
NUMER 14 (105) 28 KWIETNIA 2015 R.

FO
T. 

KR
YS

TY
NA

 P
ĄC

ZK
OW

SK
A

Bratobójcza 
walka 
na fi niszu

Bratobójcza 
walka 
na fi niszu



Wokół Śląska  www.slaskwroclaw.pl

Bramki
15 – Flavio Paixao
7 – Robert Pich
6 – Marco Paixao
4 –  Mateusz Machaj
2 – Piotr Celeban
2 – Peter Grajciar
2 –  Krzysztof 

Ostrowski
1 – Juan Calahorro
1 – Lukas Droppa
1 – Paweł Zieliński

     Asysty
6 –  Mateusz Machaj
5 – Tom Hataley
4 –  Krzysztof 

Ostrowski
3 –  Lukas 

Droppa
2 – Robert Pich
1 – Piotr Celeban

1 –  Krzysztof 
Danielewicz

1 – Peter Grajciar
1 – Tomasz Hołota
1 – Flavio Paixao
1 – Dudu Paraiba
1 – Paweł Zieliński

 Żółte kartki
8 – Lukas Droppa
7 – Tomasz Hołota
5 – Tom Hateley
5 – Dudu Paraiba
4 –  Krzysztof 

Danielewicz
4 –  Mateusz 

Machaj
3 – Flavio Paixao
3 –  Mariusz 

Pawelec
3 –  Paweł 

Zieliński

2 –  Krzysztof 
Dankowski

2 – Peter Grajciar
2 – Milos Lacny
2 –  Mariusz 

Pawełek
1 –  Juan 

Calahorro
1 – Piotr Celeban
1 –  Konrad 

Kaczmarek
1 –  Krzysztof 

Ostrowski
1 – Marco Paixao
1 – Robert Pich

  Czerwone 
kartki

1 –  Krzysztof 
Dankowski

1 – Tomasz Hołota
1 – Milos Lacny

ogółem 
(69 meczów)

zwycięstwa: 29
remisy: 16
porażki: 24

We Wrocławiu 
(35 meczów)

zwycięstwa: 19
remisy: 8
porażki: 8

2 Z drugiej strony

Wyniki i terminarz T-Mobile Ekstraklasy 
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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: (+48) 71-750-00-84, 
fax: (+48) 71-750-00-74; 

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 czternastu 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 Wisłą Kraków

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

w niedziele w godz. 10-20
►  9. Sklep Sportowy Sportgaleria, Okrężna 1-2, Oleśnica, czynne od poniedziałku 

do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 9-14
►  10. Sklep Fan-Sport, ul. H. Pobożnego 13, Trzebnica, czynne od poniedziałku 

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

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

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

czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18
►  14. 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 

2:0

Bramkarze: 1. Mateusz Abramowicz, 22. Jakub Wrąbel, 33. Mariusz 
Pawełek; 
Obrońcy: 2. Krzysztof Ostrowski, 3. Piotr Celeban, 
12. Dudu Paraiba, 17. Mariusz Pawelec, 21. Juan Calahorro, 23. Paweł Zieliński, 
30. Kamil Dankowski, 32. Szymon Przystalski; 
Pomocnicy: 4. Tom Hateley, 5. Krzysztof Danielewicz , 6. Tomasz Hołota, 
8. Mateusz Machaj, 10. Robert Pich, 20. Lukas Droppa, 24. Bartosz Machaj, 25. 

Michał Bartkowiak, 28. Flavio Paixao, 29. Peter Grajciar, 31. Maciej Pałaszewski; 
Napastnicy:  14. Karol Angielski, 15. Milos Lacny, 16. Andrei Ciolacu, 
18. Konrad Kaczmarek, 19. Marco Paixao, 27. Mariusz Idzik. 
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

2 Krzysztof 
Ostrowski

3 Piotr 
Celeban

8 Mateusz 
Machaj

4 Tom
Hateley

6 Tomasz 
Hołota17 Mariusz 

Pawelec

28 Flavio 
Paixao

10 Robert 
Pich

19 Marco 
Paixao

33 Mariusz 
Pawełek

Statystyki piłkarzy WKS-u Rywalizacja Śląsk – Wisła Kraków

Drużyna mecze punkty bramki
1 LEGIA WARSZAWA 29 53 55:29
2 LECH POZNAŃ 29 51 50:27
3 JAGIELLONIA 29 46 41:35
4 WISŁA KRAKÓW 29 43 47:38
5 ŚLĄSK WROCŁAW 29 43 42:36
6 POGOŃ SZCZECIN 29 41 39:36
7 LECHIA GDAŃSK 29 41 34:34
8 GÓRNIK ZABRZE 29 40 41:42
9 PODBESKIDZIE 29 39 40:46
10 KORONA KIELCE 29 36 31:40
11 PIAST GLIWICE 29 36 36:42
12 GÓRNIK ŁĘCZNA 29 34 30:35
13 CRACOVIA 29 34 32:40
14 RUCH CHORZÓW 29 33 33:36
15 PGE GKS BEŁCHATÓW 29 31 23:39
16 ZAWISZA BYDGOSZCZ 29 29 31:50

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 
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►Do ostat-
niej prostej 
trwa walka w 

wyścigu zwanym T-Mobile 
Ekstraklasą. Dwa zaprzy-
jaźnione ze sobą zespoły - 
Śląsk i Wisła - z ostatniego 
zakrętu wyszły równo i łeb 
w łeb zmierzają do mety. 
Za nią czeka jeszcze jedno 
okrążenie specjalne - grupa 
mistrzowska. Od bezpo-
średniego starcia między 
Trójkolorowymi a Białą 
Gwiazdą zależy, która z tych 
drużyn zajmie czwarte miej-
sce i z siedmiu pozostałych 
do rozegrania spotkań więk-
szość rozegra u siebie.

Obydwu druży-
nom mecze na własnym bo-
isku wychodzą lepiej niż w 
delegacji, więc mimo przy-
jaźni między klubami - na 
murawie będziemy mieć 
walkę na całego. Ze swoich 
dotychczas zdobytych 43 
punktów Wisła 23, a Śląsk 27 
zdobyli na swoim stadionie. 
Wobec tych statystyk natu-
ralne jest, że jednym i dru-
gim bardzo zależy na miej-
scu w pierwszej czwórce, by 
tylko trzy spotkania w gru-
pie mistrzowskiej rozegrać 
na wyjeździe.

Właśnie tam - na wyjeź-
dzie - wrocławianie ponieśli 
w sobotę ósmą porażkę w 

sezonie. Na poznańskim sta-
dionie gospodarze wygrali 
2:0, po bramkach autorstwa 
dwóch Finów: Hamalainena 
i Arajuuriego. Tydzień wcze-
śniej 3:0 pokonali jednak 
Lechię Gdańsk, przerywa-
jąc serię dziesięciu meczów 
bez wygranej. W Twierdzy 
Wrocław Śląsk więc znowu 
zaczął wygrywać, co nie jest 
dobrym prognostykiem dla 
krakowskiej Wisły.

Biała Gwiazda w ostat-
niej kolejce pokonała u sie-
bie 2:0 Koronę Kielce. Dla 
kielczan była to pierwsza 
porażka w 2015 roku, więc 
tym bardziej należy docenić 
wyczyn graczy Kazimierza 
Moskala. Pierwszego gola 
dla gospodarzy zdobył 
Donald Guerrier, dla któ-

rego to już czwarty kolejny 
mecz ze strzeloną bramką. 
Najwięcej w krakowskim 
zespole ma ich oczywiście 
Paweł Brożek - 14. Wraz z 
Mateuszem Piątkowskim 
i Flavio Paixao były repre-
zentant Polski przewodzi 
klasyfi kacji strzelców. W 
klasyfi kacji kanadyjskiej, 
biorącej pod uwagę gole i 
asysty, liderem jest inny 
Wślak - Semir Stilić ma na 
koncie osiem goli i dziesięć 
asyst. Gwiazdy Wisły mają 
się dobrze…

Jesienią, na własnym bo-
isku, nie były jednak w sta-
nie pokonać WKS-u. Śląsk 
zremisował w Krakowie 1:1, 
a najsłabszym zawodnikiem 
na murawie był… Donald 
Guerrier, czyli gwiazda 

ostatnich tygodni. Wtedy 
jednak Haitańczyk wystąpił 
na nietypowej dla siebie po-
zycji lewego obrońcy, gdzie 
radził sobie bardzo słabo. 
Gole zdobywali najlepsi 
strzelcy ligi - prowadzenie 
z karnego dał Flavio, a w 
drugiej połowie wyrównał 
Brożek. Powtórzenie tego 
wyniku w środowy wieczór 
spowoduje, że to Wiślacy 
będą wyżej w tabeli przed 
decydującą fazą.

Do Wrocławia trzynasto-
krotni mistrzowie Polski na 
pewno nie przyjadą tylko 
po remis. Gospodarze po 
porażce w Poznaniu będą 
chcieli jednak zrehabilito-
wać się i przypomnieć so-
bie ostatnie spotkanie na 
Stadionie Wrocław. Czeka 

nas kolejny mecz przyjaźni i 
oby znów to zawodnicy Ta-
deusza Pawłowskiego mogli 
wznieść ręce w geście trium-
fu. Bo my Wisłę bardzo lubi-
my, ale… odrobinę bardziej 
wtedy, gdy jest w tabeli za 
Śląskiem. O tym, kto za kim, 
a kto przed kim, zdecyduje 
ostatni mecz sezonu zasad-
niczego. 

Piłkarze walczą o waż-
ne punkty, a na trybunach 
dzieci z dolnośląskich szkół 
„uczą się dopingu”. To bę-
dzie wyjątkowa nauka, bo 
może zostać okraszona re-
kordem obecności. Dzieci, 
młodzież, dorośli - w środo-
wy wieczór wszyscy na Sta-
dion Wrocław! Zaczynamy o 
20:30. 
Jędrzej Rybak

5Zapowiedź meczu
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Obydwu druży-

Początek 
meczu 

Śląsk Wrocław 
- Wisła Kraków

w środę, 29 kwietnia, 
o godzinie 20:30 

na Stadionie 
Wrocław. 

Bratobójcza walka na fi niszu
W środę o 20:30 na Stadionie Wrocław mecz przyjaźni pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Stawką 
jest czwarte miejsce po sezonie zasadniczym i więcej meczów rozgrywanych u siebie w grupie mistrzowskiej. 
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Jak wspomina Pan 
Mariusza Pawełka? 
Pytam, bo w pierwszym 
wywiadzie po nomina-
cji na funkcję kapitana 
Śląska stwierdził, że to 
Pan jest dla niego ideałem 
kapitana.

O Mariuszu można 
mówić tylko w samych 
superlatywach, przede 
wszystkim ze względu na 
to, jakim jest człowiekiem. 
Jest też świetnym bramka-
rzem i jeśli mam odpowia-
dać na to pytanie w kon-
tekście naszej profesji, to 
mogę wspominać go tylko 
bardzo dobrze. To świet-
ny golkiper o wysokich 
umiejętnościach i wspa-
niałych możliwościach fi-
zycznych.

Myśli Pan, że Mariusz 
Pawełek będzie dobrym 
kapitanem Śląska Wro-
cław? 

Nie mam co do tego żad-
nych wątpliwości. Wiem, 
jakim człowiekiem Mariusz 
- z pewnością będzie dbał o 
całą drużynę. Nie tylko na 
boisku, ale i poza nim. To 
człowiek, który jest oddany 
swoim znajomym z druży-
ny i nie tylko. Wierzę, że do-
skonale będzie dawał sobie 
radę i świetnie wywiązywał 
się z powierzonej mu funk-
cji.

Miał Pan kontakt z 
Mariuszem po tym, jak 
został mianowany kapita-
nem WKS-u?

Jeszcze nie miałem okazji. 
Przesłałem mu gratulacje 
sms-em, ale chyba nie ode-
brał mojej wiadomości.

Jako kapitanowie 
spotkacie się w tunelu wy-
prowadzając swoje zespoły. 
Będzie serdeczne przy-
tulenie, czy sentymenty 
zostaną odłożone na bok?

Oczywiście, że będzie na-
leżyte powitanie. Jeśli cho-

dzi o czas przed meczem, 
to jest to okres na wymianę 
serdeczności i podobnych 
rzeczy. Zmieni się to jednak 
zaraz po pierwszym gwizd-
ku sędziego, wtedy senty-
menty mijają. Oczywiście 
nie wiadomo, czy zagramy 
w tym meczu, piłkarski los 
potrafi  przecież spłatać fi -
gla. Mam jednak nadzieję, 
że nic złego się nie stanie i 
jak wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, to serdeczne 
przywitanie nas nie ominie.

Przejdźmy do meczu. 
Śląsk zmierzy się z Wisłą 
w ostatniej kolejce fazy 
zasadniczej - co będzie 
stawką tego spotkania?

Nasza liga jest mocno nie-
przewidywalna. Zmierzą 
się dwie wyrównane dru-
żyny, które w tej rundzie 
miały już swoje problemy. 
Niedzielne ciężko wywal-
czone zwycięstwo z Koroną 
dodało nam pewności sie-
bie. Jedziemy do Wrocławia 
zagrać jak najlepsze spotka-
nie.

Jesienią padł remis 
1:1. Jak wspomina Pan to 
spotkanie?

Pamiętam, że musieliśmy 
gonić wynik, bo to Śląsk 
rozpoczął lepiej to spotka-
nie i wyszedł na prowadze-
nie. Ze wspomnień, które 

docierają do mnie wydaje 
mi się jednak, że ten po-
dział punktów na Reymon-
ta był sprawiedliwym re-
zultatem.

Jak piłkarze podcho-
dzą do spotkań określa-
nych przez kibiców jako 
„mecze przyjaźni”?

Dla nas to naprawdę nie 
ma to żadnego znaczenia. 
To oczywiście spotkanie o 
ligowe punkty, o jak naj-
lepszą pozycję w tabeli i to 
liczy się najbardziej. Dla 
nas przede wszystkim waż-
ne jest to, co dzieje się na 
boisku. Jeśli na trybunach 
jest przyjazna atmosfera, to 
na pewno jest miło słyszeć 
przez całe spotkanie wspól-
ny doping kibiców. W kon-
tekście walki o cele czysto 
piłkarskie nie jest to jednak 
sprawa najważniejsza, bo 
nikt nie zamierza odstawiać 
w takim przypadku nogi.

Kto będzie faworytem 
środowego spotkania i 
dlaczego?

Nie wiem, czy w naszej 
lidze można wskazać zde-
cydowanego faworyta w 
jakimkolwiek meczu. Są 
oczywiście drużyny, które 
przed spotkaniem w opinii 
ekspertów mają większe 
szanse na zwycięstwo, ale 
jeśli miałbym obstawiać ja-

kieś wyniki, to nigdy nie 
mógłbym być pewny do 
końca. I w tym meczu uwa-
żam, że będzie podobnie.

Kto ze strony Śląska 
może sprawić najwięcej 
problemów dowodzonej 
przez Pana defensywie?

W Śląsku są oczywiście 
bracia Paixao, ale tak na-
prawdę ciężko wskazywać 
jedynie ich jako najgroź-
niejszych. Drużyna z Wro-
cławia stanowi monolit. 
Mam tu na myśli także 
obrońców, którzy potra-
fią zdobyć gola po stałym 
fragmencie gry - jak ostat-
nio Piotr Celeban. Trudno 
jednoznacznie określić za-
grożenia ze strony Śląska 
Wrocław, dlatego będzie-
my musieli być przygo-
towani na to, że każdy z 
zawodników rywala może 
przysporzyć nam proble-
mów.

Jaki mecz obejrzymy 
w środę na Stadionie 
Wrocław?

Spotkają się dwie druży-
ny, które mają zapewnione 
miejsce w czołowej ósemce. 
Czekać nas więc będzie cie-
kawe i otwarte widowisko. 

Rozmawiał Mateusz 
Kondrat, współpraca Biuro 
Prasowe Wisły Kraków

Rozmowa z Arkadiuszem Głowackim, obrońcą i kapitanem krakowskiej Wisły

Drużyna Śląska stanowi monolit

WISŁA 
KRAKÓW

Trener: Kazmierz Moskal

II trener: Kazimierz Kmiecik

Kierownik: Jarosław Krzoska

Bramkarze

1. Michał Miśkiewicz 26 194/92

22. Michał Buchalik 26 190/83

30. Gerard Bieszczad 22 190/83

Obrońcy

3. Michał Czekaj 23 195/83

4. Maciej Sadlok 25 186/80

5. Dariusz Dudka 31 183/80

6. Arkadiusz Głowacki 36 186/78

20. Boban Jović 23 178/69

21. Łukasz Burliga 26 184/78

26. Richard Guzmics 28 190/88

43. Piotr Żemło 19 190/76

Pomocnicy

7. Maciej Jankowski 25 181/68

8. Jean Barrientos 24 174/73

9. Rafał Boguski 30 173/70

10. Łukasz Garguła 34 177/71

11. Emmanuel Sarki 27 175/68

17. Ostoja Stjepanović 30 178/70

18. Semir Stilić 27 183/75

25. Lucas Guedes 18 181/77

34. Alan Uryga 21 191/85

77. Wilde-Donald Guerrier 26 175/72

Napastnicy

14. Mariusz Stępiński 19 183/72

23. Paweł Brożek 32 180/72
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„
Czeka nas 

dobry mecz, bo Wisła 
i Śląsk mają już pew-
ne miejsce w grupie 
mistrzowskiej.



Wokół Śląska  www.slaskwroclaw.pl8 Reklama

TYLKO TERAZMONTA¯ GRATIS



www.slaskwroclaw.pl   Wokół Śląska 9Wywiad tygodnia

WŁODZIMIERZ SIERAKOWSKI

Rozmawiamy tydzień po 
Twoim powrocie z konsul-
tacji szkoleniowej reprezen-
tacji Polski U-19. Jak czujesz 
się w tej kadrze narodowej?

Na kadrę pojechałem dopie-
ro drugi raz, ale czuję się w niej 
dobrze. Zawodnicy, jak i trene-
rzy - w tym opiekun bramka-
rzy - sprawili, że dobrze się z 
nimi współpracowało. Zagra-
łem w sparingu z Gruzją na 
tureckim zgrupowaniu, a te-
raz spędziłem kilka dni w ich 
towarzystwie w Warszawie. 
Myślę, że to dobry początek na 
przygodę z tą reprezentacją.

Nawet bardzo dobry, 
bo w połowie maja razem 
z Kamilem Dankowskim 

pojedziesz do Bośni 

i Hercegowiny na turniej 
eliminacyjny do mistrzostw 
Europy. 

Byłem bardzo szczęśliwy, 
gdy dowiedziałem się o tym 
powołaniu. Wcześniej nie mia-
łem kontaktu z reprezentacją 
trenera Rafała Janasa, można 
powiedzieć, że dostałem się do 
niej na ostatniej prostej. Cieszę 
się, że wykorzystałem swoją 
szansę podczas tych dwóch 
zgrupowań i znalazłem się w 
ścisłej kadrze na mecze o na-
prawdę dużą stawkę. To chy-
ba największe wydarzenie w 
mojej karierze, porównywalne 
z debiutem w pierwszej dru-
żynie Śląska. Podczas turnieju 
chcę dać z siebie wszystko i 
mam nadzieję, że to dopiero 
mój początek w reprezentacji.

Podczas debiutu w 
biało-czerwonych barwach 
przeciwko Gruzji serce 
mocniej zabiło przy wyjściu 
na murawę?

Może nie przy wyjściu na 
murawę, ale już w momen-
cie, gdy zagrano hymn serce 
biło mocniej. To było moje 
pierwsze ofi cjalne spotkanie 
w reprezentacji narodowej. 
Wszyscy staliśmy na środku 
boiska, trzymaliśmy się za ra-
miona i śpiewaliśmy „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. To będzie 
fantastyczne wspomnienie, 

zwłaszcza że w tym spotka-
niu zagrałem jeszcze na zero 
z tyłu.

Przez długi czas omijał 
Cię temat reprezentacji. My-
ślisz, że to debiut w ekstra-
klasie sprawił, że pojawiłeś 
się w kręgu zainteresowań 
selekcjonera?

Gdy na zgrupowaniu ka-
dry rozmawiałem z trenerem 
bramkarzy to powiedział mi, 
że już wcześniej miał w pla-
nach powoływać mnie do 
reprezentacji. Niestety, szyki 
te pokrzyżował mój wcze-
śniejszy uraz. To że zadebiu-
towałem w najwyższej klasie 
rozgrywkowej też na pewno 
miało wpływ na moją pozy-
cję. Mimo wszystko w tym 
stosunkowo młodym roczni-

ku niewie-
lu zawodników ma 
szansę grać w ekstraklasie.

Masz niestety ten pro-
blem, że na Twojej pozycji 
jest dwóch ogranych w 
ekstraklasie zawodników.

To na pewno mały problem, 
bo Bartek Drągowski radzi so-
bie bardzo dobrze. W tym mo-
mencie to on gra regularnie, a 
nie ja. Doświadczenie zdoby-
wa się przecież właśnie przez 
mecze. 

Jak uważasz, sześć me-
czów w najwyższej klasie 
rozgrywkowej to dobry 
rezultat jak na 18-letniego 
bramkarza?

Patrząc na młodych pol-
skich graczy wydaje mi się, że 
nie jestem w najgorszej pozy-
cji. To całkiem niezły wynik. 
Nie przypominam sobie, by 
wielu golkiperów przed dwu-
dziestymi urodzinami zaist-
niało w ekstraklasie. Ostatnio 
Drągowski zawyża tę skalę, 
ale i tak uważam, że jest się z 
czego cieszyć i mogę uznać to 
za dobry start w dorosłej piłce.

Boli Cię fakt, że w 
żadnym ze spotkań w 
ekstraklasie nie udało Ci się 
zachować czystego konta?

Na pewno to nie jest po-
wód do dumy. Zwłaszcza po 
ostatnim meczu w Łęcznej, 
gdzie zaprzepaściłem tę szan-
sę przez swój błąd. Mieliśmy 
akurat taki okres jako druży-
na, że za łatwo dopuszczali-
śmy rywali do dobrych oka-
zji. W czym mogłem, w tym 
pomogłem swoim kolegom, a 
za to co mi się nie udało - prze-
praszam. Nie będę się jednak 
załamywał. Tak wyszło, mu-
szę wyciągnąć z tego odpo-
wiednią naukę, która da efekt 
w przyszłości.

Błąd w Łęcznej długo 
siedział Ci w głowie? Jak 
sobie w ogóle radzić w 
takich sytuacjach, gdy przez 
cały mecz świetnie bronisz, 
a jedna pomyłka w doli-
czonym czasie gry odbiera 
drużynie zwycięstwo?

Trzy-
mało mnie do 
powrotu do Wro-
cławia, a to niestety 
bardzo długa podróż. 
Pewnie rozmyślałbym 
o tym dłużej, gdyby 
nie wyjazd na zgrupo-
wanie kadry, który po-
zwolił mi odciąć się od 
wszystkiego. Pomogło 
mi też ogromne wspar-
cie, jakie dostałem od 
trenerów, kolegów z 
drużyny, rodziny, zna-
jomych, a nawet kibi-
ców. Jeszcze nie zdąży-
łem wyjść z szatni na 
stadionie Górnika, a w 
telefonie miałem mnó-
stwo pozytywnych 
smsów. Za wszystkie 
bardzo dziękuję.

Co najbardziej 
zapadło Ci w pamięci 
z tych meczów, które 
rozegrałeś wiosną?

Wyjście na mecz 
z Legią na Łazien-
kowskiej. Już na 
rozgrzewce kibice 
gospodarzy wita-
ją nas gwizdami i 
wyzwiskami. To 

jednak zawsze dobre wejście 
w mecz, bo fani na trybunach 
myślą, że się przez to dener-
wujemy, a my jednak jesteśmy 
tym zbudowani. W ten sposób 
czujemy, że tak naprawdę nas 
się boją. Na swój sposób jest to 
jakaś oznaka szacunku przed 
naszą drużyną. 

Faza zasadnicza sezonu 
zbliża się do końca. Co czu-
jesz, gdy patrzysz w tabelę 
przed podziałem punktów?

Myślę, że każdy musi pod-
chodzić do nas z respektem, 
gdy patrzy na nasze miejsce 
w tabeli i grę, którą prezentu-
jemy. To nie jest przypadek, że 
mocną Lechię Gdańsk poko-
naliśmy aż 3:0. To klub z eu-
ropejskimi aspiracjami, który 
przeprowadził dużo znaczą-
cych transferów, a my pokaza-
liśmy, że trzeba nas szanować, 
bo potrafi my takiego rywala 
zdominować.

Jaki jest teraz najczęściej 
poruszany temat w szatni?

W ostatnich tygodniach 
rzadko tam bywałem, bo wy-
jechałem na kadrę (śmiech). 
Nie wydaje mi się jednak, by 
atmosfera uległa zmianie i 
przybyło tematów. Trener do-
konał zmiany kapitana, ale nie 
uważam, żebyśmy to jeszcze 
wewnątrz drużyny roztrzą-
sali. 

A Mariusz Pawełek za-
chowuje się inaczej od kiedy 
przejął opaskę kapitana?

Tak, widać u niego zaanga-
żowanie w sprawy każdego 
z nas. Mariusz martwi się te-
raz o wszystkich, do każdego 
podchodzi, pyta jak się czuje-
my. Ostatnio przed meczem 
z Lechią podszedł nawet do 

„Danka” i powiedział 
mu, żeby się nie 

martwił tym, 
że nie gra 
w podsta-
w o w y m 
sk ładzie, 
bo jeszcze 
p r z y j -
d z i e 

czas, gdy po-
może druży-
nie. Zachowu-
je się teraz jak 
ojciec szatni, 
dla każdego 
znajdzie czas 
i dobre mo-
tywujące 
słowo.

Dla Ciebie to 
bardziej ojciec, 
czy jednak kon-
kurent do miejsca 
w bramce?

Oczywiście między nami 
jest rywalizacja, trudno, by 
było inaczej. Mariusz to jednak 
nie tylko bardzo dobry bram-
karz, ale również świetny czło-
wiek. Gdy walczył z urazem to 
po każdym meczu dzwonił do 
mnie i gratulował występu, 
pytał o moje samopoczucie. 
Zawsze czułem jego wsparcie, 
niezależnie od tego, czy mecz 
mi się udał, czy też nie. To mój 
konkurent, ale poza boiskiem 
jest naprawdę bardzo dobrym 
kolegą.

Za kilka dni czeka Cię 
matura. Da się łączyć naukę 
z codziennymi treningami, 
ligowymi meczami i wyjaz-
dami na kadrę?

Nie jest to proste zadanie, 
ale robię, co w mojej mocy. 
Byłoby trudniej, gdyby nie 
pomoc szkoły i nauczycie-
li, a także wsparcie klubu. 
Najlepszym przykładem 
jest właśnie majowy wyjazd 
na turniej eliminacyjny do 
mistrzostw Europy, który 
wypada dokładnie w trakcie 
ustnych matur. Już rozma-
wiałem z dyrektorem szkoły, 
który ma w mojej sprawie 
kontaktować się z komisją 
egzaminacyjną, dzięki cze-
mu będę mógł zdawać egza-
min w późniejszym terminie. 
A czas między treningami i 
meczami kadry przeznaczę 
na jeszcze lepsze przygoto-
wanie się do matury.

W środę gramy z Wisłą 
Kraków. Jak rozkładają się 
szansę obydwu zespołów na 
zwycięstwo w tym spotka-
niu?

Ciężko powiedzieć. Z Le-
chią Gdańsk wygraliśmy trze-
ma bramkami, a mogliśmy 
zwyciężyć nawet wyżej. W 
ostatnim czasie wygrywali-
śmy jednak rzadziej. Wisła też 
grywa w kratkę, więc powie-
działbym, że nie da się wska-
zać faworyta, a szanse rozkła-
dają się po równo.

Jak piłkarze podchodzą 
do „meczów przyjaźni”?

Zapewniam, że przyjaźnie 
w takich spotkaniach jest 

tylko na trybunach. Dla 
nas to zawsze jest kolej-
ny mecz, który chcemy 

wygrać i wychodzimy 
na murawę z takim 
samym zaangażo-
waniem, by dążyć 
do zwycięstwa jak 
zwykle. Nie ma 
umawiania się na 

remis, czy oddawa-
nia pola rywalom. Li-

czą się tylko trzy punkty.
Rozmawiał 
Mateusz Kondrat

To dopiero początek
Rozmowa z Jakubem Wrąblem, bramkarzem Śląska Wrocław 
i młodzieżowym reprezentantem Polski
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►To wydarzenie 
bez preceden-
su. Za jednym 
razem, wspól-

nymi siłami Śląska Wrocław, 
Klubem Kibiców Niepełno-
sprawnych Śląska i Wydziału 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go, pobiliśmy dwa rekordy 
Europy w liczbie kibiców nie-
pełnosprawnych! Pierwszy 
dotyczył frekwencji na meczu 
piłkarskim (do tej pory wyno-
sił on 350 osób), drugi - fanów 
zgromadzonych na widowi-
sku sportowym (720 osób). 
Na meczu przyjaźni WKS-u z 
gdańską Lechią na trybunach 
Stadionu Wrocław niepełno-
sprawnych kibiców było 1005!

Obchody Tygodnia Ak-
cji CAFE na Stadionie Wro-
cław to jednak nie tylko sam 
rekord. Przed pierwszym 
gwizdkiem w meczu na mu-
rawie pojawił się specjalny 
baner organizacji, a eskorcie 
wyprowadzającej sędziów i 
piłkarzy na boisko przewo-
dził poruszający się na wózku 
Dawid (na zdjęciu wita się z 
Marco Paixao). Chłopiec wy-
konał również pierwsze sym-
boliczne kopnięcie piłki.

Ponadto w tym wyjątko-
wym dniu z naszej „Kanapy 
Kibica” spotkanie obejrzeli 
przedstawiciele rodziny za-
stępczej stworzonej przez Ma-
ciejkę i Jerzego Bokrzyckich. 
Państwo Bokrzyccy od lat w 
Wierzbicach (k. Kobierzyc) za-

pewniają wspaniałe warunki 
dla swoich niepełnospraw-
nych podopiecznych. Dzięki 
ich zaangażowaniu Moni-
ka, Paulina, Łukasz i Dawid 
mogą liczyć na wsparcie w 
rehabilitacji i atmosferę cie-
płego rodzinnego miejsca. Na 
kibicowskie miejsce nr 1 na 
Stadionie Wrocław podczas 
meczu z Lechią zaprosiliśmy 
pana Jerzego Bokrzyckiego 
wraz z Dawidem i Łukaszem 
oraz Danielem, który jest 
przyjacielem ich rodziny.

Tydzień Akcji CAFE „Pe-
łen Dostęp, Pełen Football” 
to święto niepełnosprawnych 
kibiców i równego dostępu 
do piłki nożnej dla wszystkich, 
łączące kluby piłkarskie i kibi-
ców na wszystkich poziomach 
gry. Kampanię wspierają 
PZPN, Fundacja Ekstraklasy 
oraz Piłkarska Pierwsza Liga. 
Trzecia edycja kampanii go-
ściła na polskich stadionach 
w dniach 17-24 kwietnia. W jej 
ramach każdy klub T-Mobile 
Ekstraklasy przygotował wy-
jątkowe wydarzenia, a jednym 
z nich było pobicie rekordu Eu-
ropy w liczbie osób niepełno-
sprawnych obecnych na jednej 
imprezie sportowej.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego 
wspaniałego wyniku. Dla 
naszych fanów nie ma barier 
i podczas meczu z Lechią 
Gdańsk pokazali to w fanta-
styczny sposób. Wielkie brawa 
dla nich!
Mateusz Kondrat
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Mamy rekord Europy!
Tydzień Akcji CAFE uczciliśmy w najlepszy z możliwych sposobów. Razem z wrocławskim Klubem Kibiców 
Niepełnosprawnych pobiliśmy rekord Europy pod względem liczby niepełnosprawnych fanów obecnych 
na wydarzeniu sportowym! Podczas meczu Śląska z Lechią na Stadionie Wrocław pojawiło się ich aż 1005!

P rzed środowym me-
czem z Wisłą Kraków 

na Sektorze Rodzinnym już 
pod raz drugi odbędzie się 
Gra Stadionowa przeznaczo-
na dla najmłodszych fanów 
Śląska. 

Zasady naszej zabawy są 
bardzo proste. Na godzinę 
przed pierwszym gwizd-
kiem (czyli o godz. 19:30) 
na stoisku z klubowymi 
gadżetami ustawionym na 
Sektorze Rodzinnym naj-
młodsi kibice Śląska będą 
mogli odebrać pierwsze 

zadanie Gry Stadionowej. 
Jego poprawne rozwią-
zanie poprowadzi dzieci 
do kolejnych zagadek lub 
poleceń. Osoba, która jako 
pierwsza wykona popraw-
nie wszystkie zadania, 
dotrze do miejsca, w któ-
rym czekać na nią będzie 
bardzo atrakcyjna nagro-
da! Zarówno zadania, jak 
i nagroda czekająca na 
zwycięzcę są tajemnicą, ale 
zapewniamy – naprawdę 
warto wziąć udział w na-
szej zabawie.

Gra Stadionowa dla naj-
młodszych fanów Śląska za-
debiutowała przed ostatnim 
meczem z Lechią Gdańsk. Jej 
zwycięzca – kilkuletni chło-
piec – dzięki poprawnemu 
rozwiązaniu rebusu odna-
lazł przy jednym z krzesełek 
Sektora Rodzinnego meczo-
wą koszulkę WKS-u z auto-
grafi ami wszystkich piłka-
rzy naszego zespołu.

Zapraszamy do wspól-
nej zabawy już w środę. Do 
zobaczenia na Sektorze Ro-
dzinnym!

S tawką środowego me-
czu pomiędzy Śląskiem 

a Wisłą będą nie tylko trzy 
punkty. Drużyna, która wygra 
na Stadionie Wrocław, zajmie 
po sezonie zasadniczym miej-
sce w pierwszej czwórce, co 
oznacza, że w fazie fi nałowej 
aż cztery mecze zagra u siebie, 
a tylko trzy na wyjeździe. Jest 
więc się o co bić, gdyż nie od 
dziś wiadomo, że atut własne-
go boiska pomaga w osiąganiu 
lepszych wyników.

Obecnie Śląsk zajmuje 
miejsce piąte, mając jednak 
dokładnie tyle samo punktów 

co Wisła. Gdyby ligę dzielono 
teraz, nasz zespół trzy mecze 
rozegrałby we Wrocławiu 
(9 maja z Pogonią Szczecin, 
20 maja z Lechią Gdańsk i 2 
czerwca z Wisłą Kraków), a 
cztery na wyjeździe (16 maja z 
Górnikiem Zabrze, 23 maja z 
Jagiellonią Białystok, 30 maja 
z Legią Warszawa i 6 czerwca 
z Lechem Poznań).

Zwycięstwo w środę cał-
kowicie zmieniłoby ten ter-
minarz. W ostateczności Ślą-
skowi na zajęcie czwartego 
miejsca wystarczy również 
remis bezbramkowy(przy za-

łożeniu, że Lechia i Pogoń nie 
wygrają swoich meczów) lub 
bramkowy (jeśli wygra Le-
chia, a Pogoń przegra). Mate-
matycznie nasza drużyna ma 
nawet szansę na miejsce trze-
cie, obecnie zajmowane przez 
Jagiellonię, ale układ wyni-
ków, które musiałyby paść w 
środę na innych stadionach, 
czyni taki scenariusz mało 
prawdopodobnym. Dlatego 
nie można kalkulować i pa-
trzeć na innych, tylko wygrać 
w środę, by zapewnić sobie 
korzystniejszy rozkład gier w 
fazie fi nałowej.

Gra Stadionowa dla najmłodszychDzielimy tabelę i co dalej?
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 Szóstki Tygodnia 
Ekstraklasa
Michał Sikora (Car-Zone Wrocław) – 
Konrad Hajdamowicz (The Celestes), 
Grzegorz Słonina (The Celestes), 
Grzegorz Korecki (Ap.Geo.pl Sokół 
Wrocław), Mateusz Żak (Car-Zone Wro-
cław), Sebastian Jarzębowski (SZPN) 

Pierwsza Liga
Tomasz Felisiak (Meblobud.pl WTF) 
– Dominik Ostrowski (Big Stars), 
Oleksandr Topolnystkyy (Silesia Team), 
Radosław Parada (Vitasport.pl), Krzysz-
tof Olszewski (Santander), Radosław 
Parossa (INSS-POL) 

Druga Liga
Paweł Dymitr (USP Zdrowie) – Bartosz 
Gliński (Kick&Rush), Daniel Tarasiewicz 
(Google), Paweł Abram (DeLaval), Pa-
weł Przyboś (Alstom Wrocław), Borys 
Skrzypczyński (Elektronika Zielonynurt.
pl) 

Trzecia Liga
Marek Szczepanik (Galacticos Team) – 
Arkadiusz Majewski (Galacticos Team), 
Rafał Raszkiewicz (EY Global Services), 
Piotr Łobaza (Europejski Fundusz 
Leasingowy), Daniel Szczytowicz (Old 
Boys Alpine), Kamil Nowak (P.B. Inter-
-System) 

Czwarta Liga
Wojciech Krepa (SS Ferajna) – Krzysz-
tof Fonał (Trapezy), Grzegorz Waryas 
(FC Lux-Torpeda), Marcin Żak (Twierdza 
Wrocław), Wojciech Praszczyk (QAD), 
Tomasz Sokół (Hajalabajla Team) 

 Drużyna Tygodnia 
Trapezy – drużyna pod dowództwem 
Krzysztofa Muchy imponuje wiosną. 
Tylko raz w tym sezonie miała małe 
problemy z rywalami (mecz z Aurrera i 
wygrana tylko jedną bramką). W pozo-
stałych spotkaniach pewnie wygrywa, 
nie dając najmniejszych szans przeciw-
nikom. Wydawało się, że nieco większe 
problemy mogą sprawić jej rywale z 
URS Polska. I choć już w piątej minucie 
zawodnik Trapezów ukarany został 
czerwoną kartką, to właściwie nawet 
przez moment przeciwnicy nie poczuli, 
że mogą w tym meczu sięgnąć po 
komplet punktów. Ostatecznie Trapezy 
wygrały 5:1 i spokojnie obronili pozycję 
lidera Czwartej Ligi. Dodatkowo śrubują 
swój rekord, który aktualnie wynosi pięć 

zwycięstw z rzędu. Przypomnijmy, że je-
sienią wygrali łącznie … sześć meczów! 
Natomiast w swoim najlepszym sezonie 
- Wiosną 2013 - wygrali zaledwie… 
siedem meczów! 

 Bramkarz Tygodnia 
Paweł Dymitr (USP Zdrowie) – po 
meczu zawodnicy rywali z niedowierza-
niem kręcili głowami i podkreślali, że 
mamy bramkarza tygodnia… Przesady 
w tych stwierdzeniach nie było ani 
trochę! Paweł rozegrał kapitalną partię, 
a w samej końcówce zaliczył kilka 
wybitnych interwencji. Warta odnoto-
wania jest szczególnie ta, gdy ściągnął 
piłkę zmierzającą w okienko, mimo że 
zadanie utrudniał mu kapitan rywali, 
który w ostatniej chwili się uchylił.

 Zawodnik Tygodnia 
Daniel Tarasiewicz (Google) – 
rozpływaliśmy się wyżej nad postawą 
Glińskiego. Nie inaczej napisać można 
o Tarasiewiczu, który co mecz dopisuje 
sobie kolejną gwiazdkę dla najlepsze-
go zawodnika meczu! W minionym 
tygodniu punktował aż miło. Po starciu 
z XXX dopisał do swojego dorobku 
siedem oczek w klasyfikacji kanadyj-
skiej! Warto podkreślić, że Daniel mimo 
swoich ofensywnych popisów jest w du-
żej mierze odpowiedzialny za trzymanie 
defensywy drużyny Google. 

 Mecz Tygodnia 
Meblobud.pl WTF – Lions 4:4
Przedziwny mecz. Od początku prze-
wagę optyczną mieli zawodnicy WTF, 
ale zupełnie nie przekładało się to na 

okazje bramkowe. Dodatkowo rywale 
bezlitośnie ich kontrowali. W pewnym 
momencie było już 4:0 i wydawało 
się, że drużyna Kamila Zubika musi 
pogodzić się z pierwszą porażką. Nic z 
tych rzeczy. Na 10 minut przed końcem 
przepięknym uderzeniem sygnał do 
ataku dał Łukasz Skowroński. W efek-
cie mecz zakończył się wynikiem 4:4! 

 Liczby Tygodnia 
100 – Damian Guziejewski po raz set-
ny punktował w klasyfikacji kanadyjskiej 
(generalna). Natomiast Jan Wan i Kamil 
Pyzłowski po raz setny punktowali w 
Ekstraklasie. 
56 – Rafał Rejentowicz (EPI) wsko-
czył do pierwszej piątki zawodników, 
którzy mają najwięcej występów w 
Pierwszej Lidze. Aktualnie zajmuje piąte 
miejsce, ale do lidera brakuje mu pięciu 
meczów. Oznacza to, że w tym sezonie 
może wskoczyć na pierwszą pozycję, 
bo żaden z zawodników zajmujących 
aktualnie miejsca przed Rafałem nie 
gra wiosną na zapleczu Ekstraklasy. 
33 – Arkadiusz Majewski po pięciu 
meczach ma na koncie 33 punkty w 
klasyfikacji kanadyjskiej! Tylko 9 drużyn 
(z 64 grających wiosną) zdobyło więcej 
bramek! A np. w Drugiej Lidze nie ma 
ani jednego zespołu, który miałby tyle 
goli na swoim koncie. 
20 – mecz EY Global Services – 
Hemmersbach zakończył się wynikiem 
11:9. Byliśmy więc świadkami 20 goli 
w ciągu 50 minut, co jest nowym rekor-
dem tego sezonu! 
10 – dziesięć drużyn wciąż wiosną 
nie przegrało (Car-Zone Wrocław, 

Meblobud.pl WTF, Lions Team, Google, 
Kick&Rush, Alstom Wrocław, Old Boys 
Alpine, Trapezy, Nic Się Nie Stało, FC 
Lux-Torpeda).
8 – osiem drużyn czeka na swoje 
pierwsze wiosenne zwycięstwo (SZPN, 
EPI Park Domaszczyn, KP Ogrodoma-
nia, XXX, All Stars, Solid Growth, Wolni 
Strzelcy, Sygnity, Aurrera).
5 – tylko pięć zespołów ma wiosną 
wciąż komplet punktów na swoim 
koncie (Google, Kick&Rush, Old Boys 
Alpine, Trapezy, Nic Się Nie Stało).
4 – cztery drużyny wiosną nie zdo-
były jeszcze ani jednego punktu (KP 
Ogrodomania, Solid Growth, Sygnity, 
Aurrera). 

 Wyniki tygodnia 

Ekstraklasa
Modeco – Car-Zone 5:5, Szajka – 
SZPN 10:5, Celestes – Śląsk 13:0, 
Sokół – Hornets 6:5.

1. Car-Zone Wrocław 5 13 36-15
2. The Clestes 5 12 53-25
3. Szajka 5 9 37-24
4. AP.Geo.pl Sokół Wr. 5 9 16-26
5. The Hornets 5 6 20-27
6. Śląsk Wrocław 5 4 16-26
7. Modeco FT 5 4 22-39
8. SZPN 5 1 19-37

Pierwsza Liga
Maślice – INSS-POL 4:6, EPI PD – 
Stars 6:8, Fukushima – Santander 3:3, 
WTF – Lions 4:4, Magicy – Nokia 2:6, 
Silesia – KPO 8:5, Nankatsu – Vita-
sport 4:7.

1. Nankatsu FC 4 9 21-16
2. Big Stars 4 9 35-26
3. Meblobud.pl WTF 4 8 18-11
4. Lions Team 4 8 10-6
5. INSS-POL 4 7 20-20
6. Santander 4 7 17-11
7. Team Maślice 4 7 22-17
8. Vitasport.pl 4 6 21-17
9. Fukushima Boys 4 5 18-21
10. Nokia 4 3 10-14
11. EPI Park Domaszczyn 4 3 15-17
12. Silesia 4 3 20-25
13. Magicy z Rio 4 3 8-20
14. KP Ogrodomania 4 0 10-24

Druga Liga
USP – Kokosy 4:2, Kick – Słoneczniki 
3:1, XXX – Google 6:10, OIRP – Elek-
tronika 2:4, All Stars – Agricole 2:3, 

Solid – DeLaval 3:4, Alstom – NDB 5:5.

1. Google 4 12 27-14
2. Kick&Rush 4 12 21-11
3. DeLaval 4 9 17-15
4. Alstom Wrocław 4 8 25-17
5. USP Zdrowie 4 7 16-14
6. Słoneczne Krzyki 4 7 13-12
7. OIRP Zdrowie 4 5 13-13
8. NDB 4 5 12-11
9. Credit Agricole 4 5 17-19
10. Mands Klub Kokosa 4 3 18-17
11. Elektronika Zielonynurt.pl 4 3 10-15
12. XXX 4 1 14-22
13. All Stars 4 1 9-20
14. Solid Growth 4 0 14-26

Trzecia Liga
Tyskie – Mall.pl 5:2, Alpine – Drwale 
8:4, Interam – EFL 2:3, Strzelcy – 
Bosch 1:3, Galacticos – Kanonierzy 
12:1, Hemmersbach – EY Global 9:11, 
NEVADA – Inter-System 0:3.

1. Old Boys Alpine 5 15 40-14
2. Galacticos Stars 5 12 47-17
3. EFL 5 9 14-12
4. Interam 5 9 20-24
5. P.B.Inter-System 5 9 17-16
6. NEVADA Team 5 9 22-14
7. Tyskie 5 8 33-30
8. Dral Team 5 7 22-20
9. MALL.pl 5 6 17-22
10. Bosch 5 6 13-15
11. EY Global Services 5 6 19-28
12. Hemmersbach 5 3 25-37
13. Kanonierzy Wrocław 5 3 14-30
14. Wolni Strzelcy 5 1 11-35

Czwarta Liga
Hajlabajla – Wild Catrlin 10:1, Twierdza 
– Sygnity 7:0, Trapezy – URS 5:1, 
Burza – QAD 2:5, Aurrera – Twierdza 
4:12, Torpeda – SLASKnet 13:0, Aurre-
ra – NSNS 1:6, Veni Vidi – Ferajna 3:4.

1. Trapezy 5 15 33-9
2. Nic Się Nie Stało 5 15 24-7
3. FC Lux-Torpeda 5 13 29-9
4. Hajlabajla Team 5 12 43-13
5. URS Polska 5 7 38-12
6. SS Ferajna 5 7 17-19
7. Twierdza Wrocław 4 7 27-14
8. Wild Catlin 5 6 10-28
9. QAD  4 6 13-9
10. Veni Vidi Wino 5 6 15-25
11. WKS Burza 5 3 16-32
12. SLASKnet.com 5 3 7-46
13. Sygnity 5 0 10-30
14. Aurrera Polska 5 0 14-43
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Piąty tydzień Sezonu Wiosna 2015 ligi Śląsk Wrocław PRO za nami. W ciągu pięciu dni rozegraliśmy 
33 ligowe pojedynki. Dzięki temu mieliśmy spory wybór kandydatów, którzy chcieliby zagościć w naszych 
szóstkach tygodnia. Jednym z bohaterów tygodnia był Daniel Tarasiewicz z Google, który poprowadził swój 
zespół do kolejnego ligowego zwycięstwa. Tempa nie zwalniają Trapezy, które z kompletem punktów liderują 
Czwartej Lidze. 

TWÓJ ŚLĄSK, 
TWOJA LIGA!

W meczu Burzy (białe koszulki) jak zwykle emocji nie brakowało.
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►Rezerwy Ślą-
ska Wrocław 
w bieżącym 
sezonie roze-

grały już 26 meczów ligo-
wych, w których zanotowa-
ły 17 zwycięstw, 5 remisów i 
jedynie 4 porażki. Te wyniki 
pozwoliły podopiecznym 
Piotra Jawnego na zdobycie 
56 punktów i w tej decydują-
cej fazie rozgrywki w grupie 
dolnośląsko-lubuskiej III ligi 
na zajmowanie wysokiego 
2. miejsca w tabeli! Oznacza 
to, że druga drużyna WKS-
-u ciągle może jeszcze po-
walczyć o awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej, o który 
rywalizować będą w bara-
żach zwycięzcy ośmiu grup 
trzeciego frontu.

- Przed sezonem wszyscy 
skazywali nas na walkę o 
dziesiąte - dwunaste miejsce, 
a niektórzy wróżyli nam na-
wet batalię o utrzymanie w 
III lidze - mówi trener Śląska 
II Piotr Jawny. - Osiągnęliśmy 
już w tym sezonie bardzo 
dużo, bo nie zapominajmy, 
że głównym celem naszego 
zespołu jest przygotowanie 
młodych piłkarzy do gry w 
seniorskiej piłce. Sytuacja 
w tabeli ułożyła się jednak 
bardzo dobrze. Nie chcę wy-
chwalać specjalnie swojej 
kadry trenerskiej, ale wiemy 
dlaczego mamy tak dobry 
wynik. Świetnie, że udało się 
nam to wypracować - dodaje 
szkoleniowiec rezerw.

Druga drużyna Śląska 
Wrocław do niedawna mo-
gła pochwalić się rewela-
cyjną serią meczów bez 
przegranej, która urosła 

- wliczając w to mecze ligo-
we i okręgowego Pucharu 
Polski - do piętnastu z rzędu 
spotkań bez zaznania gory-
czy porażki! Fantastyczna 
passa została przerwana w 
minioną środę, gdy na Opo-
rowską przyjechał zespół 
Foto-Higieny Błyskawicy 
Gać i sprawił młodym gra-
czom zielono-biało-czerwo-
nym srogą lekcję dorosłej 
piłki, wygrywając 5:1.

- Ten wynik nie był dla nas 
niespodzianką, bo przeciw-
nik był jak na warunki trze-
cioligowe bardzo doświad-
czoną ekipą. W składzie 
Foto-Higieny nawet pojedyn-
czy gracze mogą pochwalić 
się większą liczbą meczów 
rozegranych na tym pozio-

mie niż u nas cała drużyna. 
Nie mówiąc już o doświad-
czeniu zbieranym w II i I li-
dze - tłumaczy Piotr Jawny, 
który zapowiada również, że 
pomimo braków obycia w se-
niorskim futbolu jego młoda 
drużyna do końca zamierza 
walczyć o wygrywanie każ-
dego kolejnego meczu.

Doskonale zielono-biało-
-czerwoni rezerwiści udo-
wodnili to trzy dni później, 
gdy wyruszyli w ligową 
delegację do Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Śląsk II zmie-
rzył się tam z ekipą Stilonu, 
kolejną uznaną na trzecim 
froncie marką, która aspiruje 
do walki o najwyższe lokaty. 
Gorzowianie do ostatniego 
weekendu mogli pochwalić 

się imponującym wynikiem 
zaledwie 19 straconych goli, 
a już po wizycie podopiecz-
nych Piotra Jawnego musieli 
dopisać sobie do listy strat 
kolejne 4 bramki!

Efektowne zwycięstwo 
4:1 nie byłoby jednak możli-
we bez udziału gracza na co 
dzień trenującego w ekstra-
klasowym Śląsku Wrocław. 
Autorem wszystkich goli w 
meczu ze Stilonem był bo-
wiem rumuński napastnik 
Andrei Ciolacu, który w eki-
pie Piotra Jawnego znalazł 
się z powodu braku miejsca 
w meczowej osiemnastce 
WKS-u na starcie z Lechem 
Poznań.

- W tej decydującej fazie 
sezonu nie przewidujemy, 

że będziemy otrzymywali 
większe wsparcie z pierw-
szego zespołu. Oczywiście, 
nasza drużyna spełnia tak-
że rolę miejsca dla graczy 
z ekstraklasy, którzy chcą 
odbudować lub utrzymać 
formę, a nie mają szans na 
regularne występy u Tade-
usza Pawłowskiego. Teraz 
jednak nie zapowiada się, 
by sztab szkoleniowy miał 
nam udostępniać większą 
liczbę piłkarzy - zaznacza 
opiekun trzecioligowych 
rezerw. - Część najbardziej 
perspektywicznych graczy 
odsyłamy też do walki w ze-
spole juniorów starszych. W 
tej chwili bardziej potrzebni 
są oni w Centralnej Lidze Ju-
niorów, więc pomagają dru-
żynie Arka Batora. Mamy 
wysokie miejsce, więc bez 
obaw możemy sobie pozwo-
lić na takie roszady - opisuje 
aktualną sytuację kadrową 
Piotr Jawny.

Kto więc będzie repre-
zentował barwy Śląska II 
ma fi niszu walki o baraże 
do II ligi? Wygląda na to, że 
będą to etatowi członkowie 
kadry drugiego zespołu 
WKS-u. Nie oznacza to jed-
nak, że rezerwiści skazani 
są na ogromny spadek ja-
kości. Już w rundzie jesien-
nej Piotr Jawny pokazał, 
że wraz ze swoim sztabem 
szkoleniowym potrafi  przy-
gotować młodych graczy do 
rywalizacji o miejsce w eks-
traklasowej drużynie. Kon-
rad Kaczmarek po udanej 
rundzie na trzecim froncie 
dziś ma na swoim koncie 
już 5 występów w T-Mobile 

Ekstraklasie. Teraz podobną 
ścieżką mają szanse podążyć 
Paweł Kohut i Maciej Matu-
sik, którzy również pojawia-
ją się coraz regularniej na 
treningach prowadzonych 
przez Tadeusza Pawłowskie-
go.

- Na pewno świetnie, że 
jako drużyna wywiązujemy 
się z naszej funkcji dla mło-
dych graczy. Kilku piłkarzy, 
na których liczymy, miało 
okazję „poobijać się” już w 
seniorskiej piłce i powal-
czyć z silniejszymi fi zycznie 
rywalami. To z pewnością 
zaprocentuje dla nich w 
przyszłości - zaznacza tre-
ner Jawny. - Dobrze wpły-
wa na nich również wynik, 
bo mało drugich zespołów 
ekstraklasowych klubów ma 
szansę zyskiwać doświad-
czenie poprzez tak dobre re-
zultaty - dodaje były obrońca 
zielono-biało-czerwonych.

A wynik jest na fi niszu 
zmagań ligowych rewela-
cyjny. Śląsk II jako wicelider 
swojej trzecioligowej grupy 
jest obecnie najlepszym ze-
społem rezerw w Polsce. Ni-
żej plasują się drugie zespo-
ły Lechii Gdańsk (3. miejsce 
w gr. pomorsko-zachodnio-
pomorskiej), Lecha Poznań 
(3. miejsce w gr. kujawsko-
-pomorsko-wielkopolskiej), 
Legii Warszawa (5. miejsce 
w gr. łódzko-mazowieckiej), 
czy Wisły Kraków (3. miej-
sce w gr. małopolsko-świę-
tokrzyskiej). Praca Piotra 
Jawnego i jego sztabu szko-
leniowego broni się więc 
sama.
Mateusz Kondrat

Śląsk II jest wiceliderem gr. dolnośląsko-lubuskiej III ligi. Na 8 kolejek przed końcem zmagań na trzecim 
froncie podopieczni Piotra Jawnego wciąż są w grze o miejsce premiowane awansem do baraży o II ligę.

Najlepsze rezerwy w kraju
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Andrei Ciolacu w sześciu tegorocznych meczach strzelił już osiem goli dla drugiej 
drużyny Śląska.
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►W ł a d y s ł a w 
Giergiel to 
kawał historii 
polskiego fut-

bolu. Urodził się 29 września 
1917 roku w Krakowie. Był 
wychowankiem Grzegó-
rzeckiego Kraków. Jako mło-
dy chłopak bardzo chciał 
trafi ć do Cracovii, bowiem 
jego nauczycielem i idolem 
był Józef Kałuża - legendar-
ny napastnik Pasów i repre-
zentacji Polski.

W 1933 roku Giergiel - 
wraz ze swoimi kolegami 
z Grzegórzeckiego - mając 
pisemną rekomendacją Ka-
łuży miał spróbować swych 
sił w juniorach Cracovii. 
Jednak młodych piłkarzy 
mało poważnie potraktował 
szatniarz Pasów, który nie 
chciał z nimi rozmawiać i 
polecił zgłosić się ponow-
nie do klubu za kilka dni. 
Rozgoryczeni młodzieńcy 
po naradzie udali się do lo-
kalnego rywala, czyli Wisły. 
Na Reymonta trafi li akurat 
na trening juniorów Białej 
Gwiazdy. Ekipie z Grzegó-
rzeckiego zaproponowano 
rozegranie z nimi sparin-
gu, który niespodziewanie 
wysoko wygrali. Trenerzy 
Wisły poczęstowali ich sło-
dyczami i zaproponowali, 
by zostali zawodnikami ich 
klubu. W ten sposób oprócz 
Giergiela do Wisły trafi ł też 
m.in. Mieczysław Gracz - za-
wodnik, który później także 
mocno zapisze się w historii 
Białej Gwiazdy. Po latach 
pod Wawelem żartowano, 
że był to najlepszy transfer 
w historii klubu. Natomiast 
w Cracovii długo żałowano, 
że chłopakom z Grzegórzec-
kiego tak łatwo pozwolono 
odejść do konkurencji. 

Giergiel z juniorami Wisły 
w 1936 r. zdobył mistrzostwo 
Polski juniorów. Później dłu-
go grał w jej rezerwach, nie 
mógł bowiem przebić się do 
pierwszej drużyny. Zade-
biutował w niej dopiero w 
kwietniu 1939 r. i był to de-
biut bardzo udany. W maju 
strzelił hat-tricka w meczu 
derbowym z Cracovią. Wi-
ślacy ostatecznie wygrali 5:1, 
a bohaterem meczu jedno-
myślnie uznano Giergiela. 

Wydawało się, że karie-

ra stoi przed nim otworem, 
jednak najlepsze lata zabra-
ła mu wojna. Wielu eksper-
tów, w tym inny wybitny 
piłkarz Wisły Henryk Rey-
man, uważało, że gdyby nie 
okupacja, Giergiel mógłby 
zrobić wielką karierę, choć i 
tak do końca lat 40. zaliczał 
się do najlepszych skrzy-
dłowych w Polsce. W czasie 
wojny nie mógł żyć bez piłki 
i brał udział w konspiracyj-
nych rozgrywkach w Kra-
kowie. Był też uczestnikiem 
meczów Warszawa - Kra-
ków, które rozgrywano w 
Piasecznie. W czasie powro-
tu pociągiem z jednego z ta-
kich spotkań został poważ-
nie ranny w nogi.  

Po wojnie mocno zaan-
gażował się w reaktywację 
sekcji piłkarskiej Wisły. Z 
Białą Gwiazdą zdobył mi-
strzostwo Polski w 1949 
roku, a wcześniej dwu-
krotnie wicemistrzostwo 
Polski (1947, 1948). Z precy-
zyjnych dośrodkowań Gier-
giela piękne bramki zdoby-
wali m.in. Mieczysław Gracz 
i Józef Kohut. W lipcu 1947 r. 
w przegranym 1:2 meczu z 
Rumunią jedyny raz wystą-
pił w reprezentacji Polski. 

W 1950 r. zakończył ka-
rierę piłkarską i został tre-
nerem. Prowadził m.in. 
Wawel Kraków (awans do 
ekstraklasy i Puchar Zlotu), 
Zawiszę Bydgoszcz, Polonię 
Gdańsk (awans do II ligi), 
Zagłębie Wałbrzych (awans 
do III ligi) i Ślęzę Wrocław. 
W 1960 roku razem z żoną 
przeprowadził się z Kra-
kowa do naszego miasta. 
W styczniu 1962 r. Giergiel 
został trenerem Śląska. Na 
Oporowską ściągnął go ge-
nerał Czesław Waryszak, 
który znał go z wspólnej pra-
cy w Wawelu Kraków. 

W historii naszego klu-
bu zapisał się jako pierwszy 
trener, który wprowadził 
wrocławian do ekstraklasy. 6 
czerwca 1964 r. podopieczni 
Giergiela, będący liderem II 
ligi, w spotkaniu na szczycie 
podejmowali wicelidera Start 
Łódź. Do awansu Śląskowi 
brakowało tylko remisu. Spo-
tkanie było bardzo zacięte 
i wyrównane. Dopiero na 
dwie minuty przed końco-

wym gwizdkiem sędziego 
gol głową Zygfryda Blauta 
przesądził o wygranej w tym 
spotkaniu, która dawała tak 
długo oczekiwany awans do 
ekstraklasy. Wrocław oszalał! 

Piłkarze, którzy pod wo-
dzą Giergiela wywalczyli 
awans, trafi li do Śląska w 
ramach służby wojskowej, z 
reguły z klubów z niższych 
lig. Giergiel z tych mało zna-
nych zawodników, którzy 
w większości grali ze sobą 
zaledwie od roku, potrafi ł 
stworzyć zgrany i dobrze 
rozumiejący się kolektyw. 
Wrocławskiego szkoleniow-
ca docenili też kibice i w 1963 

roku został wybrany Najlep-
szym Trenerem na Dolnym 
Śląsku w Plebiscycie Słowa 
Polskiego. 

Pierwszy sezon w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej 
był dla beniaminka bardzo 
trudny, ale Giergiel zdołał 
utrzymać Śląsk w ekstra-
klasie. W związku z tym, 
że nie wszyscy chętni mo-
gli oglądać podopiecznych 
Giergiela na stadionie na 
Oporowskiej, wiosną woj-
skowi przenieśli sie na Sta-
dion Olimpijski. Mecze Ślą-
ska z Górnikiem Zabrze (3:3) 
i ŁKS-em Łódź (2:1) oglądało 
40 tysięcy kibiców!

Latem 1965 r. Giergiel 
dostał propozycję przejścia 
do Górnika Zabrze, wów-
czas najlepszego polskiego 
klubu, z którym w sezonie 
1965/66 wywalczył mistrzo-
stwo Polski i awansował do 
fi nału Pucharu Polski. Choć 
to z Górnikiem osiągnął naj-
większy sukces trenerski, to 
jednak pracy w Zabrzu nie 
wspominał najlepiej. A nie-
znajomość gwary śląskiej 
spowodowała, że już nigdy 
nie podjął się prowadzenia 
klubu z Górnego Śląska. 

Po odejściu z Zabrza tre-
nował drużyny zaplecza 
ekstraklasy: Motor Lublin, 

Hutnika Kraków i Górnika 
Wałbrzych, a także zespoły 
z niższych lig takie jak Bie-
lawianka Bielawa, BKS Bole-
sławiec, Piast Słupiec czy też 
MZKS Ostrołęka. 

Na początku lat 80. wyje-
chał do syna do USA, gdzie 
trenował juniorów Eagles 
Chicago. Po powrocie do 
Polski współpracował z Ro-
manem Durniokiem - swo-
im byłym podopiecznym 
z Wawelu. Pomagał mu w 
prowadzeniu Wisły Kraków, 
a później Szombierek Bytom. 
Po zakończeniu kariery tre-
nerskiej często można go 
było spotkać na Oporow-
skiej na meczach Śląska, ale 
jeździł też do Krakowa na 
Wisłę. 

19 października 1991 r. 
miał pojawić się pod Wawe-
lem na meczu Białej Gwiaz-
dy ze Stalą Stalowa Wola. 
Niestety, tego spotkania już 
nie zobaczył. Nie zdążył też 
spisać wspomnień o swojej 
bogatej karierze piłkarskiej 
i trenerskiej. Te plany prze-
rwała jego nagła śmierć. 
Zmarł we Wrocławiu 17 paź-
dziernika 1991 roku. Został 
pochowany na Cmentarzu 
Grabiszyńskim.

Był doskonałym gawę-
dziarzem, znany był też z 
olbrzymiego poczucia hu-
moru. Pracował w wielu klu-
bach, ale jak często powta-
rzał kochał dwa, czyli Wisłę 
Kraków i Śląsk Wrocław.
Krzysztof Mielczarek

W kolejnym odcinku naszego cyklu, przybliżającego historię Śląska, przedstawiamy Władysława Giergiela, który 
jako pierwszy trener wprowadził WKS do ekstraklasy, a wcześniej był świetnym piłkarzem krakowskiej  Wisły.  

Jak Wiślak został Ślązakiem

Z historii  Śląska

W styczniu 1962 r. Władysław Giergiel został trenerem Śląska.
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Podopiecznych Władysława 
Giergiela we Wrocławiu nazy-
wano Giergielkami. W sezonie 
1963/64, zakończonym histo-
rycznym awansem do I ligi, w 
ich skład wchodzili: Piotr Brol, 
Jerzy Apostel, Klaus Masseli, 
Władysław Poręba, Rudolf Sie-
gert, Zygfryd Blaut, Władysław 
Żmuda I, Eugeniusz Kulik, Wa-
lenty Czarnecki, Stefan Szefer, 
Hubert Skowronek, Joachim 
Stachuła, Paweł Śpiewok, 
Reinhard Pilarek, Fryderyk 
Cholewa, Wacław Jarmuż, 
Józef Klimza, Alojzy Krzywoń, 
Zbigniew Lenczowski, Tadeusz 
Płaneta, Rudolf Stach, Zbi-
gniew Mokrus, Rainer Kuchta, 
Mirosław Kaźmierski i Janusz 
Majnusz. 
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