotne dla Ślą-
ska, bowiem w 

przypadku zwycięstwa wro-
cławianie będą już tylko o 
krok od pewnego utrzyma-
nia się w T-Mobile Ekstra-
klasie. Ekipa Tadeusza Paw-
łowskiego jest na fali, nie 
poniosła porażki w pięciu 
kolejnych pojedynkach, na-
tomiast w czterech z rzędu 
nie straciła bramki. Warto 
dodać, że jako ostatni Maria-
na Kelemena zdołali poko-
nać... właśnie zawodnicy z 
Bielska-Białej. W 29. kolejce 
po świetnym meczu padł 

remis 3:3, a dwie bramki 
dla Górali padły po rzutach 
karnych. Obecnie piłkarze 
WKS-u zajmują jedenastą 
lokatę w tabeli mając osiem 
punktów przewagi nad stre-
fą spadkową. W bardzo po-
dobnej sytuacji są sobotni 
rywale Śląska. Podbeskidzie 
jest dwunaste, a nad miej-
scami gwarantującymi spa-
dek zachowuje sześć oczek 
przewagi.

Trener WKS-u może mieć 
mały kłopot z ustawieniem 
linii obrony. Jeszcze jeden 
mecz pauzy za dwunastą 
żółtą kartkę w sezonie cze-
ka Adama Kokoszkę, z kolei 

ósme napomnienie w obec-
nych rozgrywkach w ponie-
działek otrzymał Rafał Gro-
dzicki. Oznacza to, że para 
stoperów nie będzie mogła 
zagrać z Podbeskidziem. - 
Nie ma żadnego problemu! 
- zapewnia szkoleniowiec 
Śląska. - Jest Juan Calahorro 
i myślę, że zagrają z Mariu-
szem Pawelcem znów na 
zero z tyłu. Są to zawodnicy 
należący do kadry pierw-
szego zespołu i będą mieli 
szansę na pokazanie swoich 
umiejętności i dobrej gry 
- komentuje Tadeusz Paw-
łowski. - Czuję się bardzo 
dobrze, po kontuzji nie ma 
śladu i wierzę, że w kolej-
nych meczach będę jeszcze 
lepiej wyglądał na boisku - 
przyznaje Mariusz Pawelec, 
dla którego poniedziałko-
wy mecz z Widzewem był 
pierwszym występem po 
długiej przerwie spowodo-
wanej kontuzją.

Sobotni pojedynek będzie 
bardzo trudny dla wrocła-

wian. Podbeskidzie prezen-
tuje niezły futbol, a ponadto 
jest szalenie skuteczne. Poza 
wpadką w ostatniej kolejce 
z Koroną Kielce (2:3), bielsz-
czanie regularnie punk-
towali, szczególnie już w 
rundzie fi nałowej. Dzięki 
temu podopieczni Leszka 
Ojrzyńskiego szybko odda-
lili od siebie widmo spadku 
i stali się groźnym rywalem 
dla każdego. - Nie wiem, 
czemu nie graliśmy tak od 
początku sezonu. Znowu za-
czynamy punktować, kiedy 
mamy nóż na gardle - mówi 
kapitan Podbeskidzia Ma-
rek Sokołowski. Faktem jest, 
że w obecnej sytuacji sześć 
punktów przewagi na cztery 
kolejki przed końcem niemal 
gwarantuje bezpieczny byt. 

Piłkarze Śląska muszą być 
szczególnie czujni w pierw-
szych minutach spotkania. 
Bielszczanie w ostatnich me-
czach od samego początku 
wywierają duży pressing na 
rywalach, co już dwukrot-

nie przyniosło skutek w po-
staci bramek. W 30. kolejce 
Podbeskidzie strzeliło Wiśle 
Kraków gola w 1. minucie 
(samobójcze trafi enie bram-
karza Białej Gwiazdy), na-
tomiast w 33. serii gier, gdy 
Górale grali w Kielcach z 
Koroną, Dariusz Łatka wy-
korzystał gapiostwo obrony 
i dobił uderzenie Damiana 
Chmiela w 2. minucie. - Ta-
kie są nasze założenia. Jeśli 
szybko uda nam się zdobyć 
bramkę, wtedy gra się o wie-
le łatwiej - mówi Marek So-
kołowski.

Bielszczanie powin-
ni szczególnie uważać na 
Marco Paixao, ale nie mogą 
zapominać o pozostałych 
zawodnikach. W niedawnej 
potyczce wyłączyli z gry 
Portugalczyka, ale trzy gole 
strzelił im wówczas Dalibor 
Stevanović, który nie słynie 
z seryjnego zdobywania bra-
mek. Z kolei gospodarze mu-
szą zwrócić uwagę na szyb-
kiego Fabiana Pawelę oraz 

na doświadczonych piłkarzy 
Podbeskidzia, czyli Marka 
Sokołowskiego, Błażeja Te-
lichowskiego czy Dariusza 
Łatkę.

Kibice w sobotnim poje-
dynku mogą spodziewać się 
wielu bramek. W pierwszym 
meczu tych zespołów, pod 
koniec października we Wro-
cławiu, Śląsk pewnie zwycię-
żył 4:0 (dwa gole Sylwestra 
Patejuka i po jednym trafi eniu 
Sebino Plaku oraz Marco Pa-
ixao), natomiast w rewanżu 
padł wysoki remis 3:3 (hat-
-trick Dalibora Stevanovicia). 
Szczególnie spotkanie re-
wanżowe zostało okrzyknięte 
jednym z najlepszych spotkań 
w sezonie. Nic dziwnego, no-
wiem widzieliśmy w nim  
mnóstwo akcji bramkowych, 
zwrotów akcji i ładnych tra-
fi eń. Miejmy nadzieję, że bę-
dziemy ich świadkami także 
w sobotę. Początek spotkania 
o godzinie 15:30 na Stadionie 
Wrocław.
Paweł Prochowski
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W sobotę Śląsk Wrocław rozegra 
kolejny ważny mecz przed własną 
publicznością. Podopieczni 
Tadeusza Pawłowskiego zmierzą 
się z walecznym Podbeskidziem 
Bielsko-Biała.
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W ostatnim meczu pro-
wadziliście z Koroną Kielce 
2:1, mieliście przewagę 
jednego zawodnika, ale 
mimo to przegraliście 2:3. 
Zabrakło szczęścia?

Może akurat szczęścia nie, 
ale bardziej koncentracji. Nie 
można przegrać meczu, jeśli 
w 84 minucie prowadzi się 
2:1. W tym przypadku nawet 
remis byłby naszą porażką. 
Szczęście nie ma tu większego 
znaczenia, nie byliśmy na tyle 
skoncentrowani, by wywieźć 
punkty z Kielc. 

Niemniej w ostatnich 
tygodniach prezentujecie się 
naprawdę nieźle.

Tak sobie zakładaliśmy, 
żeby szczyt formy osiągnąć 
w końcówce sezonu. Gramy 
teraz najważniejsze mecze, 
w których nie ma miejsca na 
błędy czy słabą postawę i wi-
dzimy, że te ostatnie kolejki są 
w naszym wykonaniu dobre. 
Cieszymy się, że tak to wyglą-
da.

W takim razie czemu 
wcześniej gra Podbeskidzia 
tak nie wyglądała? Miejsce 
w górnej części tabeli mieli-
byście murowane.

Też się czasami zastanawia-
my, dlaczego tak jest. Wygląda 
na to, że znowu zaczynamy 

grać dopiero wtedy, kiedy 
mamy nóż na gardle i grozi 
nam spadek. Przespaliśmy po-
czątek sezonu, stąd taka pozy-
cja po rundzie zasadniczej, ale 
teraz to nadrabiamy.

Macie już sześć punk-
tów przewagi nad strefą 
spadkową. Czujecie powoli 
komfort i spokój? 

Przede wszystkim zdaje-
my sobie sprawę, że jeszcze 
się nie utrzymaliśmy. Mamy 
przewagę sześciu punktów, 

ale matematycznie są jeszcze 
możliwości, żeby spaść. Dla-
tego chcemy rozwiać wątpli-
wości i wygrać w kolejnych 
spotkaniach, zainkasować po 
trzy punkty i przypieczętować 
nasze utrzymanie. Zwycię-
stwa w następnych meczach 
dadzą nam pozostanie w eks-
traklasie. 

Ostatni mecz Śląska z 
Podbeskidziem, który za-
kończył się remisem 3:3, był 
kapitalnym widowiskiem. 
Czy i tym razem możemy 
spodziewać się dobrego 
spotkania?

Szkoda, że wtedy nie wy-
graliśmy, bo również pro-
wadziliśmy w końcówce, ale 
rywal wyrwał nam zwycię-
stwo. Widowisko było fajne, 
bo występowaliśmy przed 
własną publicznością i chcie-
liśmy zagrać otwartą piłkę. Z 
kolei Śląsk też nie przyjechał 
się bronić. Dlatego było wiele 
akcji, dużo bramek i ostatecz-
nie wysoki remis 3:3.

Śląsk to trudny rywal 
na swoim boisku, o czym 
przekonaliście się w meczu 
rundy jesiennej, kiedy prze-
graliście 0:4. Jak powinni-
ście teraz zagrać?

Wydaje mi się, że powin-
niśmy wyjść z takim nasta-

wieniem, jak w niedawnym 
meczu wyjazdowym z Wisłą 
Kraków, bo to rywal porówny-
walnej klasy. Trzeba być skon-
centrowanym w obronie, by 
nie dopuścić wrocławian do 
głosu, Musimy jednocześnie 
szukać swoich okazji, a gdy je 
będziemy mieli, to koniecznie 
należy wykazać się stuprocen-
tową skutecznością pod bram-
ką. To recepta, by wywieźć z 
Wrocławia punkty.

W waszej grze można 
zauważyć tendencję do wy-
wierania presji na rywalach 
i ataków już od pierwszych 
minut, czego efektem są 
szybko strzelone gole. 

Takie właśnie mamy zało-
żenia taktyczne, żeby jak naj-
szybciej zaatakować przeciw-
nika, zmusić do błędu i strzelić 
gola. Dało to efekty w meczu z 
Wisłą Kraków i ostatnim po-
jedynku z Koroną Kielce. Nie 
wiem, czy te założenia zmie-
nią się na mecz ze Śląskiem, 
ale nie wydaje mi się, bo to 
funkcjonuje naprawdę nieźle. 
Mamy nadzieję, że znów uda 
się zdobyć gola na początku 
meczu, bo wtedy nam się o 
wiele lepiej gra.

Zmiana trenera w trakcie 
sezonu chyba bardzo wam 
pomogła?

Wyniki mówią sam za sie-
bie. W październiku przy-
szedł trener Leszek Ojrzyń-
ski i zaczęliśmy grać lepiej, 
a przede wszystkim zaczę-
liśmy zdobywać punkty. To 
na pewno zasługa naszego 
trenera.

Na kogo powinniście 
zwrócić szczególną uwagę w 
zespole Śląska?

Po zremisowanym 3:3 me-
czu, kiedy wszystkie gole 
strzelił Dalibor Stevanović, 
na pewno będziemy uwa-
żać na każdego zawodnika. 
Wiadomo, że Marco Paixao 
jest najgroźniejszy, bo jest 
najlepszym strzelcem. Będzie 
też pewnie najbliżej naszej 
bramki, więc musimy mieć 
go cały czas na oku. Ale w 
składzie Śląska jest wielu in-
nych groźnych zawodników, 
nie można nikogo odpusz-
czać.

Kto wygra w sobotę 
i dlaczego?

To będzie ciężki mecz... 
Powiem tak: strzelimy jedną 
bramkę więcej od Śląska i wy-
gramy. Zapowiada się pasjo-
nujące spotkanie, będziemy 
chcieli zrewanżować się za 
porażkę 0:4 z rundy jesiennej. 
Rozmawiał
Paweł Prochowski
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PODBESKIEDZIE 
BIELSKO-BIAŁA

Trener: Leszek Ojrzyński
II trener: Grzegorz Opaliński
Kierownik: Marek Móll

Bramkarze
1. Richard Zajac 37 186/81
12. Ladislav Rybansky 29 193/94
25. Piotr Adamek 21 186/75

Obrońcy
3. Wojciech Szymanek 32 185/81
5. Frank Adu 28 178/72
6. Błażej Telichowski 29 187/81
10. Marek Sokołowski 36 181/75
17. Dariusz Pietrasiak 34 186/81
21. Tomasz Górkiewicz 29 185/76
22. Przemysław Pietruszka 30 184/75
26. Bartłomiej Konieczny 32 193/92
31. Konrad Kareta 19 186/75
37. Michal Mravec 27 191/83

Pomocnicy
7. Maciej Iwański 33 171/70
8. Damian Chmiel 27 174/73
9. Dariusz Kołodziej 32 177/73
11. Anton Sloboda 26 178/72
13. Piotr Malinowski 30 170/66
16. Mateusz Kupczak 22 175/76
27. Adam Deja 20 185/82
28. Dariusz Łatka 35 172/65
99. Mateusz Stąporski 26 183/75

Napastnicy
14. Charles Nwaogu 23 177/76
15. Krzysztof Chrapek 28 170/62
20. Fabian Pawela 28 187/81
23. Łukasz Żegleń 18 185/79
29. Sebastian Bartlewski 19 172/67
30. Jan Balżek 26 181/75
77. Mikołaj Lebedyński 23 185/80

„
W kolejnym 

sezonie zaczynamy 
grać dopiero wtedy, 
kiedy pojawia się wid-
mo degradacji i mamy 
nóż na gardle.

Rozmowa z Markiem Sokołowskim, piłkarzem Podbeskidzia Bielsko-Biała

Strzelimy jednego gola więcej i wygramy!
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Wywiad z Mariuszem Pawelcem, obrońcą Śląska Wrocław

9Wywiad tygodnia

Musimy wygrywać dla naszych kibiców

Przede wszystkim 
powiedz, jak wygląda sy-
tuacja z Twoim zdrowiem, 
bo to chyba najbardziej 
interesuje wszystkich 
kibiców.

Wszystko jest już w naj-
lepszym porządku. Miałem 
pewne obawy przed ponie-
działkowym meczem, ale to 
raczej nie ze względów zdro-
wotnych. Zawsze coś może 
się wydarzyć, zastanawiała 
mnie moja indywidualna 
dyspozycja. Dzięki kolegom 
na boisku dałem radę, na 
pewno szału nie było, ale 
tragedii chyba też nie. Cieszę 
się ze naszego zwycięstwa i 
to mnie bardziej cieszy niż 
moja postawa.

A jak się czułeś na bo-
isku? Wróciłeś do gry po 
prawie pięciu miesiącach 
przerwy.

Faktycznie, nigdy nie mia-
łem tak długiej przerwy. 
Były różne kontuzje i urazy, 
ale rehabilitacja trwała krót-
ko. Czułem się dobrze, ale 
jeszcze sporo czasu muszę 
poświęcić na dojście do peł-
ni formy. Wierzę, że w ko-
lejnych spotkaniach będzie 
jeszcze lepiej.

Powrót po tak długiej 
przerwie i od razu gra w 
podstawowym składzie w 
tak ważnych spotkaniach, 
to spora odpowiedzial-
ność. Nie było żadnej 
presji?

Nie, presji nie, ale tak jak 
już wspominałem, pojawiała 
się pewna obawa. Muszę po-
dziękować trenerom, którzy 
mnie przygotowywali w ty-
godniu i kolegom z boiska za 
pomoc. Przez cały czas bar-
dzo mnie wspierali i poka-
zywali, że we mnie wierzą. 
Chciałem zaprezentować się 
przyzwoicie, żeby odwdzię-
czyć się za to zaufanie. 

Zgodzisz się z tym, że 
trochę brakuje Ci jeszcze 
ogrania? Miałeś kilka 
razy problem z szybkimi 
obrońcami Widzewa.

Tak, tu głównie chodzi 
o Eduardsa Visnakovsa. 
Wiem, że on jest bardzo 
szybkim i dobrym napast-
nikiem, trudnym do upil-
nowania. Wydaje mi się, 
że gdybym był w tej swojej 

normalnej dyspozycji, to sta-
wiłbym mu czoło i by mnie 
tak nie wyprzedzał. Wiem, 
nad czym pracować i wiem, 
co muszę poprawić, żeby ta 
dyspozycja była lepsza. A ile 
mi zajmie powrót do pełni 
formy? Mam nadzieję, że 
zdążę przed końcem sezonu. 
Bardzo ciężko pracuję na to 
każdego dnia.

Z Podbeskidziem 
najprawdopodobniej za-
grasz na środku obrony z 
Juanem Calahorro. Miałeś 
okazję już grać z Hiszpa-
nem?

Przez dłuższy czas to 
Adam Kokoszka i Rafał Gro-
dzicki tworzyli podstawową 
parę stoperów. My natomiast 
z Juanem bardzo często byli-
śmy zestawiani jako rezer-
wowa para i tak graliśmy 
w gierkach wewnętrznych. 
Mam nadzieję, że trener na 
nas postawi, wykorzysta-
my naszą szansę i zagramy 
dobrze. Zrobimy wszystko, 
żeby wygrać w sobotę. 

W czasie, kiedy leczyłeś 
kontuzję, w Śląsku zmie-
nił się trener. Nie miałeś 
obaw, że nie przebijesz się 
do składu po powrocie do 
zdrowia? 

Jestem osobą ambitną i do-
skonale wiedziałem, że naj-
pierw muszę zrobić wszyst-
ko, żeby wrócić do pełni sił 
i pełni zdrowia, a dopiero 
potem walczyć o miejsce w 
składzie. Graliśmy napraw-
dę dobrze, zarówno defen-
sywa, jak i cały zespół, dlate-
go trudno było wskoczyć do 
składu, ale z drugiej strony 
nasze dobre wyniki cieszy-
ły. Teraz mamy rywalizację i 
konkurencję, a to bardzo do-
brze. Każdy z piłkarzy może 
pomóc drugiemu wspiąć się 
na wyższy poziom. 

Jak byś porównał 
warsztat trenera Tadeusza 
Pawłowskiego z metodami 
szkoleniowca Stanislava 
Levego?

Nigdy nie powiedziałem 
złego słowa na żadnego 
swojego byłego trenera, bo 
od każdego nauczyłem się 
naprawdę wiele. I tak też bę-
dzie w tym przypadku. Wie-
le zawdzięczam Levemu. Z 
kolei nowy szkoleniowiec 

jest bardzo pozytywnym 
człowiekiem, zaraził nas 
swoim optymizmem, a to 
się przekłada na naszą grę. 
Wszyscy jedziemy na tym 
samym wózku i każdy chce 
jak najlepiej dla klubu. Tre-
ner przekazuje nam na bie-
żąco informacje, dobrze nas 
przygotowuje do każdego 
kolejnego spotkania. Każdy 
trener ma swój warsztat i 
trzeba się do tego dostoso-
wać. Cieszymy się, że mamy 
teraz dobrą serię i wierzę, że 
będzie trwała jak najdłużej.

W ostatnim czasie 
Śląsk prezentuje się 
bardzo dobrze na 
boisku, a ponadto 
nie stracił gola od 
czterech meczów. 
Co się zmieniło w 
zespole?

Bardzo ważna jest 
stabilizacja. Trener 
postawił na czwórkę 
obrońców, nie ma 
częstych zmian 
i to na pewno 
podziałało na 
plus. Zgranie 
jest potrzeb-

ne, ale trzeba też pochwalić 
Mariana Kelemena. On daje 
dużo od siebie, jest w dobrej 
formie i zawsze możemy na 
niego liczyć. Obrona dobrze 
funkcjonuje i cały zespół 
zaczął grać lepiej, bo prze-
cież gra obronna zaczyna 
się od ataku.

Jeśli chodzi o 
zgranie, to pewnie 
był pewien problem 
na początku rundy, 
kiedy do Śląska 
trafi ło kilku no-
wych piłkarzy.

Jesienią mie-
liśmy bardzo 
wąską kadrę, 
a meczów cał-

kiem sporo - były europej-
skie puchary, Puchar Polski 
i rozgrywki ekstraklasy. Pa-
trzymy jednak na tu i teraz. 
Mamy dobry i szeroki skład, 

dużą rywalizację, a to nam 
może tylko pomóc. Każdy 
z nas ciężko pracuje, żeby 
załapać się do osiemnastki, 
a potem do podstawowe-
go składu. Jesteśmy bardzo 
dobrze przygotowani do 
sezonu i odpowiednio się 
regenerujemy po każdym 
meczu. Końcówka sezonu, 
w której będziemy grali 
co trzy-cztery dni, nie bę-

dzie problemem. Jestem 
pewny, że w każdym 

meczu będziemy przygoto-
wani fi zycznie, psychicznie 
mentalnie. 

Macie osiem punktów 
przewagi nad strefą spad-
kową i już chyba tylko 
kataklizm mógłby odebrać 
utrzymanie. Czy to wam 
daje komfort przed kolej-
nymi spotkaniami?

Trener powtarza nam za 
każdym razem, żebyśmy się 
koncentrowali na najbliż-
szym meczu. To przynosi 
efekty, bo gramy dobrze, 
wygrywamy i zdobywamy 
punkty. Szczerze mówiąc, 
to nie patrzymy specjalnie 
w tabelę, ale na najbliższego 
przeciwnika. Tak będziemy 
robić do końca sezonu. Każ-
dy kolejny dzień spędzamy 
na tym, żeby się jak najlepiej 
przygotować do najbliższe-
go meczu i skupiamy się 
wyłącznie na następnym 
rywalu.

Jak oceniasz reformę ligi, 
podział zespołów na dwie 
grupy?

Nie chcę tego oceniać, nie 
ja jestem od tego. Na pewno 
są pewne plusy i minusy.

Jeden z plusów to fakt, 
że gracie w rundzie fi na-
łowej jeden mecz u siebie 
więcej.

O tak, na pewno. Mecze 
przed własną publicznością 
są lepsze. Doping kibiców po-
maga nam w trudnych chwi-
lach, tym bardziej że jest on 

cały czas, nawet kiedy idzie 
nam gorzej czy wynik jest 
niekorzystny. Proszę mi 
wierzyć, to jest naprawdę 

bardzo odczuwalne na 
boisku. Nasz stadion 
to nasza świątynia i 
szczególnie tam mu-
simy wygrywać dla 

naszych kibiców.
Rozmawiał
Paweł 
Prochowski
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PORZĄDKOWO 

-CZYSTOŚCIOWE

Sprawna obsługa.

Wszędzie czysto.
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►Andrzej Tra-
czyk zastą-
pił na tym 
st a now isk u 

Zbigniewa Słobodziana, 
który zrezygnował z pra-
cy ze względów zdrowot-
nych. Byłemu kierowniko-
wi serdecznie dziękujemy 
za wiele lat poświęconych 
klubowi i życzymy dużo 
zdrowia, natomiast jego 
następcy wytrwałości i 
pomyślności na nowy sta-
nowisku.

Andrzej Traczyk to ab-
solwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego, gdzie 
ukończył studia na kie-
runku Dziennikarstwo 
Sportowe, a także AWF-u 
Wrocław, gdzie uzyskał 
dyplom trenera. Co cieka-
we, dla Andrzeja Traczyka 
nie jest to pierwszy kon-
takt ze Śląskiem Wrocław. 
W przeszłości pełnił on 
bowiem funkcję kierow-
nika drużyn młodzieżo-
wych WKS-u, zarządzając 
nimi w czasach, w których 
dorastali znakomici wy-
chowankowie Śląska, tacy 
jak reprezentant Polski 
Radosław Janukiewicz. 

- To był dla mnie wspa-
niały okres, który bardzo 
miło wspominam i chęt-
nie wracam do niego w 
myślach. Trzy ostatnie 
lata spędziłem jednak w 
Chrobrym Głogów, gdzie 

najpierw byłem trenerem 
bramkarzy, a następnie 
zastąpiłem na stanowisku 
dyrektora sportowego Ra-
dosława Kałużnego. W 
ostatnich miesiącach po-
wróciłem jednak do funk-
cji trenera bramkarzy, z 
którą tak naprawdę się 
najbardziej utożsamiam. 
W przeszłości szkoliłem 
również golkiperów w Po-
lonii Trzebnica czy Wulca-
nie Wrocław - mówi nowy 
kierownik drużyny.

Andrzej Traczyk może 
pochwalić się także szko-
leniem bramkarzy repre-
zentacji Polski w futsalu, 
gdzie pracował w latach 
2003-04. 

Sam także niejedno-
krotnie wcielał się w rolę 
bramkarza i co ciekawe, 
grając w reprezentacji 
Polski Straży Pożarnej, 
wystąpił nawet na bran-
żowych Olimpiadach w 
Grecji czy Hiszpanii, a z 
reprezentacją dolnoślą-
skiej Straży Pożarnej dwu-
krotnie został mistrzem 
Polski, trzy razy przy tym 
wybierany był najlepszym 
bramkarzem rozgrywek. 

Jego związki ze Strażą 
Pożarną były także zawo-
dowe - ukończył warszaw-
ską Szkołę Główną Służ-
by Pożarniczej w stopniu 
majora. Pracował również 
jako ratownik medyczny.

Oficjalnie Andrzej 
Traczyk na stanowisku 
kierownika drużyny za-
debiutował podczas po-
niedziałkowego meczu z 

Widzewem Łódź. Na ław-
ce obecny był już jednak 
wcześniej, podpatrując 
poprzedniego kierowni-
ka w akcji. Co ciekawe, w 

żadnym z tych spotkań 
Śląsk nie stracił bramki!

- Jak widać magia byłe-
go bramkarza działa - żar-
tuje Andrzej Traczyk.

Nowemu kierownikowi 
życzymy powodzenia w 
pracy oraz samych sukce-
sów ze Śląskiem Wrocław!
Patryk Załęczny

Nowy kierownik Śląska
Andrzej Traczyk został nowym kierownikiem pierwszej drużyny wrocławskiego Śląska. 
Od teraz to on będzie odpowiadał za wszystkie kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem 
pierwszego zespołu WKS-u.

Tylko do czwartku trwa 
przyjmowanie zgłoszeń 

do siódmej edycji akcji „Dzie-
ci na stadionie - uczymy się 
dopingu”. Tym razem zapra-
szamy najmłodszych fanów 
WKS-u na mecz 34. kolejki T-
-Mobile Ekstraklasy, w której 
Śląsk podejmie Podbeskidzie.

W poprzednich odsło-
nach naszej akcji - podczas 
spotkań z Arką Gdynia 
(ćwierćfi nał Pucharu Polski 
2011/12), GKS-em Bełchatów 
(1/8 fi nału Pucharu Polski 

2012/13), Flotą Świnoujście 
(ćwierćfi nał Pucharu Pol-
ski 2012/13), Wisłą Kraków 
(półfi nał Pucharu Polski 
2012/13), Jagiellonią Bia-
łystok (1/8 fi nału Pucharu 
Polski 2013/14) oraz Lechią 
Gdańsk (30. kolejka T-Mobile 
Ekstraklasy 2013/14) - na try-
bunach Stadionu Wrocław 
zasiadło łącznie ponad 38 
tysięcy dzieci, które zostały 
zaproszone przez Śląsk.

Na każdym z tych spotkań 
młodzi kibice wrocławskie-

go klubu bawili się dosko-
nale, a ich doping dodawał 
zawodnikom WKS-u skrzy-
deł. Piłkarze Śląska wygrali 

pięć, a przegrali tylko jedno 
spotkanie, podczas których 
ogłoszona była akcja „Dzie-
ci na stadionie - uczymy się 
dopingu”. Wierzymy, że w 
pojedynku z Podbeskidziem 
Bielsko-Biała ten bilans się 
jeszcze bardziej poprawi. 

Co zapewniamy? Przede 
wszystkim bezpłatne bilety 
dla dzieci ze szkół, klubów 
sportowych i placówek 
wychowawczych oraz dla 
ich opiekunów i rodzi-
ców (dwoje opiekunów na 

piętnaścioro dzieci), opie-
kę wolontariuszy podczas 
meczu, naukę kulturalnego 
dopingu wraz z kibicami 
Śląska, darmowy parking 
dla autobusów oraz atrak-
cyjne konkursy z nagroda-
mi.

Akcja „Dzieci na stadionie 
- uczymy się dopingu” kie-
rowana jest do dzieci z rocz-
nika 1998 oraz młodszych. 
Na zgłoszenia od szkół, pla-
cówek opiekuńczych, klu-
bów itp. czekamy do czwart-

ku, 15 maja. By zobaczyć na 
żywo brązowych medali-
stów ekstraklasy w akcji, 
wystarczy wysłać na adre-
swks@slaskwroclaw.pl listę, 
zawierającą imię, nazwisko 
i numer PESEL osób, które 
mają pojawić się na stadio-
nie. Nie ma limitu zgłoszeń! 
Akcja dotyczy grup zorga-
nizowanych - minimum 15 
dzieci. Na każde 15 dzieci 
dwoje opiekunów za darmo.

Serdecznie zapraszamy 
na Stadion Wrocław!

Do czwartku przyjmujemy zgłoszenia do akcji 
„Dzieci na stadionie, uczymy się dopingu”
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Andrzej Traczyk (z lewej) zastąpił Zbigniewa Słobodziana (z prawej) na stanowisku kierownika pierwszej drużyny. 
W swojej nowej funkcji ofi cjalnie zadebiutował podczas poniedziałkowego meczu z Widzewem Łódź.

38 tys
dzieci wzięło 
jak dotąd udział 
w naszej akcji.
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AKCESORIA 
W SUPERCENACH 

ZESTAW S UCHAWKOWY 

BLUETOOTH NOKIA BH-110

59,99 z       39,99 z

Podane ceny zawieraj  podatek VAT 23%. Oferta dost pna w wybranych sklepach T-Mobile do 31.03.2014 lub do wyczerpania zapasów.

Oferta dost pna w sklepach w Bytomiu: ul. Gliwicka 20, al. Jana Nowaka-Jeziora skiego 25 (CH Plejada); Legnicy: ul. NMP 9; Lubinie: ul. gen. W . Sikorskiego 20 (CH Cuprum Arena); Wa brzychu: ul. 1 Maja 64 (Galeria Victoria), ul. Gda ska 10; 
Wroc awiu: ul. D uga  37/47 (CH Tesco), ul. B. Krzywoustego 126 (CH Korona), ul. Legnicka 58 (CH Magnolia), ul. Powsta ców l skich 2/4 (CH Arkady Wroc awskie), ul. widnicka 40 (CH Renoma, poziom -1), ul. wieradowska 51/57 (CH Ferio)

KARTA PAMI CI + ADAPTER

NOKIA 8 GB MICRO SDHC

39,99 z        19,99 z

Przyjd  do sklepu T-Mobile 
i skorzystaj z promocji
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Za nami siódmy tydzień rozgrywek. Tym samym przebrnęliśmy przez półmetek. Co ciekawe, w Pierwszej, 
Drugiej i Trzeciej Lidze wciąż są zespoły, które jeszcze liczą na awans klasę wyżej, a wciąż ….. mogą mieć 
problemy z utrzymaniem. To pokazuje, jak emocjonujący jest ten sezon. 

Tabele Ekstraklasa
Car-Zone Wrocław – Nokia NSN 4:3, 
Modeco Football Team – Alpine Stars 5:3, 
M+W Group The Hornets – M+W Group 
The Celestes 2:4, INSS-POL – M+W 
Group The Reds 1:8, M+W Group Lions 
Team – Klub Kokosa 3:5, Huber Polska 
– Alstom Power 2:3, Spartan Leśnica – 
SZPN 5:2. 
1. Modeco Football Team 7 41-20 21
2. Spartan Leśnica 7 47-21 18
3. M+W Group The Celestes 7 33-18 15
4. Car-Zone Wrocław 7 46-23 15
5. M+W Group The Reds 7 30-22 15
6. SZPN 7 28-28 12
7. Alpine Stars 7 34-29 11
8. Alstom Power 7 28-29 10
9. M+W Group The Hornets 7 30-26 9
10. INSS-POL 7 13-43 4
11. Huber Polska 7 21-31 4
12. Klub Kokosa 7 20-50 4
13. M+W Group Lions Team 7 18-34 3
14. Nokia NSN 7 20-35 3

Tabela Pierwsza Liga
Słoneczne Krzyki – Kick&Rush 7:3, Śląsk 
Wrocław – Borek Manchester 3:2, NDB – 
Słoneczne Krzyki 5:4, Solid Growth – Tieto 
5:3, Magicy z Rio – Ozone 3:4, Santander 
– Interam 6:4, Fukushima Boys – EPI 4:2, 
Effect Pharm – Nankatsu FC 3:11.
1. Śląsk Wrocław 8 32-22 15
2. NDB 7 24-20 15
3. Nankatsu FC 7 37-12 14
4. Solid Growth 7 27-16 13
5. Tieto 7 23-18 12
6. Fuksuhima Boys 6 21-25 12
7. Santander 7 33-26 12
8. Interam 8 26-23 11
9. Kick&Rush 7 24-23 11
10. EPI 7 33-31 8
11. Ozone 7 17-22 7
12. Słoneczne Krzyki 8 19-30 6
13. Borek Manchester 6 11-18 6
14. Magicy z Rio  7 19-51 5
15. Effect Pharm 7 19-51 0

Tabela Drugiej Ligi
KP Ogrodomania – Szajka 2:7, Team 
Maślice – WTF 2:6, Sygnity – All Stars 
0:6, DeLaval – Credit Agricole 6:7, Google 
– Kolegium Sędziów 1:5, Ibuprom Max – 
Objectivity 14:1.
1. Szajka 7 37-15 17
2. Ibuprom Max 6 45-8 14
3. WTF 7 33-28 13
4. Team Maślice 6 30-9 13
5. Credit Agricole 6 35-23 12
6. DeLaval 6 31-14 12
7. Kolegium Sędziów 7 29-23 12
8. KP Ogrodomania 6 31-20 9
9. All Stars 6 19-19 9
10. Elektronika Zielonynurt.pl 7 20-28 9

11. FC Lux-Torpeda 6 12-27 7
12. Google 5 15-20 4
13. Sygnity 6 5-32 3
14. SPRI Team 7 16-58 3
15. Objectivity 6 6-40 -1

Tabela Trzecia Liga 
URS Polska – Alektum 2:2, OIRP Wrocław 
– QAD 10:0, Hemmersbach – EY 2:1, 
PGS Software – Kruk 4:4, Enstle – Nic Się 
Nie Stało 0:11, Raiffeisen – SS Ferajna 
5:7, QAD – KS Burza 7:2, LC Corp – P.B. 
Inter-System 0:5.
1. SS Ferajna 7 35-17 18
2. Alektum 7 38-20 16
3. OIRP Wrocław 6 29-15 15
4. Kruk 7 46-21 13
5. P.B. Inter-System 6 33-21 13
6. Hemmersbach 5 19-18 10
7. PGS-Software 6 25-21 10
8. Nic Się Nie Stało 7 36-26 9
9. URS Polska 7 25-30 9
10. KS Burza 6 27-38 7
11. QAD 7 21-41 6
12. LC Corp 6 16-23 6
13. EY 7 24-33 6
14. Raiffeisen POLBANK 6 21-43 1
15. Enstle 6 6-34 -1

SZÓSTKI TYGODNIA 
EKSTRAKLASA
Robert Roggenbuck (Alstom Power) – 
zadebiutował między słupkami w zastęp-
stwie zawieszonego za czerwoną kartkę 
Daniela Marka i  spisał się bez zarzutu. 
Arkadiusz Pawlak (Car-Zone 
Wrocław) – zdobył arcyważną bramkę w 
ostatniej akcji meczu z Nokia NSN. 
Mateusz Gudra (Klub Kokosa) – to najlep-
szy mecz w drużynie Kokosów. Dobrze 
prezentował się zarówno w defensywie, 
jak i ofensywie. 
Łukasz Górzyński (Spartan Leśnica) 
– w tym meczu można było przekonać 
się, ile Łukasz znaczy dla Spartana 
Leśnica. Gdy przebywał na boisku, jego 
drużyna wygrywała 3:0, gdy usiadł na ław-
ce, momentalnie zrobiło się 2:3. Wszedł 
więc ponownie na boisko, zdobył bramkę 
na 4:2, koledzy dołożyli kolejną i Spartan 
dopisał na swoim koncie trzy oczka. 
Grzegorz Wan (Modeco Football Team) – 
wprowadza do gry zespołu spokój, potrafi 
przetrzymać piłkę, dokładnie podać czy 
zdobyć bramkę w ważnym momencie. 
Łukasz Beksiński (M+W Group The 
Celestes) – miał udział przy wszystkich 
czterech bramkach Błękitnych w derbo-
wym starciu z Szerszeniami! 

PIERWSZA LIGA
Franck Fernandez (Ozone) – bram-
karz tygodnia. 

Dariusz Szałecki (Solid Growth) – 
profesor Szałecki pojawił się na boisku, 
gdy jego zespół przegrywał. Jak już 
wszedł do gry, to trzymał w ryzach defen-
sywę, a dodatkowo straszył bramkarza 
rywali strzałami z rzutów wolnych. Jedna 
próba był udana. 
Dominik Ulatowski (NDB) – kolejny 
raz poprowadził kolegów do zwycięstwa, 
a bramkę po strzale z własnej połowy z 
pewnością zapamiętamy na długo. 
Krzysztof Olszewski (Santander) 
– początkowo nie kwapił się, by wejść na 
boisko i wspomóc kolegów, ale jak już 
pojawił się na placu, to jak zawsze odegrał 
kluczową rolę, zdobywając trzy bramki. 
Marcin Murdzek (Nankatsu FC) 
– Tomasz Frankowski rozgrywek Śląsk 
Wrocław PRO. Spokój i opanowanie 
godne pozazdroszczenia. Jedna z bramek 
zdobyta po akcji wartej zapamiętania. 
Najpierw piłka puszczona miedzy nogami 
rywala, a na końcu efektowna podcinka. 
Spotkanie zakończył z czterema bramka-
mi na koncie. 
Filip Blacha (Fukushima Boys) -  o fa-
talnym początku sezonu w Fukushimie nikt 
już nie pamięta. Straty zostały odrobione, a 
w minionym tygodniu udało się pokonać 
jednego z rywali w walce o awans. Dwie 
decydujące bramki zdobył w tym meczu 
właśnie Filip. 

DRUGA LIGA
Mariusz Mglej (Ibuprom Max) – choć 
nie jest nominalnym bramkarzem, to bronił 
pewnie, a raz zdecydował się na indywidu-
alny rajd przez całe boisko i zatrzymał się 
dopiero na… bramkarzu rywali. 
Adrian Miedziński (Kolegium Sę-
dziów) -  zdecydowanie ciągnie grę zespo-
łu. Sędziowie prezentują się zdecydowanie 
lepiej z nim na boisku niż bez niego. Tym 
razem zdobył dwie bramki i asystę. 
Tomasz Siudak (WTF) – po niesamo-
witym i zaskakującym zwycięstwie WTF 
wraca do gry o awans! Tomek aż trzy razy 

pokonał golkipera rywali i zanotował jedną 
asystę. WTF po tej wygranej wskakuje na 
trzecie miejsce w tabeli. 
Paweł Żarek (All Stars) – dzień wcze-
śniej wprawdzie przebiegł spory dystans w 
zawodach, ale nie przeszkodziło mu to w 
rozegraniu dobrego meczu. Zdobył jedną 
bramkę, a raz ego świetne uderzenie z 
dystansu zatrzymało się na poprzeczce! 
Krzysztof Snopek (Credit Agricole) 
– bez dwóch zdań jest liderem drużyny. 
Potwierdził to prowadząc kolegów do 
bardzo ważnego zwycięstwa. Zapisał w 
tym meczu cztery punkciki w klasyfikacji 
kanadyjskiej. 
Mateusz Sionkowski (Ibuprom 
Max) – po serii remisów, teraz Ibuprom 
pewnie wygrywa kolejne mecze i pnie się 
w ligowej tabeli. Zawodnicy prezentują się 
bardzo dobrze i wygląda na to, że drużyna 
będzie walczyć o awans. W starciu z 
Objectivity można było odnieść wrażenie, 
że co Sionkowski kopnął w stronę bramki, 
to wpadało do siatki. 

TRZECIA LIGA
Łukasz Łazarek (PGS Software) – 
drugi bramkarz w szóstkach tygodnia, 
który w ostatnim meczu zaliczył swój 
ligowy debiut! Jeśli chodzi o golkiperów, 
to w PGS mają w czym wybierać. Łukasz 
kilka razy świetnie zaprezentował się na 
przedpolu, w ostatniej chwili przecinając 
groźne akcje rywali, ale również dobrze 
bronił w sytuacjach jeden na jeden. 
Paweł Art (OIRP Wrocław) – to był 
mecz Pawła. Nie miał litości dla swoich 
rywali. Niemal każdy Jego strzał wpadał 
do bramki. Jeszcze w pierwszej połowie 
skompletował hat-tricka, a potem dołożył 
dwie kolejne bramki. 
Michał Sokołowski (PGS Software) 
– w tym sezonie w każdym meczu PGS 
ma innego bohatera. Teraz remis z PGS 
udało się „zrobić” dzięki trafieniom kapita-
na. Michał był autorem trzech z czterech 
bramek. 

Szczepan Kuś (Nic Się Nie Stało) – 
zawodnik tygodnia.  
Mateusz Ludwina (P.B. Inter-System) 
– oj, to z pewnością nie było porywające 
widowisko. Inter-System mocno męczył 
się w starciu z LC Corp, a gra szła jak 
po grudzie, szczególnie w pierwszej 
połowie. Drużyna jednak miała komfort, bo 
pierwszą bramkę udało się zdobyć już na 
samym początku. Autorem tego trafienia 
był Mateusz, on też w samej końcówce 
ustalił wynik rywalizacji. 
Mateusz Cebulski (SS Ferajna) – 
pod nieobecność Macieja Krepy, ciężar 
gry ofensywnej spoczywał na Cebulskim. 
Chociaż początkowo nic nie wskazywa-
ło, że w tym meczu uda się osiągnąć 
korzystny wynik, to jednak po końcowym 
gwizdku to Ferajna zgarnęła trzy oczka. A 
sygnał do ataku w 17 minucie dał właśnie 
Mateusz, który zdobył gola kontaktowego 
(1:2). Później jeszcze trzy razy pokonywał 
golkipera rywali. 

Drużyna Tygodnia
Modeco Football Team – przed 
sezonem plany były takie, by powalczyć o 
utrzymanie w szóstce, która w Ekstraklasie 
zagra w następnym sezonie. Po siódmym 
zwycięstwie z rzędu wiadomo, że spadek 
drużynie Grzegorza Leończyka już nie 
grozi, a jak mówią „apetyt rośnie w miarę 
jedzenia”. Zwycięstwo z Alpine Stars 
przełamało serię trzech porażek z rzędu z 
zespołem Arka Majby i Jacka Kanaka na 
boiskach trawiastych. 

Bramkarz Tygodnia
Franck Fernandez (Ozone) – powoli 
zaczyna brakować słów, by opisać feno-
menalną postawę Fernandeza. Kolejny 
kapitalny mecz w jego wykonaniu, znów 
masa wybornych interwencji. Ponownie 
potwierdził, że to on jest najlepszym 
bramkarzem w całych rozgrywkach Śląsk 
Wrocław PRO!

Zawodnik Tygodnia
Szczepan Kuś (Nic Się Nie Stało) – 
mamy nowego rekordzistę. Od czwartku 
w rozgrywkach Śląsk Wrocław PRO 
najlepszy wynik w klasyfikacji kanadyjskiej 
w jednym meczu to dziewięć punktów. 
Na taki wynik Szczepana złożyły się cztery 
bramki i pięć asyst.

Mecz Tygodnia
WTF – Team Maślice 6:2
Wynik mógłby sugerować, że w tym me-
czu nie działo się wiele, ale jakby zliczyć 
stuprocentowe okazje zmarnowane przez 
zawodników Team Maślice, to z pewno-
ścią wszystko mogło potoczyć się inaczej. 
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►Latem 2002 
roku po spadku 
Śląska z ekstra-
klasy we wro-

cławskiej drużynie doszło do 
sporych zmian personalnych. 
Były kapitan zespołu Sławo-
mir Nazaruk oraz Marcin Wa-
silewski chcieli dalej grać w I 
lidze i przeszli do Wisły Płock. 
Oferty klubów II-ligowych 
przyjęli: Jarosław Lato (RKS 
Radomsko) i Krzysztof Py-
skaty (ŁKS Łódź). Po krótkim 
pobycie w Austrii w trakcie 
rundy jesiennej do ŁKS-u trafi ł 
też Dariusz Filipczak. Ponadto 
Remigiusz Jezierski wybrał 
izraelski Hapoel Beer-Sheva. 
Nowego kontraktu nie przyjął 
zaś Jacek Maciorowski i został 
przesunięty do rezerw. 

Stanowisko trenera WKS-u 
zachował natomiast Marian 
Putyra, który prowadził ze-
spół w pierwszych jak i ostat-
nich meczach poprzedniego 
sezonu. Jego jedynym kontr-
kandydatem był Grzegorz 
Kowalski, wówczas szkole-
niowiec Inkopaxu Wrocław, 
a wcześniej także WKS-u 
(1998). Mający spore problemy 
fi nansowe Śląsk wzmocnił się 
przede wszystkim podopiecz-
nymi Kowalskiego z Inkopa-
xu: Andrzejem Ignasiakiem, 
Krzysztofem Ulatowskim, 
Krzysztofem Ostrowskim i 
Rafałem Lisem, który wrócił 
do naszego klubu po 7 latach 
przerwy. Także z Inkopaxu 
wrócili z wypożyczenia dwaj 
zawodnicy WKS-u: Adam 
Samiec i Grzegorz Dorobek. 
Śląsk pozyskał ponadto Mar-
cina Wojciechowskiego z Obry 
Kościan i Pawła Woźniaka z 
Wisły Płock.

Do ważnej zmiany w dru-
żynie doszło tuż przed pierw-
szym meczem. Nowym kapi-
tanem Śląska został Dariusz 
Sztylka. Popularny Sztyla 
będzie pełnił tę funkcję przez 
osiem lat - najdłużej w histo-
rii klubu. W meczu otwarcia 
sezonu wojskowi niespodzie-
wanie wysoko 4:0 pokonali 
Ruch Radzionków. Do bram-
ki rywali po dwa razy trafi ali 
Marek Kowalczyk i Ireneusz 
Gortowski. W wyjściowej je-
denastce WKS-u zagrało w 
tym meczu aż sześciu debiu-
tantów. Wrocławianie zostali 
pierwszym liderem II ligi i 

nikt chyba wówczas nie przy-
puszczał, że sezon ten skończy 
się dla naszego klubu kolejną 
degradacją  
Śląsk w pierwszych me-

czach niestety grał w kratkę. 
W 2. kolejce przegrał w Zamo-
ściu z Hetmanem (0:2), następ-
nie wygrał na Oporowskiej z 
Piotrcovią (3:1), by znów prze-
grać na wyjeździe, tym razem 
z Arką Gdynia (0:1). 

Po latach meczem w Gdy-
ni, jak i kolejnym we Wro-
cławiu z Górnikiem Łęczna 
(przegrana WKS-u 1:2) zain-
teresowała się prokuratura. 
Okazało się, że Śląsk w tych 
spotkaniach z góry skazany 
był na porażki. Skandaliczne 
sędziowanie meczu z Łęcz-
ną doprowadziło zresztą do 
przykrego wydarzenia. Jeden 
z arbitrów liniowych został 
ugodzony rzuconą z trybun 
kratką ściekową. Decyzją 
PZPN-u Śląsk za ten incydent 
musiał kolejny mecz na Opo-
rowskiej rozegrać bez udzia-
łu publiczności. Wojskowi 
przy pustych trybunach ro-
zegrali niezłe zawody i po-
konali 2:1 Aluminium Konin, 
awansując na piąte miejsce w 
ligowej tabeli.

W 7. kolejce piłkarze Ślą-
ska bezbramkowo remisu-
jąc z RKS-em w Radomsku 
przywieźli pierwszy punkt z 
obcego terenu. Wrocławianie 
nie zawodzili za to na Opo-
rowskiej. Zwycięstwa z Podbe-
skidziem (2:0) i Stalą Stalowa 
Wola (1:0), mimo słabszej po-
stawy na wyjazdach, pozwo-
liły utrzymać wysokie piąte 
miejsce. 13. kolejka przyniosła 
kibicom Śląska długo oczeki-
wane zwycięstwo na boisku 
rywala. 26 października 2002 
wrocławianie pokonali 2:0 w 
Łodzi ŁKS. Bohaterem spotka-
nia był autor dwóch bramek - 
Krzysztof Ulatowski. 

W niedzielę 3 listopada na 
Oporowskiej doszło do długo 
oczekiwanych derbów Wro-
cławia z Polarem. Śląsk nie-
spodziewanie przegrał 0:1, ale 
mimo tej porażki zdołał utrzy-
mać piąte miejsce w tabeli. 

Niestety, pod koniec rundy 
własny stadion przestał być 
twierdzą nie do zdobycia dla 
rywali wrocławian. Kolejny 
mecz na Oporowskiej z Gór-
nikiem Polkowice nasi piłka-

rze ponownie przegrali 0:1. 
Śląsk pogrążył były zawod-
nik naszej drużyny - Tomasz 
Moskal.

Na szczęście wojskowi za-
częli lepiej spisywać się na 
wyjazdach. W Gorzycach z 
miejscowymi Tłokami, jak 
i w Opocznie z Ceramiką 
zremisowali po 1:1. Niewiele 
brakowało a z tego drugiego 
wyjazdu WKS przywiózł by 
komplet punktów. Wrocła-
wianie po bramce Roberta 
Szczota prowadzili 1:0 już od 

7 minuty spotkania, jednak 
gospodarze zdołali wyrów-
nać tuż przed końcowym 
gwizdkiem sędziego. 

Rundę jesienną Śląsk za-
kończył na niezłym 9. miejscu, 
plasując się w środku ligowej 
tabeli. W listopadzie poza 
boiskiem poważnej kontuzji 
kolana nabawił się czołowy 
snajper wrocławian Ireneusz 
Gortowski. Popularny Gorti 
był ważnym ogniwem dru-
żyny Mariana Putyry i jego 
przymusowa absencja mocno 

osłabiła wojskowych. Niestety, 
Gortowski na boisko powróci 
dopiero po roku, ale już nie 
jako zawodnik WKS-u. 

W przerwie zimowej Śląsk 
pozyskał przede wszystkim 
Ernesta Konona z ŁKS-u 
Łódź, mającego wcześniej za 
sobą występy w ekstraklasie 
belgijskiej. Ponadto do nasze-
go klubu przyszli Tomasz Na-
wrot z Huraganu Pobiedziska 
i Mariusz Kaniewski z Orła 
Wojcieszów, a z estońskiej 
Levadii Maardu wrócił Da-
mian Jaroszewski. Trener Pu-
tyra włączył też do I drużyny 
wyróżniających się jesienią 
zawodników rezerw - Jakuba 
Małeckiego i Macieja Bielskie-
go. Do Obry Kościan wrócił 
zaś Marcin Wojciechowski. 
Niestety, ze składu z powo-
du kontuzji oprócz Gortow-
skiego wypadł też Sławomir 
Samiec.

Pierwsza kolejka rundy 
wiosennej - w tym mecz Ślą-
ska w Radzionkowie z Ru-
chem - ze względu na zimowe 
warunki atmosferyczne zo-
stała przełożona na kwiecień. 
Tym samym wojskowi zain-
augurowali rundę rewanżową 
spotkaniem na Oporowskiej 
z Hetmanem Zamość. Po nie-
złym meczu wrocławianie 
wygrali 3:1. Wynik otworzył 
Sztylka, dwie bramki dołożył 
Ulatowski. 

Niestety, następne trzy me-
cze Ślązacy przegrali. Porażka 
1:2 na wyjeździe z Piotrcovią 
zapoczątkowała złą passę 
WKS-u. W następnej kolejce 
30 marca 2003 r. kibice Śląska 
przeżyli prawdziwe upoko-
rzenie. Wojskowi sromotnie 
ulegli bowiem na Oporowskiej 
gdyńskiej Arce. Kulisy tego 
mecze poznaliśmy po latach 
dzięki ustaleniom prokura-
tury. Działacze z Trójmiasta 
postarali się o przychylność 
sędziów w tym spotkaniu, 
a że wrocławianie tego dnia 
grali bardzo słabo, to przegrali 
aż 0:5. 

W następnej rundzie Śląsk 
też nie mógł liczyć na neu-
tralne sędziowanie. Wojskowi 
ulegli 1:2 w Łęcznej Górniko-
wi, tracąc pechowo bramkę w 
ostatniej minucie spotkania. 
Kolejna porażka z Aluminium 
Konin (0:2) zepchnęła wrocła-
wian na 13. miejsce w tabeli. 

Kwietniowe zwycięstwa z 
RKS Radomsko (1:0) i outsi-
derem Stomilem Olsztyn (4:1) 
oddaliły wrocławian od stre-
fy spadkowej, pozwalając na 
chwilę wytchnienia. Jednak 3 
maja Śląsk przegrał w Stalowej 
Woli (0:2) ważny mecz z też 
walczącą o utrzymanie miej-
scową Stalą. 

Na domiar złego kontuzji 
doznał Ernest Konon - zda-
niem wielu obserwatorów 
najlepszy zawodnik WKS-u 
w tej rundzie. Choć był w Ślą-
sku od niedawna, szybko stał 
się bardzo ważnym zawodni-
kiem zespołu Mariana Puty-
ry. Gdy zabrakło Konona, gra 
wojskowych zaczęła wyglą-
dać dramatycznie, w dodatku 
słabsze mecze rozgrywał też 
Sztylka. Drużynie brakowało 
zawodnika z boiskowym do-
świadczeniem, potrafi ącego 
uspokoić grę i dobrze roze-
grać piłkę.

Następna porażka w meczu 
wyjazdowym z GKS Bełcha-
tów zepchnęła wrocławian 
na miejsce 14., które oznacza-
ło spadek do III ligi. Trener 
Putyra wystawił w Bełcha-
towie dość eksperymentalną 
jedenastkę, twierdząc później, 
że … bał się wykartkowania 
swoich zawodników przez 
sędziów przed arcyważnym 
meczem z ŁKS-em. Niestety, 
spotkanie z łodzianami - dru-
żyną też walczącą o utrzyma-
nie - Śląsk po słabym meczu 
przegrał 0:2. Absencja kilku 
zawodników w meczu z Beł-
chatowem nic więc podopiecz-
nym Mariana Putyry nie dała. 

WKS grał coraz słabiej i 
umacniał się na miejscu zagro-
żonym spadkiem. W czterech 
ostatnich kolejkach tej fatalnej 
w wykonaniu Śląska rundy 
wojskowi ponieśli cztery po-
rażki. W derbach Wrocławia z 
Polarem i z Ceramiką przegra-
li po 1:3, a w derbach Dolnego 
Śląska z Górnikiem Polkowice 
i z Tłokami Gorzyce po 1:2.

WKS w 18-zespołowej II li-
dze uplasował się ostatecznie 
na 15. spadkowym miejscu. 
Piłkarze Śląska od nowego 
sezonu mieli grać w III lidze, 
w której poprzednio wystę-
powali po raz ostatni w 1956 
roku. Bardzo nieliczni te wy-
stępy jeszcze pamiętali…
Krzysztof Mielczarek

W trzydziestym odcinku naszego cyklu, przybliżającego historię Śląska, przedstawiamy sezon 2002/03, 
w którym nasi piłkarze zostali zdegradowani z II ligi.
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Katastrofa, czyli spadek do III ligi 
Z historii  Śląska

Wyjazdowy mecz z Górnikiem Polkowice przesądził o 
spadku wrocławian do III ligi. Przed degradacją nie uchro-
nił WKS-u nawet doświadczony Piotr Jawny (z prawej).
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