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Bramki
11 - Flavio Paixao
6 - Robert Pich
4 - Sebastian Mila
2 - Krzysztof Ostrowski
1 – Juan Calahorro
1 – Piotr Celeban
1 - Lukas Droppa
1 - Mateusz Machaj

     Asysty
4 - Tom Hateley
4 - Mateusz Machaj
4 - Sebastian Mila
3 - Krzysztof Ostrowski
1 – Lukas Droppa
1 - Tomasz Hołota
1 – Dudu Paraiba

1 - Robert Pich
1 - Paweł Zieliński

Żółte kartki
4 - Lukas Droppa
4 - Rafał Grodzicki 
3 - Krzysztof Danielewicz
3 - Mateusz Machaj
3 - Sebastian Mila
2 - Tom Hateley
2 - Tomasz Hołota
2 – Dudu Paraiba
1 - Juan Calahorro 
1 – Paweł Zieliński

Czerwone kartki
1 - Wojciech Pawłowski

Ogółem 
(70 meczów)

Zwycięstwa Śląska: 21
Remisy: 16
Zwycięstwa Lecha: 33

We Wrocławiu 
(34 mecze)

Zwycięstwa Śląska: 16
Remisy: 7
Zwycięstwa Lecha: 11

2 Z drugiej strony

Wyniki i terminarz T-Mobile Ekstraklasy 

Śl
ąs

k 
W

ro
cł

aw

Cr
ac

ov
ia

G
KS

 B
eł

ch
at

ów

G
ór

ni
k 
Łę

cz
na

G
ór

ni
k 

Za
br

ze

Ja
gi

el
lo

ni
a 

Bi
ał

ys
to

k

Ko
ro

na
 K

ie
lce

Le
ch

 P
oz

na
ń

Le
ch

ia
 G

da
ńs

k

Le
gi

a 
W

ar
sz

aw
a

Pi
as

t G
liw

ice

Po
db

es
kid

zie

Po
go
ń 

Sz
cz

ec
in

Ru
ch

 C
ho

rz
ów

W
isł

a 
Kr

ak
ów

Za
wi

sz
a 

By
dg

os
zc

z

W kolumnie pionowej 
gospodarz meczu, 
w poziomej – zespół 
grający na wyjeździe. 

Śląsk Wrocław
Cracovia
GKS Bełchatów
Górnik Łęczna
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Piast Gliwice
Podbeskidzie
Pogoń Szczecin
Ruch Chorzów
Wisła Kraków
Zawisza Bydgoszcz

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
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►Bilety można dostać 
w piętnastu 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 Lechem Poznań

►  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. Sklep Sportowy Life Styl, Rynek 19, Oleśnica, czynne od poniedziałku 

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

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

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

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

czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18
►  15. 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
 
W dniu meczu uruchamiane są także kasy Stadionu Wrocław od ul. Lotniczej.
W sklepach Na Solnym, Sportowy Life Styl, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, 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.

Ostatni mecz Śląska 

0:1

Bramkarze: 1. Wojciech Pawłowski, 22. Jakub Wrąbel, 33. Mariusz Pawełek; 
Obrońcy: 2. Krzysztof Ostrowski, 3. Piotr Celeban, 12. Dudu Paraiba, 
15. Rafał Grodzicki, 17. Mariusz Pawelec, 21. Juan Calahorro, 23. Paweł Zieliński, 
24. Tadeusz Socha, 30. Kamil Dankowski; 
Pomocnicy: 4. Tom Hateley, 5. Krzysztof Danielewicz , 6. Tomasz Hołota, 8. Mateusz 
Machaj, 9. Waldemar Gancarczyk, 10. Robert Pich, 11. Sebastian Mila, 20. Lukas Droppa, 
25. Michał Bartkowiak, 28. Flavio Paixao, 29. Paweł Uliczny, 31. Maciej Pałaszewski; 

Napastnicy: 7. Sebino Plaku, 14. Karol Angielski, 19. Marco Paixao, 27. Mariusz Idzik, 
32. Marcin Przybylski. 

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

Przypuszczalny skład i ustawienie zawodników na najbliższy 
mecz oraz kadra WKS Śląsk Wrocław

23 Paweł 
Zieliński

12 Dudu 
Paraiba

3 Piotr 
Celeban

11 Sebastian 
Mila

4 Tom 
Hateley

5 Krzysztof 
Danielewicz6 Tomasz 

Hołota

28 Flavio 
Paixao

10 Robert 
Pich

8 Mateusz 
Machaj

33 Mariusz 
Pawełek

Statystyki piłkarzy WKS-u Rywalizacja Śląsk - Lech

 Drużyna mecze punkty bramki
1  Legia Warszawa  13  26  28:14
2  Jagiellonia Białystok  13  26  25:15
3  Śląsk Wrocław  13  26  25:16
4  Wisła Kraków  13  24  26:17
5  PGE GKS Bełchatów  13  22  12:11
6  Lech Poznań  13  21  27:14
7  Górnik Zabrze  13  21  20:15
8  Pogoń Szczecin  13  19  19:21
9  Podbeskidzie Bielsko-Biała  13  17  21:22
10  Lechia Gdańsk  13  16  18:20
11  Górnik Łęczna  13  15  16:20
12  Piast Gliwice  13  15  14:19
13  Cracovia  13  14  13:20
14  Korona Kielce  13  11  9:21
15  Ruch Chorzów  13  8  10:19
16  Zawisza Bydgoszcz  13  7  15:34

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 
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►Chyba żaden 
i nteresując y 
się piłką noż-
ną wrocła-

wianin nie ma problemów 
z wybraniem sposobu na 
spędzenie najbliższego 
niedzielnego popołudnia. 
Na Stadionie Wrocław cze-
ka nas bowiem niezwykle 
emocjonujące spotkanie 
ligowe, gdyż w ramach 
14. kolejki T-Mobile Eks-
traklasy Śląsk zmierzy 
się z wicemistrzem Polski 
Lechem Poznań. Kolejorz 
jest ekipą uznaną na ma-
pie piłkarskiej Polski, któ-
ra na dodatek wychodzi z 
kryzysu trapiącego ją na 
początku sezonu. Z pew-
nością czekają nas więc 
wielkie futbolowe emocje!

Liczba „czternaście” jest 
przy tym starciu niezwykle 
ważna, nie tylko dlatego, że 
pojedynek Śląska z Lechem 
odbędzie się w ramach 14. 
serii spotkań. Od dawna 
wiadomo, że zielono-biało-
-czerwoni prezentują się na 
swoim boisku rewelacyjnie 
i właśnie od 14 meczów 
są na Stadionie Wrocław 
niepokonani. Rozpędzeni 
Wojskowi w 7 meczach bie-
żącej kampanii na Dolnym 
Śląsku zwyciężyli sześcio-
krotnie i jedynie raz zano-
towali remis w starciu z 
Cracovią. Teraz dokładają 
do rewelacyjnej postawy u 
siebie również świetną grę 
na wyjazdach. Świadczą 
o tym chociażby ostatnie 
zwycięstwa - pewne 4:1 w 
ligowej potyczce z Lechią i 
1:0 ze Stalą Stalowa Wola w 
Pucharze Polski.

Sztab szkoleniowy WKS-
-u może być niezwykle za-
dowolony ze strzeleckiej 
formy Flavio Paixao. Portu-
galczyk ma na swoim kon-
cie już 10 trafień ligowych 
(plus jedna bramka zdo-
byta w Pucharze Polski) 
i plasuje się na 2. miejscu 
w klasyfikacji najlepszych 
strzelców T-Mobile Eks-
traklasy. - Oczywiście nie 
jest ważne, kto z nas strze-
la gole. Najważniejsze, 
aby zespół miał na koniec 
trzy punkty - skromnie po 
spotkaniu w Gdańsku za-

znaczał Flavio, który jed-
nocześnie podkreśla siłę 
Śląska jako drużyny.

Wrocławianie znakomi-
cie prezentują się jako ze-
spół, który silny swą cało-
ścią pewnie rozprawia się 
z rywalami. W kolejnych 
spotkaniach WKS-u w 
tym sezonie widać progres 
w grze drużynowej, prze-
kładający się na sprawne 
poczynania w defensy-
wie każdego zawodnika. 
Dodatkowo cieszą błyski 
geniuszu poszczególnych 
graczy w przednich for-
macjach, którzy zapewnia-
ją poprawianie dorobku 
strzeleckiego. W Śląsku 
nie ma próżni - po rewe-
lacyjnym starcie Roberta 
Picha, teraz o bramki dba 
Flavio Paixao, a nie wol-
no zapominać, że swoje 
trzy grosze dorzuca mózg 
WKS-u Sebastian Mila. Ta-
kie trio z pewnością może 

postraszyć każdą formację 
obronną w kraju, a teraz 
będzie starało się ukłuć 
również tę, która przyjeż-
dża z Poznania.

Lech Poznań obecnie 
w tabeli T-Mobile Ekstra-
klasy zajmuje 6. miejsce. 
Pisząc o lokacie poznań-
skiej drużyny, zazwyczaj 
trzeba dodawać słowo 
„zaledwie”, bo ekipa, któ-
ra jest przecież aktualnym 
wicemistrzem Polski, z 
pewnością nie może uznać 
startu sezonu za zadowa-
lający. Na koncie Kolejorza 
widnieje teraz 21 punk-
tów, na które złożyło się 
5 zwycięstw, 6 remisów 
i 2 porażki. Dodatkowo 
wielkopolski zespół fatal-
nie zaprezentował się w 
eliminacjach Ligi Europy, 
w której został wyelimi-
nowany przez islandzki 
zespół Ungmennafélagið 
Stjarnan, który bardziej 

niż ze swojej gry znany 
jest w świecie z efektow-
nych sposobów celebracji 
zdobywanych bramek.

Promyk nadziei padł na 
poznańską drużynę po 
zmianie trenera. Od sied-

miu spotkań szkoleniow-
cem Lecha jest bowiem 
Maciej Skorża i od tego 
czasu zespół ten popra-
wił swoją grę. Pod wodzą 
Skorży Kolejorz przegrał 
tylko raz z Jagiellonią Bia-
łystok, dwukrotnie zre-
misował (z Koroną Kielce 
i Legią Warszawa) oraz 4 
razy zwyciężył - w tym w 
prestiżowym starciu w Pu-
charze Polski z Wisłą Kra-
ków. Będąc przy temacie 
turnieju tysiąca drużyn, 
poznańska lokomotywa 
również w tym tygodniu 
mierzyła się w tych roz-
grywkach. Niestety, z racji 
na to, że aktualny numer 
„Wokół Śląska” zamykany 
był w środę, nie znaliśmy 
jeszcze wyniku konfronta-
cji Lecha z Jagiellonią.

Nawet bogatsi w wie-
dzę o końcowym rezulta-
cie potyczki Kolejorza w 
Pucharze Polski, nie by-

libyśmy jednak w stanie 
jednoznacznie wskazać 
faworyta niedzielnego spo-
tkania. Możemy być jednak 
pewni, że 2 listopada czeka 
nas na Stadionie Wrocław 
niezwykle emocjonują-
ce widowisko, w którym 
obydwie drużyny stać na 
zdobywanie efektownych 
bramek. Śląsk pokazał to 
przecież w ostatnim star-
ciu z Lechią, gdy fenome-
nalnym lobem z 30 metrów 
popisał się Flavio Paixao. 
Lech ze swojej strony do-
rzucił za to fantastyczną 
petardę Muhameda Keïty, 
która zapewniła zwycię-
stwo nad Górnikiem Łęcz-
ną. Pełni nadziei na równie 
piękne trafi enia będziemy 
więc czekali najbliższego 
meczu. Pierwszy gwizdek 
starcia Śląsk Wrocław - 
Lech Poznań, w niedzielę 
już o 15:30.  
Mateusz Kondrat

5Zapowiedź meczu
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Śląsk po KOLEJny sukces
Już w najbliższą niedzielę we Wrocławiu dojdzie do starcia gigantów. Śląsk Wrocław podejmie na swoim 
stadionie wicemistrza Polski Lecha Poznań. Początek spotkania o godz. 15:30.

W SOBOTĘ NIE 
KUPISZ BILETU

Kibicom Śląska Wrocław 
przypominamy, że z powodu 
przypadającego 1 listopada 
Dnia Wszystkich Świętych, 
większość punktów sprzedaży 
biletów tego dnia będzie 
nieczynna. W sobotę 
wejściówki będzie można 
dostać jedynie w kasie 
nr 5 na Dworcu Autobusowym 
POLBUS-PKS, czynnej 
w godz. 7-21. Apelujemy 
o nieodkładanie kupna biletu 
na ostatnią chwilę i gorąco 
zachęcamy do skorzystania 
z przedsprzedaży, dzięki której 
można zaoszczędzić czas 
i pieniądze.
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Pamięta Pan swój 
pierwszy przyjazd na 
mecz do Wrocławia, jesz-
cze w barwach Dundee 
United? Wspomnienia ze 
spotkania Ligi Europy 
chyba nie są zbyt pozy-
tywne.

Pamiętam ten mecz z jed-
nego względu. Było piekiel-
nie gorąco i pierwszy raz 
zdarzyło mi się grać w tak 
ekstremalnych warunkach. 
To było nowe doświadcze-
nie i trudny mecz. Muszę 
jednak przyznać, że o Śląsku 
nie wiedzieliśmy wtedy zbyt 
wiele.

Śląsk Wrocław z 2011 
roku był lepszy od tego, z 
którym zmierzycie się w 
niedzielę?

Nie sądzę. Co prawda 
mecz był na styku, ale Śląsk 
nie miał wtedy tak dobrze 
wyszkolonych technicznie 
zawodników, jakich posiada 
obecnie. Na pewno zapisał 

mi się w pamięci Sebastian 
Mila. Nie chcę jednak silić 
się na głębsze porównania, 
bo aż tak dobrze tego spo-
tkania nie zapamiętałem.

Początek sezonu mieli-
ście rozczarowujący, ale po 

przyjściu Macieja Skorży 
nie przegraliście już pięciu 
spotkań z rzędu. Co trener 
Skorża zmienił w Lechu?

Zdecydowanie mental-
ność. Kiepsko było z pew-
nością, wiarą w siebie. Wie-
dzieliśmy, że mamy dobrą 
drużynę, ale czasem tak jest, 
że gdy brakuje pewności 
siebie, to wszystko się psuje. 
To był problem, ale trener 
Skorża szybko sobie z nim 
poradził.

Do tej pory na wyjeź-
dzie wygraliście tylko 
raz. Brakowało wsparcia 
fanów na obcych stadio-
nach, czy są inne powody 
gorszej gry na wyjazdach?

Obecność naszych kibi-
ców na trybunach zawsze 
pomaga, oni są dwunastym 
zawodnikiem tej drużyny 
i bardzo cieszymy się z ich 
wsparcia. Natomiast nad 
wynikami na wyjazdach 
rzeczywiście musimy ostro 

popracować, bo w tym sezo-
nie ciężko nam idzie. Mam 
nadzieję, że tę statystykę po-
prawimy już we Wrocławiu.

Niedzielny mecz 
będzie okazją do Pańskie-
go spotkania z Tomem 
Hateleyem. Poznaliście się 
w czasach gry w Szkocji, 
czy już w Polsce?

Zdarzało nam się wielo-
krotnie grać przeciw sobie 
w Szkocji. W Polsce dopiero 
zaczynamy, ale złapaliśmy 
ze sobą dobry kontakt. Jakiś 
czas temu, kiedy dostaliśmy 
kilka dni wolnego, spotkali-
śmy się we Wrocławiu, po-
szliśmy z razem z bliskimi 
na obiad do restauracji. Od 
czasu, gdy jesteśmy u Was w 
kraju, utrzymujemy regular-
ne relacje.

Ostatnio i Śląsk, i Lech 
prezentują wysoką formę. 
Pańskim zdaniem oba 

zespoły mogą włączyć się 
do walki o mistrzostwo 
Polski?

Oczywiście, obie drużyny 
są dobre, ale ja wolę wypo-
wiadać się za Lecha. Wszyst-
ko jest w naszych głowach 
i nogach, to tylko od nas 
zależy, czy zdołamy podo-
łać oczekiwaniom, które się 
nam stawia. Mnie obchodzi 
tylko to, by Lech możliwie 
najszybciej znalazł się na 
szczycie ligowej tabeli i po-
został tam jak najdłużej.

Jaki mecz obejrzymy w 
niedzielę we Wrocławiu i 
jaki będzie wynik?

Mam nadzieję, że wy-
gra Kolejorz. Śląsk to dobry 
przeciwnik i na pewno po-
stawi nam trudne warunki, 
ale skończy się 2:0 dla nas po 
golach „Bashera” i „Kovnat-
shenki” (śmiech).

Rozmawiał 
Mateusz Kondrat

LECH 
POZNAŃ

Trener: Maciej Skorża
II trener: Tomasz Rząsa
Kierownik: Dariusz Motała

Bramkarze
1. Jasmin Burić 27 193/80
27. Krzysztof Kotorowski 38 187/86
33. Maciej Gostomski 26 195/90
Obrońcy
3. Barry Douglas 25 175/64
4. Tomasz Kędziora 20 183/73
20. Hubert Wołąkiewicz 29 182/70
21. Kebba Ceesay 27 179/78
23. Paulus Arajuuri 26 192/91
25. Luis Henriquez 33 175/69
20. Maciej Wilusz 26 188/85
35. Marcin Kamiński 22 189/71
40. Jan Bednarek 18 189/77
Pomocnicy
6. Łukasz Trałka 30 186/77
7. Karol Linetty 19 176/73
8. Szymon Pawłowski 28 175/69
11. Gergo Lovrencsics 26 177/77
16. Darko Jevtić 21 182/75
17. Szymon Drewniak 21 179/70
19. Kasper Hamalainen 28 187/77
22. Jakub Serafin 18 181/69
28. Dariusz Formella 19 177/74
77. Muhamed Keita 24 171/71
Napastnicy
14. Vojo Ubiparip 26 180/72
24. Dawid Kownacki 17 185/75
95. Zaur Sadajew 25 182/78

Rozmowa z Barrym Douglasem, obrońcą niedzielnego rywala Śląska

Śląsk ma teraz lepszą drużynę 
niż jeszcze trzy lata temu
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„
Po przyj-

ściu trenera Skorży 
zaczęliśmy mocniej 
wierzyć w siebie
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Chcę grać 
dla Portugalii!

Gdy rozmawialiśmy ostatni raz 
powiedziałeś, że Flavio Paixao jest 
równie dobry jak Marco Paixao. 
Gdy spojrzymy jednak w statysty-
ki, to zobaczymy, że na tym etapie 
sezonu jesteś nawet lepszy od 
brata.

To miłe, ale myślę, że jednak nie 
najważniejsze. Ważne, że dobrze pra-
cujemy i świetnie wyglądamy jako 
drużyna. Gram nieźle, bo cały nasz 
zespół prezentuje się wyśmienicie. Tu 
nie chodzi o statystyki pojedynczych 
zawodników, ale o wyniki całego ze-
społu. Jestem szczęśliwy z naszej sy-
tuacji w tej chwili, a niedługo wróci 
do nas Marco i będzie jeszcze lepiej. 
To świetne dla drużyny, że może mieć 
takie wyniki i takich strzelców.

Jesteś ciągle zły, że Ekstraklasa 
zaliczyła Ci tylko trzy z czterech 
trafi eń z meczu w Gdańsku?

(śmiech) Na całym świecie zaliczy-
liby mi cztery bramki. Tylko tu nie 
chcą tego zrobić. Mimo wszystko nie 
przejmuję się tym, ile goli mi zaliczyli. 
W trudnym wyjazdowym spotkaniu 
z Lechią zdobyliśmy trzy punkty i tyl-
ko to się liczy.

Co w ogóle stało się z Twoją 
formą strzelecką? W zeszłym sezo-
nie zdobyłeś tylko jednego gola, a 
teraz masz tych trafi eń w lidze już 
dziesięć.

Poprzedni sezon był trochę inny 
niż ostatnie cztery miesiące. Czasa-
mi piłka nie chce się słuchać napast-
nika i nie wpada do siatki. Teraz z 
kolei dogadujemy się znakomicie. To 
fantastyczne chwile dla mnie, dla 
całego zespołu i jestem z tego powo-
du bardzo szczęśliwy. Chcę konty-
nuować moją dobrą passę i pomagać 
Śląskowi w zdobywaniu kolejnych 
punktów.

Ile najwięcej bramek zdobyłeś 
w jednym sezonie?

Trzynaście goli, licząc łącznie roz-
grywki ligowe i pucharowe. To było 
jeszcze w Iranie.

Więc jesteś blisko, by pobić ten 
wynik.

Mam teraz dziesięć goli w lidze i 
jeden w Pucharze Polski. Brakuje mi 

więc tylko jednego trafi enia, żeby wy-
równać swój rekord.

Grasz fantastycznie i oczy-
wiste, że media poruszają temat 
Twojego powołania do reprezen-
tacji Portugalii. Myślisz, że to 
możliwe?

Jasne, po meczu w Gdańsku 
otrzymałem wiele telefonów z Por-
tugalii i ludzie pytali mnie o to. 
Myślę, że to możliwy temat. Za-
wsze wierzyłem, że mogę zagrać 
dla reprezentacji swojego kraju. 
Mamy jedną z najlepszych drużyn 
narodowych na świecie, gra w niej 
najlepszy piłkarz globu Cristiano 
Ronaldo, a ja także chcę być wśród 
najlepszych. Nigdy nie będę tracił 
nadziei na występ w kadrze, pracu-

ję ciężko każdego dnia i czekam na 
telefon od selekcjonera.

Marco właśnie wznowił tre-
ningi. Masz zamiar być tak samo 
skuteczny po jego powrocie do 
drużyny, czy oddasz mu miejsce 
najlepszego strzelca?

Dziś jest dziś, a jutro zobaczymy. 
Na razie to ja jestem najskuteczniej-
szy w Śląsku. Marco będzie musiał 
się trochę napracować, by mnie do-
gonić (śmiech).

Porozmawiajmy teraz o naj-
bliższym meczu ligowym z Le-
chem. To będzie Twoja pierwsza 
próba przeciwko tej drużynie. Co 
wiesz o poznańskim zespole?

Mają na pewno bardzo dobry ze-
spół. Są jednym z największych klu-
bów w Polsce, ale Śląsk w niczym im 
nie ustępuje. Przed naszym meczem 
z Lechią jeden z ich zawodników 
mówił o naszej drużynie złe rzeczy, 
a wygraliśmy z nimi 4:1. Zawsze 
musimy przemawiać naszą grą na 
boisku, a nie poza nim. Będziemy w 

niedzielę pewni siebie, po-
zytywnie nastawieni i bę-
dziemy skupieni na sobie. 
Chcemy, żeby nasi kibice 
byli z nas dumni i zamie-
rzamy grać naszą piłkę, 
która ich ucieszy. 

Pamiętasz, który z 
zawodników Śląska 
strzelił ostatnio Le-
chowi gola?

Nie mam pojęcia.

To był Marco. Trafił 
w dwóch ostatnich me-
czach z Lechem.

Tak? Zrobię w takim razie 
wszystko, by go godnie zastą-
pić. Może mi też się to uda. Z 

drugiej strony nie liczy się to, 
kto strzeli. Ważne, żeby po 
końcowym gwizdku to na-
sza drużyna mogła podnieść 
ręce w geście triumfu.

Wiem, że nie lubisz 
mówić o przyszłości, ale 
może chociaż zdradzisz 
mi, jaki jest Twój wyma-
rzony wynik w meczu z 
Lechem?

Liczy się tylko wygrana. 
Nie przywiązuję wagi do 
tego jakim stosunkiem 
bramek. Nie ma dla mnie 
różnicy, czy wygramy 1:0 
po golu w ostatniej mi-
nucie, czy większą róż-
nicą trafi eń. Chodzi wy-
łącznie o to, żeby trzy 
punkty powędrowały 
na nasze konto i w nie-
dzielę to będzie nasz 
podstawowy cel. Mo-
żecie być tego pewni!
Rozmawiał 
Mateusz Kondrat
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Rozmowa z Flavio Paixao, najskuteczniejszym w tym sezonie 
strzelcem Śląska

„Mam wiele telefonów z Portugalii. 
Nigdy nie stracę nadziei na występ 
w narodowych barwach.
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►- Właśnie otwo-
rzyliśmy dwa 
centra logi-
styczne Ama-

zona we Wrocławiu, w któ-
rych planujemy zatrudnić na 
stałe 2500 pracowników i do-
datkowo 4000 pracowników 
sezonowych. To długotermi-
nowa inwestycja. Naszym ce-
lem jest aktywne uczestnictwo 
w życiu naszych społeczności 
lokalnych, dlatego zamierza-
my być zaufanym partnerem 
tak zasłużonych lokalnych 
bohaterów jak Śląsk Wrocław - 
mówi Kerry Person, Dyrektor 

Operacyjny Amazona w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej.

Na czas obowiązywania 
umowy Amazon będzie 
mógł posługiwać się tytułem 
Ofi cjalnego Partnera Śląska 
Wrocław. Logotyp Amazona 
pojawi się pod numerem me-
czowym na koszulkach pił-
karzy Śląska, a także na mate-
riałach promocyjnych klubu, 
stronie internetowej oraz ban-
dach w trakcie spotkania z 
Lechem Poznań, podczas któ-
rego przeprowadzona zosta-
nie również akcja promocyjna 
nowego partnera.

- Jesteśmy dumni, że do 
grona fi rm wspierających 
Śląsk dołączył tak renomo-
wany partner. Amazon to 
jedna z największych spółek 
na świecie, która dokonała 
znaczących inwestycji w na-
szym województwie. Jestem 
przekonany, że nasza współ-
praca przyniesie obydwu 
stronom wyłącznie korzyści 
- twierdzi Marek Drabczyk, 
Wiceprezes WKS Śląsk Wro-
cław SA.

Umowa z Amazonem zo-
stała zawarta na dwa ligowe 
mecze Śląska Wrocław: trans-

mitowanego w telewizji pu-
blicznej spotkania z Lechią 
Gdańsk oraz hitowego poje-
dynku z wicemistrzem Polski 
Lechem Poznań.

- Gorąco wierzę, że to dopie-
ro początek długiej i owocnej 
współpracy - dodaje Marek 
Drabczyk.

Misją Amazon jest bycie 
najbardziej zorientowaną 
na klienta fi rmą na świecie, 
umożliwiającą każdemu zna-
lezienie dowolnej rzeczy, którą 
chcieliby kupić za pośrednic-
twem Internetu i otrzymaniu 
jej szybko. W całej Unii Euro-

pejskiej Amazon oferuje setki 
milionów przedmiotów w 
ponad 30 kategoriach produk-
towych. 

Europejska sieć Amazon 
składa sie z 28 centrów logi-
stycznych. Centra Amazona 
wysyłają paczki do dziesią-
tek milionów osób w całej 
Europie. Dany produkt, za-
mówiony przez europejskie-
go klienta, może być prze-
chowywany w dowolnym z 
centrów Amazon w Europie. 
W Polsce istnieją trzy centra 
logistyczne, które zostały 
zintegrowane z europejska 

siecią logistyczną Amazon. 
Pozwolą one spełniać ocze-
kiwania klientów, którzy 
zamawiają coraz więcej to-
warów i usług z szerokiej 
oferty fi rmy Amazon - dziś i 
w przyszłości.

Dwa nowe centra logistycz-
ne znajdują się w okolicach 
Wrocławia, w Bielanach Wro-
cławskich.  Trzecie powstało 
w Sadach, niedaleko Pozna-
nia. Każde z nowych centrów 
ma powierzchnie 95 000 m², 
co odpowiada wielkością 13 
boiskom piłkarskim, Amazon 
zatrudni w nich 12 000 osób.
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REKLAMA

Amazon nowym partnerem Śląska
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Amerykański 
koncern - Amazon 
- został nowym 
partnerem Śląska. 
Logotyp fi rmy 
pojawił się 
na koszulkach 
wrocławskich 
piłkarzy podczas 
poprzedniego 
meczu ligowego 
z Lechią Gdańsk.
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Od małego 
na całego!
W czasie ostatnich spotkań Śląska Stadion Wrocław przeżywał 
prawdziwe oblężenie najmłodszych fanów zielono-biało-czerwonych. 
Młodzi kibice WKS-u wypełnili cały Sektor Rodzinny na meczu 
z Piastem Gliwice i tłumnie stawili się na dwóch odsłonach akcji 
„Dzieci na stadionie - uczymy się dopingu”.

►W Sektorze 
Ro d z i n n y m 
przew id zia-
no dokładnie 

2963 miejsca i w trakcie 
spotkania Śląska Wrocław 
z Piastem Gliwice wszyst-
kie zostały zajęte! W po-
łączeniu z odbywającą się 
na trybunie D akcją „Dzie-
ci na stadionie - uczymy 
się dopingu” daje to więc 
liczbę blisko 7000 młodych 
kibiców, którzy wspierali 
WKS w walce z gliwicką 
drużyną. Zainteresowa-
nie biletami na Sektor Ro-
dzinny było tak duże, że te 
skończyły się jeszcze przed 
pierwszym gwizdkiem. 
Takiego wyniku nie od-
notowano w tym sezonie 
jeszcze ani razu!

W ostatnich kolejkach 
aż dwukrotnie na Stadio-
nie Wrocław gościliśmy 
najmłodszych kibiców pił-
karskiego Śląska i jak zwy-
kle nasze akcje cieszyły się 
ogromną popularnością. 
Na meczu WKS-u z Górni-
kiem Łęczna zorganizowa-
ne grupy młodych fanów 
Śląska liczyły prawie 5 tys. 
dzieci wspierających zielo-
no-biało-czerwonych. Przy 
okazji meczu z Piastem na 
trybunach zasiadło blisko 4 
tys. najmłodszych kibiców, 
co sprawia, że łącznie przez 
wszystkie 9. akcji „Dzieci na 
stadionie - uczymy się do-
pingu” z zaproszenia Śląska 
skorzystało niemalże 45 tys. 
uczniów szkół z Dolnego 
Śląska!

Akcja „Dzieci na stadio-
nie - uczymy się dopingu”, 
jak i działalność Sektora 
Rodzinnego to fantastycz-
na okazja do tego, by naj-
młodsi mogli poczuć emo-
cjonującą atmosferę meczu 
piłkarskiego. Dodatkowo, 
zaangażowanie dzieci na 
trybunach doceniają sami 
piłkarze, którzy chętnie 
wspominają o tym w po-
meczowych wywiadach. - 
Świetnie niósł nas doping z 
trybun. Razem wygraliśmy 
ten mecz. Bardzo pomógł 
nam też doping dzieci, któ-
rych tak dużo dziś przyszło. 
W końcu strzeliliśmy dwa 
gole na tę bramkę, za którą 
siedziały - słusznie po ostat-
nim gwizdku spotkania z 
Górnikiem Łęczna oceniał 

Robert Pich.  - Gdy zbliża-
my się do pola karnego od 
strony trybuny D, to słyszy-
my ten doping dzieciaków 
i ich ekscytację. W momen-
cie gdy pachnie golem z tej 
strony, to ich wsparcie na-
prawdę fantastycznie niesie 
nas po kolejne bramki - za-
znaczał z kolei po meczu z 
Piastem Krzysztof Daniele-
wicz.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim dzieciom i ich 
opiekunom za zaangażowa-
nie w doping z Sektora Ro-
dzinnego i akcji „Dzieci na 
stadionie”. Wasze wsparcie 
jest fantastyczne i dzięki nie-
mu mamy ogromną ocho-
tę na kolejne edycje naszej 
kampanii dla najmłodszych.
Mateusz Kondrat
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Ś ląsk Wrocław wraz 
ze Stadionem Wro-

cław i we współpracy z 
firmą IMAS International 
przeprowadzili badanie 
opinii wśród kibiców od-
wiedzających mecze zie-
lono-bia ło-czerwonych. 
Inicjatywa miała miejsce 
w trakcie ostatniego do-
mowego meczu WKS-u, 
kiedy mierzył się on z Pia-
stem Gliwice.

Badanie opinii przepro-
wadzane w trakcie meczu 
Śląska Wrocław z Piastem 
Gliwice cieszyło się dużą 
popularnością. W trakcie 
spotkania udało się nam 
zebrać kilkaset wypełnio-
nych ankiet, w których ki-
bice podzielili się z nami 
swoim zdaniem na temat 
funkcjonowania piłkar-
skiego Śląska. Teraz wy-
pełnione kwestionariusze 
zostaną przeanalizowane, 
a wnioski z opinii w nich 
zawartych pomogą nam w 

sprawnych działaniach na 
rzecz kibiców WKS-u.

Zaangażowanie fanów 
zielono-biało-czerwonych w 
nasze badanie bardzo nas 
ucieszyło. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
zdecydowali się na poświę-
cenie swojego czasu i prze-
kazanie nam opinii na temat 
funkcjonowania Śląska Wro-
cław. Zapewniamy, że każdy 
głos kibica jest dla nas waż-
ny i wszystkie opinie potrak-
tujemy bardzo poważnie.

Zachęcamy również do 
wzięcia udziału w kolejnym 
etapie badania, skierowane-
go tym razem również do 
osób, które nie odwiedzają 
Stadionu Wrocław w czasie 
meczów ligowych Śląska. W 
tym pogłębionym badaniu 
można wziąć udział poprzez 
odwiedzenie strony interne-
towej naszego klubu. Ankie-
ta dostępna jest pod adresem: 
www.slaskwroclaw.pl/an-
kieta.

Ś ląsk Wrocław wraz z 
Aquaparkiem Wrocław 

ruszają z nową promocją 
adresowaną do rodzin. Od 
dziś nabywcy rodzinnych 
biletów wstępu na Baseny 
Rekreacyjne będą mogli bez-
płatnie odwiedzić Stadion 
Wrocław w czasie meczów 
zielono-biało-czerwonych. 
Promocja działa również w 
drugą stronę - kupując bilety 
na Sektor Rodzinny można 
będzie za darmo odebrać ro-
dzinny bilet do Aquaparku.

Nowa oferta powstała z 
myślą o aktywnych wro-
cławskich rodzinach, cenią-
cych sobie wspólnie spędzo-
ny czas, kochających sport i 
rekreację. 

Zasady promocji są bar-
dzo proste. Osobom, które 
nabyły rodzinne wejściówki 
na basen, przysługuje moż-
liwość wymienienia ich na 
bilety na Sektor Rodzinny 
na najbliższy mecz w kasach 
WKS Śląsk Wrocław (kasy 
stadionu przy ul. Oporow-

skiej oraz Kasy Stadionu 
Wrocław przy ul. Króle-
wieckiej). W tym celu należy 
zachować paragon fi skalny 
potwierdzający dokonanie 
transakcji oraz specjalny vo-
ucher otrzymany w momen-
cie zakupu. 

Promocja działa także od-
wrotnie - posiadacze biletów 
na mecz (Sektor Rodzinny) 
w ciągu 10 dni od jego daty, 
będą mogli odebrać w ka-
sach Aquaparku rodzinną 
wejściówkę na 2 godziny do 
Basenów Rekreacyjnych (dla 
2 osób dorosłych i 1 dziecka 
do 12 r.ż lub 1 osoby dorosłej 
i 2 dzieci do 12 r.ż). Warun-
kiem skorzystania z promo-
cji jest pozostawienie wyko-
rzystanych biletów na mecz.

Od teraz całe rodziny 
mogą wspólnie cieszyć się 
z piłkarskich emocji i rado-
ści związanej z aktywnym 
wypoczynkiem w Aquapar-
ku. Wszystko w cenie jednej 
wejściówki rodzinnej!
Mateusz Kondrat

Kibicu, podziel 
się swoją opinią!

Z rodziną 
na mecz 
i do Aquaparku

Na meczach Śląska można zobaczyć coraz więcej młodych kibiców piłki nożnej.
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►Po dobrych 
występach w 
poprzednim 
sezonie, kibice 

Śląska mieli apetyty na kolej-
ne sukcesy swoich ulubień-
ców. Drugi sezon po awansie 
do ekstraklasy okazał się jed-
nak znacznie trudniejszy niż 
ten, do którego WKS starto-
wał jako beniaminek. 

W przerwie letniej doszło 
w Śląsku do niewielkich 
zmian personalnych. Odeszli 
piłkarze, którzy w poprzed-
nim sezonie grali rzadko: 
Vladimir Čáp, Petr Pokorny, 
Wojciech Górski i Remigiusz 
Sobociński, a do Piasta Gli-
wice został wypożyczony 
Przemysław Łudziński. W 
ich miejsce do Wrocławia tra-
fi ło dwóch obcokrajowców: 
Szwed chorwackiego pocho-
dzenia Ivo Vazgeč i Bośniak 
Amir Spahić. 

Na inaugurację rozgry-
wek Śląsk pewnie 2:0 poko-
nał na Oporowskiej Craco-
vię. Pierwszą bramkę zdobył 
Sebastian Dudek, a wynik 
meczu ustalił Krzysztof Woł-
czek. Popularny Wołek tym 
golem zapisał się w kroni-
kach klubu, gdyż jego trafi e-
nie było tysięczną bramką w 
historii występów Śląska w 
ekstraklasie. 

W 2. kolejce fatalnie za-
kończyła się wyprawa WKS-
-u do stolicy, gdzie wrocła-
wianie przegrali z Polonią 
2:3. Wojskowi w przekroju 
całego meczu byli zespołem 
lepszym, ale z Warszawy 
wracali nawet bez punktu. 
Ślązacy po bramkach Mar-
ka Gancarczyka i Dudka z 
rzutu karnego prowadzili w 
tym meczu 2:1, by w ostat-
niej minucie meczu pecho-
wo stracić dwa gole. 

14 sierpnia zielono-biało-
-czerwoni w drugim meczu 
u siebie w niezłym stylu 
pokonali 2:1 Polonię Bytom. 
Bramki dla gospodarzy zdo-
byli Tomasz Szewczuk i po-
nownie Wołczek. 

W kolejnych dwóch run-
dach wrocławianom przy-
szło rywalizować na wyjaz-
dach. Najpierw przegrali w 
Białymstoku z Jagiellonią 
0:2, następnie w meczu przy-
jaźni zremisowali z Lechią 
1:1. Honorową bramkę dla 
wrocławian uzyskał star-

szy z braci Gancarczyków 
- Marek. W Gdańsku zade-
biutował w Śląsku Łukasz 
Madej. Mistrz Europy U-18 z 
2001 roku trafi ł na Oporow-
ską po rocznej przygodzie z 
portugalską Academiką, tuż 
przed zamknięciem okienka 
transferowego. Wychowa-
nek ŁKS-u okazał się spo-
rym wzmocnieniem wro-
cławskiej jedenastki. 

Po pięciu kolejkach WKS 
plasował sie na 8. miejscu w 
tabeli. W następnej serii gier 
Śląsk bezbramkowo zremi-
sował u siebie z Legią. Go-
spodarze obchodzili w tym 
spotkaniu kolejny jubileusz, 
był to bowiem ich 900 wy-
stęp w najwyższej klasie roz-
grywkowej. W następnych 
dwóch meczach wojskowi 
także remisowali: na wyjeź-
dzie z Koroną 1:1 (gol Vuka 
Sotirovicia) i we Wrocławiu 
bezbramkowo z wiceliderem 
chorzowskim Ruchem.

2 października na 
Oporowską zawitał 
mistrz Polski i 
lider tabeli - Wi-
sła Kraków. 
Biała Gwiaz-
da wygry-
wając 3:1 

przerwała serię czterech re-
misów Śląska. W 10. kolejce 
WKS przegrał w Bełchato-
wie z GKS-em i spadł na 
11. miejsce. Na szczęście 24 
października 2009 wrocła-
wianie w długo oczekiwa-
nych derbach Dolnego Ślą-
ska zwyciężyli 2:0 Zagłębie 
Lubin. Do bramki Miedzio-
wych trafi ali Vuk Sotirović  i 
Janusz Gancarczyk. 

W następnej rundzie 
Śląsk pechowo 
przegrał we 
Wronkach 
z Lechem 
0:1. Wro-
c ław i a -
nie nie 
b y l i 
z e s p o -
łem gor-

szym, ale wyjechali z Wiel-
kopolski bez zdobyczy 
punktowej. 

W 13. kolejce w meczu o 
6 punktów piłkarze Śląska 
pokonali 2:1 u siebie sąsiada 
z tabeli - jedenastkę Piasta 
Gliwice. Zmagających się z 
epidemią grypy gości pogrą-
żył autor obu bramek - Vuk 
Sotirović.  Jeszcze lepiej wro-
cławianie spisali się w kolej-
nym meczu, zwyciężając 4:0 
Odrę Wodzisław. Bohaterem 

tego pojedynku był autor 
dwóch bramek i dwóch 

asyst Sebastian Mila. 
W ten sposób popu-
larny Roger uczcił 
narodziny swojej 
córki Michalinki.

W ostatnim me-
czu jesieni wojskowi 

zremisowali 1:1 w dalekiej 
Gdyni z Arką. Bramkę dla 
wrocławian zdobył ponow-
nie niezawodny Mila. Po 15. 
kolejkach Śląsk był w tabe-
li siódmy, mając tyle samo 
punktów co ósma Lechia. 

W grudniu rozegrano jesz-
cze awansem dwie kolejki 
rundy wiosennej. Najpierw 
Śląsk przegrał 0:1 z Cracovią, 
a następnie wygrał na Opo-
rowskiej 1:0 z Polonią. Gości 
ze stolicy pogrążył Antoni 
Łukasiewicz - rodowity war-
szawiak i wychowanek klu-
bu z Konwiktorskiej. Zwycię-
ska bramka padła w ostatniej 
minucie spotkania. 

W przerwie zimowej z ze-
społem pożegnał się Janusz 
Gancarczyk, który wybrał 
ofertę warszawskiej Polo-
nii. Na wypożyczenia trafi li 
Kamil Biliński, Krzysztof 
Kaczmarek, Łukasz Tymiń-
ski i Damian Szydziak.  W 
ich miejsce pojawili się trzej 
piłkarze. Na Oporowską tra-
fi ł dwukrotny mistrz Polski 
z Wisłą Kraków - pomoc-
nik Piotr Ćwielong i nowy 
bramkarz Słowak Marian 
Kelemen . Ponadto z pół-
rocznego wypożyczenia 
do Piasta Gliwice wrócił 
Przemysław Łudziński. 

Na inaugurację wio-
sny Śląsk po dobrej 
grze bezbramkowo 
zremisował w Bytomiu 

z Polonią. W sobotę 6 
marca 2010 kibice 
WKS-u liczyli na 

wygraną swoich 
ulubieńców w 
meczu z Jagiel-
lonią. Niestety, 
wroc ławsc y 
fani oglądali 

porażkę gospodarzy. Goście 
z Podlasia prowadzili już 2:0 
po bramkach byłych graczy 
Śląska - Jarosława Laty i Re-
migiusza Jezierskiego. Wro-
cławianie po słabym meczu 
odpowiedzieli tylko bramką 
kontaktową Piotra Celebana. 
Tydzień później Twierdza 
Wrocław została ponownie 
zdobyta, tym razem przez 
Lechią Gdańsk. 

Po dwóch porażkach u sie-
bie fani WKS-u obawiali się o 
wynik zielono-biało-czerwo-
nych w wyjazdowej potyczce 
z Legią. Wrocławianie w sto-
licy spisali się jednak nieźle, 
przywożąc z Łazienkowskiej 
cenny remis 1:1. W kolejnych 
meczach fani Śląska mieli już 
mniej powodów do radości. 
Wojskowi aż cztery spotka-
nia zremisowali: u siebie z 
Koroną i w Lubinie z Zagłę-
biem po 1:1 oraz w Chorzo-
wie z Ruchem i na Oporow-
skiej z GKS-em Bełchatów 
po 0:0. Ponadto przegrali w 
Krakowie z faworyzowaną 
Wisłą 0:1. 

2 maja wrocławianie na 
Oporowskiej podejmowa-
li trzeciego w tabeli Lecha 
Poznań. Kolejorz pewnie 
wygrał 3:0 i zepchnął Śląsk 
na 12. miejsce w tabeli. Po re-
misie w Gliwicach z Piastem 
(2:2) wrocławianie awanso-
wali w tabeli o jedno miej-
sce, ale żeby zapewnić sobie 
utrzymanie w ekstraklasie 
musieli w przedostatniej 
kolejce wygrać w Wodzisła-
wiu z Odrą. A w tej rundzie 
jeszcze nie odnieśli żadnego 
zwycięstwa!

Na szczęście 11 maja 2010 
r. w pojedynku wyjazdo-
wym z Odrą Śląsk wygrał 
4:2. Pierwsi prowadzenie 
objęli gospodarze, jednak 
w odpowiedzi po dwa gole 
strzelili Mila i Sotirović, 
Odra zaś zdołała pokonać 
Kelemena jeszcze tylko raz.

W ostatniej rundzie pew-
ny już utrzymania Śląsk, po 
golach Mariusza Pawelca 

i ponownie Sotirovicia, 
pokonał na Oporow-
skiej 2:1 wciąż walczącą 
o ekstraklasowy byt 
Arkę Gdynia. Śląsk 
ostatecznie zakończył 

ten sezon na dziewiątej 
pozycji w tabeli.  
Krzysztof Mielczarek

W 37. odcinku naszego cyklu, przybliżającego historię Śląska, przedstawiamy kolejny sezon 2009/10, w którym 
nasi piłkarze zajęli 9. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Sezon dużych rozczarowań
Z historii  Śląska
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