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►  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. Wyspa Kibica w Arkadach Wrocławskich, czynne pon-sob: 9:00-21:00, niedz: 10:00-20:00
►  4. Wyspa Kibica w CH Borek, czynne pon-sob: 9-21, niedz: 10-20
►  5. Art Souvenirs, pl. Solny 20, czynne codziennie w godz. 10-18
►  6. Dworzec Autobusowy POLBUS-PKS, kasa nr 5, czynne codziennie w godz. 6-22
►  7. CH Bielany, sklep META, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, w niedziele  

w godz. 10-20
►  8. Sklep Sportowy SportGaleria, ul. Okrężna 1-2, Oleśnica, czynne od poniedziałku do piątku  

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

w godz. 10-17, w soboty w godz. 10-14
►  10. Sklep Sportsen, ul. Brzeska 26, Oława, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-18,  

w soboty w godz. 10-14
►  11. Sklep Kajet, ul. 1 Maja 6, Milicz, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17,  

w soboty w godz. 9-13
►  12. Sklep PIWOWAR, Pasaż Millenium, ul. Dzierżoniowska 5, Strzelin, czynne od poniedziałku  

do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18
►  13. 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 Art Souvenirs, SportGaleria, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, TEAM SPORT,  
META w CH Bielany Wrocławskie oraz na Dworcu Autobusowym można płacić wyłącznie gotówką, 
pozostałe punkty obsługują karty płatnicze.

Wyniki i terminarz T-Mobile Ekstraklasy 
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W kolumnie pionowej  
gospodarz meczu,  
w poziomej – zespół  
grający na wyjeździe. 

Śląsk Wrocław
Cracovia
Górnik Łęczna
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Piast Gliwice
Podbeskidzie
Pogoń Szczecin
Ruch Chorzów
Termalica
Wisła Kraków
Zagłębie Lubin

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 na mecze Śląska dostać 
można w trzynastu punktach 
na terenie Wrocławia i Dolnego 
Śląska. Posiadacze Kart Kibica 

bilety mogą dostać na  
www.bilety.slaskwroclaw.pl. 
Cennik biletów znajduje 
się na stronie 4.

Bilety na mecz z Pogonią

SZTAB SZKOLENIOWY:  
Tadeusz Pawłowski - trener, Grzegorz Kowalski - drugi trener, 
Tomasz Hryńczuk - trener bramkarzy, Dariusz Sztylka - asystent, 

Michał Polczyk - trener przygotowania motorycznego,  
Andrzej Traczyk - kierownik, Tadeusz Ryncarz - 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

15 Marcel 
Gecov

6 Tomasz 
Hołota

4 Tom  
Hateley

17 Mariusz 
Pawelec

28 Flavio 
Paixao

30 Kamil  
Dankowski

9 Jacek  
Kiełb

33 Mariusz 
Pawełek

Drużyna mecze punkty bramki 
1 PIAST GLIWICE 16 37 29:17
2 LEGIA WARSZAWA 16 29 32:16
3 CRACOVIA 16 27 32:21
4 RUCH CHORZÓW 16 24 23:22
5 WISŁA KRAKÓW 16 23 27:14
6 POGOŃ SZCZECIN 16 23 19:18
7 KORONA KIELCE 16 23 12:13
8 ZAGŁĘBIE LUBIN 16 21 21:23
9 GÓRNIK ŁĘCZNA 16 21 17:23
10 TERMALICA  16 19 18:23
11 PODBESKIDZIE  16 19 17:25
12 LECHIA GDAŃSK 16 18 21:22
13 JAGIELLONIA  16 18 20:27
14 LECH POZNAŃ 16 16 17:23
15 ŚLĄSK WROCŁAW 16 14 17:26
16 GÓRNIK ZABRZE 16 10 16:25

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 

Statystyki piłkarzy WKS-u 

 Bramkarze      

1  MATEUSZ ABRAMOWICZ 0    
22  JAKUB WRĄBEL 2    
33  MARIUSZ PAWEŁEK 21   2 

 Obrońcy      

2 KRZYSZTOF OSTROWSKI 12 1  2 
3  PIOTR CELEBAN  23 2  3 
12  DUDU PARAIBA  16   3 
17 MARIUSZ PAWELEC    20  1 8 
20  ADAM KOKOSZKA 18   6 
23  PAWEŁ ZIELIŃSKI    19  1 4 
32  SZYMON PRZYSTALSKI  0    

 Pomocnicy      

4  TOM HATELEY   16 1  2  
5  KRZYSZTOF DANIELEWICZ 12  1 2  
6  TOMASZ HOŁOTA   22  1 2 
8  MATEUSZ MACHAJ  6 1  1 
9  JACEK KIEŁB  21 3 1 4   
15  MARCEL GECOV 17 1  4 
25  MICHAŁ BARTKOWIAK    12 1   
28  FLAVIO PAIXAO    23 6 6 3 
29  PETER GRAJCIAR 18 1 2 2   
30  KAMIL DANKOWSKI  8   3 
31  MACIEJ PAŁASZEWSKI  0    

 Napastnicy      

18  KONRAD KACZMAREK 2     
19  KAMIL BILIŃSKI 20 4  1 
27  MARIUSZ IDZIK   1    

Ostatni mecz Śląska 

1:0

Rozegrane 
mecze

ogółem  
(61 meczów)

zwycięstwa: 23
remisy: 18
porażki: 20

we Wrocławiu  
(30 meczów)

zwycięstwa: 17
remisy: 10
porażki: 3

Rywalizacja Śląsk – Pogoń Szczecin
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►O s t a t n i o 
przed własną 
publicznością 
Wojskowi gra-

li 31 października z Lechem 
Poznań. Jednocześnie było 
to ostatnie spotkanie w li-
gowych rozgrywkach, w 
którym zdobyli punkty - a 
mówiąc ściślej jeden punkt, 
bo z aktualnym mistrzem 
Polski zremisowali 1:1. Od 
tamtej pory Trójkolorowi 
szukali zdobyczy mających 
podreperować ich bilans 
na wyjazdach, ale zarówno 
w meczu z Cracovią, jak i z 
warszawską Legią schodzili 
z murawy pokonani.

Zawodnicy Tadeusza 
Pawłowskiego od dłuższego 
czasu notują słabszą dyspo-
zycję. Przez osiem kolejek 
Ekstraklasy uzbierali zaled-
wie dwa „oczka”, a wliczając 
w rozegrane spotkania star-
cie z bydgoskim Zawiszą w 
Pucharze Polski, nie odnieśli 
wygranej przez dziewięć 
meczów z rzędu. To ze-
pchnęło Śląsk na przedostat-
nie miejsce w tabeli, a nad 
WKS-em zapaliła się ostrze-
gawcza lampka, bowiem ta 
lokata to poważne zagroże-
nie degradacją o jedną klasę 
rozgrywkową. We Wrocła-
wiu trzeba działać, a impuls 
mają dać zmiany w sztabie.

Nowymi współpracow-
nikami Tadeusza Pawłow-
skiego od dwóch tygodni są 
Michał Polczyk, Grzegorz 
Kowalski i Dariusz Sztylka. 
Zwłaszcza nazwisko ostat-
niego z wymienionych 
działa na wyobraź-
nię wrocławskich 
kibiców, którzy 
d o s k o n a l e 
p a m i ę t a j ą 
największe 
s u k c e s y 
zielono-bia-
ło-czerwo-
nych z cza-
sów, gdy 
p op u l a r ny 
„ S z t y l a ” 
dzierżył opa-
skę kapitana 
WKS-u. Nowy 
asystent pierwszego 
szkoleniowca wierzy 
w powrót dobrej formy, 

zwłaszcza że 
przed chwilą 
o d n o t o w a l i -
śmy początek 

rundy rewanżo-
wej, która ma być 

czasem, w którym 
Wojskowi znajdą się 

na właściwym torze. 
- Moim zdaniem miejsce 

Śląska to góra tabeli i gra 

o najwyższe cele. Wierzę, 
że mimo małego kryzysu i 
niepowodzeń uda nam się 
z nich podnieść i osiągnąć 
sukcesy w tym sezonie. Tę 
drużynę naprawdę na to 
stać. Widzę, jaki potencjał 
mają ci gracze, jak teraz pra-
cują na treningach. To tylko 
kwestia czasu, aż wrócimy 
na należne nam miejsce - za-

znacza Dariusz Sztylka (cały 
wywiad na str. 9).

Sobotni rywale wrocła-
wian również nie mają się 
czym chwalić w ostatnich 
tygodniach. Pogoń po prze-
granej na własnym stadionie 
z Lechem Poznań przedłuży-
ła passę meczów bez wygra-
nych do pięciu. Szkoleniowiec 
Portowców Czesław Mich-

niewicz nie ukrywa, że jest 
to spowodowane wysypem 
kontuzji w jego drużynie. 
Najbardziej we znaki daje o 
sobie znać nieobecność Łu-
kasza Zwolińskiego, który 
jest najlepszym strzelcem w 
zespole. 

Ostatnie wyniki szczeci-
nian sprawiają, że ci powoli 
spadają w ligowej tabeli. Ak-
tualnie Portowcy z 23-punk-
tami zajmują 6. miejsce, a 
przecież jeszcze niedawno 
dumnie prezentowali się na 
podium Ekstraklasy jako 
jedyny niepokonany zespół 
w rozgrywkach. Jedna z 
trzech najmłodszych drużyn 
w lidze jednak cały czas jest 
bardzo groźna i wyjdzie na 
murawę z tym samym celem 
co zielono-biało-czerwoni - 
w końcu się przełamać. 

Najbliższy pojedynek na 
Stadionie Wrocław będzie 
okazją do powrotów. W 
pierwszej kolejności, na dol-
nośląską arenę powróci Da-
riusz Sztylka. Legendarny 
kapitan WKS-u na razie za-
debiutował w roli asystenta 
Tadeusza Pawłowskiego w 
wyjazdowym spotkaniu z 
Legią. Na obiekt przy Al. Ślą-
ska powraca jednak jeszcze 
jeden mistrz Polski z 2012 
roku - reprezentujący obec-
nie granatowo-bordowe bar-
wy Jarosław Fojut. „Jeff” jest 
filarem defensywy Pogoni i 
nie zamierza poddawać się 
sentymentom związanym 
z obecnością po przeciwnej 
stronie barykady dobrych 
znajomych. Z drugiej stro-
ny… sam też nie może liczyć 
na taryfę ulgową i zaciekle 
będzie musiał rywalizować 
na murawie m.in. z Piotrem 
Celebanem i Mariuszem 
Pawelcem, co dodatkowo 
podgrzewa atmosferę wokół 
weekendowego starcia.

Sobotnie spotkanie Ślą-
ska i Pogoni zapowiada 
się niezwykle interesująco. 
Choć aura staje się powoli 
zimowa, to na wrocławskim 
Stadionie spodziewamy się 
gorącej atmosfery. Początek 
spotkania w sobotę o 20:30 
na Stadionie Wrocław. Za-
praszamy!
Michał Krzyminski

5Zapowiedź meczu
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Zatopić szczeciński statek
Po długiej, 28-dniowej przerwie Śląsk Wrocław wraca do siebie, by w ramach 17. kolejki Ekstraklasy podjąć  
Pogoń Szczecin. Wrocławianie chcą jak najszybciej opuścić strefę spadkową, a przełamania szukać będą  
z Portowcami. Początek spotkania w sobotę o 20:30 na Stadionie Wrocław.

Początek  
meczu  

Śląsk - Pogoń  
w sobotę,  

28 listopada,  
o godzinie 20:30  

na Stadionie  
Wrocław. 
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Jak zapatruje się Pan na 
pierwszy powrót w roli 
rywala na Stadion Wro-
cław? Serce mocniej zabije?

To będzie pierwszy mecz 
od odejścia, więc na pewno 
będzie to miłe przeżycie. Faj-
nie będzie wrócić do miasta, 
w którym odnosiłem naj-
większe sukcesy w karierze 
klubowej. Cieszę się, że znów 
będę mógł spotkać chłopa-
ków, z którymi grałem. Nie 
jest ich tam wielu, ale miło 
będzie pogadać przed pierw-
szym gwizdkiem z trenerem 
Sztylką, Piotrkiem Celeba-
nem czy Mariuszem Pawel-
cem. Jeszcze do nich zadzwo-
nię przed meczem, ale wiem, 
że nie mam co liczyć na to, że 
Mario podniesie słuchawkę. 
Już od tygodnia nie mam z 
nim kontaktu, bo on nie lubi 
zapeszać (śmiech).

Nie odbiera telefonu?
Przed meczem w Szcze-

cinie próbowałem go trochę 
sprowokować, ale nie udało 
mi się to, więc tym razem na-
wet nie będę wybierał nume-
ru (śmiech). Mariusz jest bar-
dzo przywiązany do klubu 
i nie chce nawet przez przy-
padek powiedzieć czegoś za 
dużo, więc będę musiał pora-
dzić sobie bez kontaktu z nim 
aż do soboty.

Co najlepiej pamięta 
Pan z czasów, gdy występo-
wał we Wrocławiu jako 
piłkarz Śląska?

Najbardziej w pamięci 
zapadają sukcesy, czyli mi-
strzostwo i drugie miejsce 
w Ekstraklasie. To najbar-
dziej utkwiło mi w głowie 
pod względem piłkarskim. 
Wrocław jednak to nie tylko 
stadion i mecze, ale też przy-
jaciele, których poznałem 
poza futbolem i spędzałem z 
nimi dużo czasu. Ciągle mam 
tam mieszkanie, więc do tego 
miasta zawsze chętnie wra-
cam. To tu de facto spędziłem 
najwięcej czasu w moim do-
rosłym życiu, więc uważam 
Wrocław za mój dom. Życie 
piłkarza sprawia, że ciężko 
gdzieś nam osiąść na stałe, 

dużo jeździmy po kraju i 
świecie, ale zawsze wracam 
do Wrocławia.

Jaką drużyną jest teraz 
Śląsk?

Widzę podobieństwo do tej 
drużyny, w której kiedyś gra-
łem. Za czasów trenera Tara-
siewicza mieliśmy już taki se-
zon, w którym broniliśmy się 
przed spadkiem i udało nam 
się utrzymać. Sytuacja teraz 
wokół zespołu jednak nic nie 
zmienia. Śląsk to wielki klub 
i ciągle go stać na to, żeby za-
walczył o coś w Ekstraklasie. 
Tabela jest tak spłaszczona, 
że dwa zwycięstwa z rzędu 
dużo dają i mogą pozwolić na 
awans do czołówki. Zresztą 
nasza sytuacja pokazuje jak 
dynamiczna jest liga. Mieli-
śmy dużo meczów bez po-
rażki, a po kilku słabszych 
występach już nie jesteśmy na 
podium. To dobitnie pokazu-
je jak ważne są zwycięstwa.

Wracając jednak do Śląska 
- widać, że w ostatnich latach 
klub się zmienił. Nie ma już 
tylu medialnych piłkarzy jak 
Sebastian Mila. Uważam, że 
on był kluczowym zawodni-
kiem w tworzeniu ostatnich 
sukcesów WKS-u. Teraz jest 
taki moment na reorganizację 
całego zespołu. Nie mówię, 
że współczuję trenerowi Paw-
łowskiemu, ale na pewno nie 
jest mu łatwo. Dobrze, że wi-
dać cierpliwość władz Śląska 
i ich wiarę w trenera, bo tylko 
to pozwoli stworzyć zespół, 

który w następnych sezonach 
będzie ważnym ogniwem na-
szej Ekstraklasy.

Ostatnim meczem 
przysporzyliście nam 
trochę problemów, zwycię-
stwo Lecha zepchnęło 
Śląsk do strefy spadkowej. 
Czego zabrakło Pogoni, 
żeby w tym spotkaniu 
zdobyć punkty z Kolejo-
rzem?

(śmiech) Musicie mi uwie-
rzyć, że nie mieliśmy tego 
w planach i chcieliśmy wy-
grać. Taka jest polska piłka, 
że trudno jest ustabilizować 
formę, w której gra się ładnie 
i zwycięża. Nie pamiętam ze-
społu, który w Ekstraklasie 
miał taką usystematyzowaną 
formę przez dłuższy czas. My 
z Lechem zagraliśmy jedno z 
naszych lepszych spotkań w 
sezonie, ale nie potrafiliśmy 
wygrać. Teraz można spytać, 
czy warto jest prowadzić grę, 
pokazywać futbol ładny dla 
oka, czy zdobywać punkty. 
Tak jak robi to teraz Lech, 
który walczy o wszystko i 
niekoniecznie zwraca uwa-
gę na styl. Pogoń jednak jest 
klubem, który tak naprawdę 
buduje dopiero swoją wartość 
i markę. Nawet teraz w obli-
czu gorszych czasów musimy 
pokornie podchodzić do na-
szej gry tak samo jak wtedy, 
gdy odnosiliśmy sukcesy na 
początku sezonu. Wtedy nie 
mogło być huraoptymizmu, 
bo choć dobre chwile trzeba 

celebrować, to zawsze trzeba 
być przygotowanym na spa-
dek formy.

Mimo wszystko patrząc 
na tabelę, to pozycja w niej 
stawia Was w roli fawory-
ta sobotniego meczu?

Na pewno sytuacja jest 
inna niż na początku sezo-
nu. Wtedy, w 2. kolejce Śląsk 
przyjeżdżał do nas jako polski 
pucharowicz i to on był fawo-
rytem. Podeszliśmy do tego 
meczu trochę ze zbyt dużym 
szacunkiem i nie wierzyliśmy 
w swoją wartość, przez co 
mecz skończył się wynikiem 
1:1. A uważam, że tamto spo-
tkanie powinniśmy byli wy-
grać. Teraz, patrząc właśnie na 
pozycję tabeli musimy wyjść 
pewniej na boisko, bo my je-
steśmy faworytem.

Co Pogoń będzie 
chciała pokazać we 
Wrocławiu przy okazji 
najbliższego meczu?

Efektywność. Tego zabra-
kło nam w meczach z Legią 
i Lechem, więc wiemy, że 
żeby wygrać we Wrocławiu 
musimy strzelić bramkę. To 
ostatnio nam nie wychodzi. 
Dobrą grę, którą pokazaliśmy 
w meczu z poznaniakami 
musimy umieć przekuć w 
wykorzystane sytuacje. Wte-
dy będziemy mogli myśleć o 
zwycięstwie. Do końca roku 
zostało już niewiele meczów 
i musimy się spiąć, żeby zdo-
być jak najwięcej punktów.

A co będzie chciał 
pokazać Jarosław Fojut?

Nie mam ciśnienia na 
ten mecz. Na pewno bę-
dzie przyjemnie wrócić na 
ten stadion, ale nie widzę 
żadnych podtekstów. Moje 
podejście do meczu będzie 
takie samo jak zawsze. Nie 
będę chciał indywidualnie 
pokazywać czegoś na siłę. 
Liczy się cel zespołowy, czyli 
wygrać to  spotkanie i za-
wieźć trzy punkty do Szcze-
cina.
Rozmawiał  
Mateusz Kondrat

7Sylwetka rywala

Rozmowa z Jarosławem Fojutem, obrońcą Pogoni Szczecin i byłym piłkarzem Śląska Wrocław

Mario, odbierz wreszcie telefon!
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„
Widać 

cierpliwość władz 
Śląska i wiarę w 
trenera. Tylko to 
pozwoli stworzyć 
dobry zespół.

POGOŃ  
SZCZECIN

Trener: Czesław Michniewicz
II trener: Marcin Węglewski
Kierownik: Daniel Strzelecki

Bramkarze
1. Jakub Słowik 24 190/82
34. Bartosz Piotrowski 19 185/80
66. Dawid Kudła 23 189/85

Obrońcy
3. Jarosław  Fojut 28 188/83
4. Jakub Czerwiński 24 183/75
9. Adam Frączczak 28 180/76
15. Hubert Matynia 20 181/69
21. Sebastian Rudol 20 183/77
24. Błażej Chouwer 18 180/72
26. Sebastian Murawski 21 183/68
33. Mateusz Lewandowski 22 182/72
77. Ricardo Nunes 29 178/73

Pomocnicy
6. Rafał Murawski 34 175/75
10. Patryk Małecki 27 170/70
13.Takuya Murayama 26 177/68
14. Miłosz Przybecki 24 176/66
16. Michał Walski 18 169/62
19. Jakub Piotrowski 18 184/78
20. Karol Danielak 24 170/66
23. Mateusz Matras 24 193/88
27. Takafumi Akahoshi 29 175/66
32. Robert Obst 20 189/78

Napastnicy
11. Władimir Dwaliszwili 29 182/82
29. Marcin Listkowski 17 178/68
93. Łukasz Zwoliński 22 184/80
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Spotkanie z Cracovią 
było dla Tadeusza Paw-

łowskiego setnym, w któ-
rym zasiadł na ławce trener-
skiej Śląska Wrocław.

Na sto meczów w tre-
nerskiej karierze Tadeusza 
Pawłowskiego w Śląsku 
Wrocław złożyło się 40 
zwycięstw, 32 remisy i 28 
porażek. Po raz pierwszy 

były legendarny napastnik 
WKS-u poprowadził nasz 
zespół z ławki w nieszczęśli-
wym, spadkowym sezonie 
1992/93 - debiutował w roli 
trenera w spotkaniu z Legią 
Warszawa. Pomimo relegacji 
do niższej klasy rozgrywko-
wej zielono-biało-czerwoni 
dzielnie radzili sobie w tam-
tym czasie w Pucharze Pol-

ski, docierając aż do półfina-
łu rozgrywek. W ówczesnej 
I lidze i krajowym pucharze 
pod wodzą Pawłowskiego 
zespół rozegrał 23 spotkania 
notując 9 zwycięstw, 4 remi-
sy i 10 porażek.

Okazalsze pod wzglę-
dem osiąganych wyników 
okazało się drugie podejście 
Tadeusza Pawłowskiego do 

Śląska. Pod jego wodzą zielo-
no-biało-czerwoni przez rok 
nie dali się pokonać na wła-
snym obiekcie, w zdawało się 
już straconej kampanii zdoła-
li wygrać „grupę spadkową” 
Ekstraklasy, a sezon później 
zająć ostatecznie 4. miejsce 
w tabeli. To dało drużynie 
Pawłowskiego przepustki 
do europejskich pucharów, 

w których rywalizowała ona 
ze słoweńskim NK Celje i 
szwedzkim IFK Goeteborg, 
a samemu trenerowi pozwo-
liło zostać pierwszą osobą w 
historii Śląska, która w roz-
grywkach międzynarodo-
wych wystąpiła jako piłkarz 
i trener WKS-u.

Dobre wyniki osiągane 
przez szkoleniowca Śląska 

nie przeszły bez echa w śro-
dowisku sportowym. Tade-
usz Pawłowski na początku 
2015 roku został uznany za 
najlepszego szkoleniowca 
na Dolnym Śląsku w ple-
biscycie organizowanym 
przez „Gazetę Wrocław-
ską”, a także za „Trenera 
Roku 2014” przez  „Piłkę 
Nożną”. 

►Przede wszyst-
kim bilety na 
mecze Ślą-
ska Wrocław 

będzie można kupić dużo 
łatwiej. Do zakupu wejśció-
wek na spotkania WKS-u 
rozgrywane na Stadionie 
Wrocław niepotrzebna już 
będzie Karta Kibica, zniesio-
ny zostanie również obowią-
zek okazywania dokumen-
tu z numerem PESEL przy 
kupowaniu biletów. Od 25 
listopada 2015 roku wystar-
czy jedynie podanie swoje-
go imienia i nazwiska oraz 
numeru PESEL, zgodnych z 
dokumentem potwierdzają-
cym tożsamość.

W ten sposób bilety na 
mecze Śląska Wrocław moż-

na kupować w każdym z 13 
punktów sprzedaży (pełna 
lista na stronie 2), a także za 
pośrednictwem strony inter-
netowej bilety.slaskwroclaw.
pl.

Zakupiony w ten sposób 
bilet będzie ważny wraz z 
dokumentem potwierdza-
jącym tożsamość, który 
należy mieć przy sobie i 
okazać na każde wezwa-
nie pracowników ochro-
ny. Odpowiedzialność za 
podanie danych niezgod-
nych z dokumentem po-
twierdzającym tożsamość 
ponosi kibic. 

Informujemy równocze-
śnie, że Karta Kibica Śląska 

Wrocław zachowuje swoją 
dotychczasową funkcjo-
nalność. Tak jak dotąd, 
każdy kibic będzie mógł 
ją wyrobić po złożeniu 
odpowiedniego wniosku 
w Punkcie Obsługi Kibica 

(POK), mieszczącym się 
obok kas stadionowych 
przy ul. Oporowskiej 62 
lub na Stadionie Wrocław 
w dniu meczu, w punkcie 
zlokalizowanym przy ka-
sach od ul. Królewieckiej. 

Karta kibica nie jest obo-
wiązkowa, ale jej właściciel 
otrzymuje istotne korzyści 
i możliwości, takie jak:

- możliwość zakupu karnetu 

na mecze w danej rundzie, 

- oszczędność czasu przy 
zakupie biletów w kasach 
klubowych,
- możliwość uczestniczenia 
w promocjach adresowa-
nych do posiadaczy Kart 
Kibica.

Zmiana ustawy – łatwiej kupić bilet
Z dniem 25 listopada weszły  
w życie przepisy znowelizowanej 
Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych, które w znacznym  
stopniu ułatwią zakup biletów  
i uczestniczenie w meczach  
Ekstraklasy. Jakie korzyści  
oznaczają one dla kibiców?
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Tadeusz Pawłowski przekroczył setkę
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Jakie to było uczucie 
siedzieć na ławce w 
Warszawie i wiedzieć, że 
nie wejdzie się na murawę?

Na pewno to ciekawe do-
świadczenie. Nie mam już 
wpływu na sytuacje na bo-
isku, bo choć mogę podpo-
wiadać z ławki, to wiem, że 
w tym stadionowym tumul-
cie niewiele do zawodników 
dociera. Pojawiają się też 
duże nerwy. Zdecydowanie 
to inne uczucie niż gdy się 
siedzi na ławce w charakte-
rze zmiennika. Teraz muszę 
koncentrować się na o wiele 
większej liczbie elementów, 
analizować je i wiedzieć, że 
każda piłka może być decy-
dująca.

W Warszawie widać 
było progres w grze Śląska, 
ale zabrakło punktów. Jak 
ocenia Pan ten mecz?

Cieszę się, że zmiana była 
dostrzegalna. Siedząc na 
ławce, czy już nawet po spo-
tkaniu analizując ten mecz 
widzieliśmy, że wyglądało 
to nieźle. Nie ustrzegliśmy 
się jednak błędów i to znak, 
że musimy jeszcze mocno 
pracować nad ich wyelimino-
waniem. Nikogo nie zadowa-
lają porażki, nawet pomimo 
tego, że styl i forma zespołu 
były lepsze. Jesteśmy w takiej 
sytuacji, że musimy zdoby-
wać punkty, wygrywać. Ta-
kie mecze jak w stolicy dają 
promyk nadziei, że idziemy 
w dobrym kierunku, ale to 
jeszcze jest za mało. Musimy 
przez 90 minut być bardzo 
skoncentrowani, pracować 
mocno całą drużyną, być blo-
kiem i wtedy możemy liczyć 
na sukcesy.

Jak stary kapitan Śląska 
czuje się w klubie w nowej 
roli?

Czynnie uczestniczę w 
zajęciach, prowadząc je. Za-
czynamy bardzo intensyw-
nie, praktycznie z marszu. 
Dla mnie to świetna sprawa, 
że mam możliwość pracy z 
piłkarzami w Ekstraklasie. 
Pierwszy raz na takim pozio-

mie rozgrywek występuję w 
roli po drugiej stronie, więc 
przyjmuję to jako ogromną 
szansę do nauki.

Wchodząc do szatni 
spotkał Pan kilku graczy, z 
którymi zdobywał 
mistrzostwo Polski. To 
bardziej wspomagająca, 
czy przeszkadzająca 
okoliczność?

Jest tu jeszcze kilku za-
wodników, z którymi gra-
łem w jednej drużynie, a 
także ci, z którymi na boisku 
spotykałem się rywalizu-
jąc w przeciwnych zespo-
łach. Liczę więc, że szybko 
znajdziemy wspólny język 
i będziemy na treningach i 
meczach rozumieć, o co nam 
wzajemnie chodzi. Mam na-
dzieję, że nasze dobre kon-
takty pomogą w odbiorze 
feedbacku od drużyny. Zna-
my się z chłopakami długo, 
mamy do siebie zaufanie, ale 
oni już wiedzą, że ta forma 
kontaktu trochę się zmieni. 
Teraz muszę od nich 
wymagać i to wy-
magać dużo, żeby 
drużyna mogła 
się rozwijać. Na 
początku ustali-
liśmy hierarchię 
i to, żeby na za-
jęciach mówili 
do mnie „trene-
rze”. Oczywiście 
po pracy jesteśmy 
nadal kolegami i 
mówimy sobie po 
imieniu, inaczej 
byłoby to sztuczne.

Po zakończeniu 
zawodniczej kariery 
prowadził Pan swoją 
szkółkę piłkarską. Ten 
projekt teraz zostaje 
odstawiony na boczny 
tor?

Rozbudowaliśmy w 
naszej akademii na tyle 
mocne struktury, że 
spokojnie mogę skupić 
się na pracy w Śląsku 
Wrocław. Nie opusz-
czam dotychczaso-
wego miejsca w 100 

procentach, po rozmowach 
z prezesem ustaliliśmy, 
że dalej mogę być mocno 
zaangażowany w jej funk-
cjonowanie, ale wiadomo 
- wszystko ma swoje prio-
rytety. Jestem pewny, że 
mogę to tak ułożyć, żebym 
znalazł czas na pracę w 
dwóch miejscach.

W tym roku przebywał 
Pan w Śląsku na stażu. W 
czym ten okres pomógł w 
kontekście zaczętej 
właśnie pracy w klubie?

Przede wszystkim na 
własne oczy poznałem 
warsztat trenera Tadeusza 
Pawłowskiego. Miałem oka-
zję zobaczyć jak zachowują 

się jego asystenci, więc to 
zdecydowanie mi pomo-
gło. Teraz, wchodząc już do 
środka szatni, muszę pewne 
rzeczy przewartościować. 
Na pewno trochę czasu 
musi upłynąć, bym mógł 
w stu procentach przejąć 
wszystkie obowiązki, jakie 
spoczywały na trenerze Ba-
rylskim i Czajce, ale jestem 
pełen optymizmu. Wierzę, 
że wykorzystam ten czas, 
żeby pomóc w pracy trene-
rowi i drużynie.

Przy pierwszym 
wejściu do szatni na 
Oporowskiej serce mocniej 
Panu zabiło?

Oczywiście, że tak! Od-
nalazłem swoje dawne 

miejsce, teraz siedzi na 
nim Krzysiek Ostrow-

ski. Spytałem więc 
go, czy trochę nie pa-
rzy (śmiech). Myślę, 
że każdy chłopak z 
Wrocławia miałby 
podobne odczucia 
co ja, wiedząc, że 
Śląsk to wielki, wy-
jątkowy klub. Mam 

nadzieję, że uda nam 
się zbudować wspólnie 

taką atmosferę pracy, że 
nikt nie będzie miał co 

do tego wątpliwości. To 
zaszczyt tu pracować, 

bez wzglę-

du na to, czy jest się piłka-
rzem, trenerem, czy panią 
księgową. Ostatnio miałem 
przyjemność być na stażu w 
Benfice Lizbona i ujęła mnie 
pasja pracujących tam lu-
dzi, bez względu na to, czy 
jest się człowiekiem od pie-
lęgnacji murawy, czy preze-
sem. W Portugalii wszyscy 
wiedzą, że to wielki klub i 
mam nadzieję, że będziemy 
mieli tu taką samą świado-
mość.

Rozmawiałem dziś z 
Jarosławem Fojutem i 
mówił, że nie może 
dodzwonić się do Mariusza 
Pawelca. Przed meczem 
Śląska z Pogonią nie 
będzie miał problemu ze 
złapaniem kontaktu z 
Dariuszem Sztylką?

Nie, na pewno odbiorę 
każde połączenie i jestem 
pewien, że Mariusz też 
niedługo do niego oddzwo-
ni. Po prostu zarówno za-
wodnicy, jak i sztab mają 
w tym tygodniu dużo pra-
cy. Najbliższy pojedynek z 
Pogonią jest dla nas bardzo 
ważny i na pewno to jest 
powód, dla którego Mario 
nie podnosi obecnie słu-
chawki.

Spotkanie z „Jeffem” 
będzie miłym akcentem 
sobotniego pojedynku na 
Stadionie Wrocław?

Na pewno tak. Z Jarkiem 
długo wspólnie występo-
waliśmy na boisku, teraz też 
utrzymujemy kontakty. Na 
pewno będzie miło znowu 
go zobaczyć, zwłaszcza że 
już długo nie mieliśmy oka-

zji widzieć się twarzą w 
twarz. Zawsze jest miło 
spotkać się z kolegą, 

który dobrze gra i jest 
w niezłej formie.

Formacja 
defensywna 
Pogoni, którą 
dowodzi Fojut, 
będzie stanowiła 

poważną zaporę dla 
piłkarzy Śląska?

Na pewno trzeba docenić 
to, co zrobili w tym sezo-
nie. Świetnie prezentuje się 
zwłaszcza dwójka stoperów, 
po której widać, że dosko-
nale się rozumie. Jarek z Ja-
kubem Czerwińskim nawet 
wyglądają podobnie, co jest 
mylące zwłaszcza przy sta-
łych fragmentach gry. Oby-

dwaj wysoko wychodzą do 
gry, asekurują się wzajem-
nie i nie boją się kontaktu z 
napastnikami przeciwnika. 
Przed nami ciężkie zadanie, 
żeby skutecznie sobie z nimi 
poradzić.

Pogoń nie wygrała od 
pięciu spotkań i wygląda, 
że dostała lekkiej zadyszki. 
Napawa to optymizmem 
przed meczem w sobotę?

Swojej szansy upatrujemy 
przede wszystkim w naszym 
pomyśle na grę i dyspozycji, 
jaką chcemy wypracować. 
Pogoń ma swoje problemy, 
ale nie mamy zamiaru się 
tym przejmować, bo dopra-
cowujemy swój własny wa-
riant rozegrania tego meczu. 
Ma być on przede wszystkim 
prosty i skuteczny oraz przy-
nieść trzy punkty.

Tym pomysłem może 
być gra trójką obrońców 
jak w przypadku meczu z 
Legią?

Jeszcze w tej chwili o 
tym nie zdecydowaliśmy. 
Mamy trochę czasu, żeby 
dobrać odpowiednią takty-
kę do sobotniego meczu. W 
Warszawie trójka obrońców 
wypadła bardzo dobrze i 
popełniła tylko jeden błąd 
wynikający z braku koncen-
tracji. Na pewno jest to jeden 
z wariantów na nowe funk-
cjonowanie linii obrony, ale 
może niekoniecznie musimy 
z niego korzystać w każdym 
meczu. Szukamy skuteczno-
ści i pod tym kątem musimy 
dobierać taktykę w starciach 
z konkretnymi przeciwnika-
mi.

Ludzie kojarzą Pana z 
sukcesami Śląska, z 
marszu od III ligi po 
mistrzostwo Polski. Wierzy 
Pan, że takie sukcesy WKS 
osiągnie z Panem w 
sztabie?

Moim zdaniem miejsce 
Śląska to góra tabeli i gra o 
najwyższe cele. Wierzę, że 
mimo małego kryzysu i nie-
powodzeń uda nam się z nich 
podnieść i osiągnąć sukcesy 
w tym sezonie. Tę drużynę 
naprawdę na to stać. Widzę, 
jaki potencjał mają gracze, 
jak teraz pracują na trenin-
gach. To tylko kwestia czasu, 
aż wrócimy na należne nam 
miejsce.
Rozmawiał  
Mateusz Kondrat

Nikogo nie zadowalają porażki
Rozmowa z Dariuszem Sztylką, 
wieloletnim kapitanem Śląska,  
a od ubiegłego tygodnia nowym 
asystentem w sztabie trenerskim 
Tadeusza Pawłowskiego
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To już ostatnie podsumowanie tygodnia w Sezonie Jesień 2015! Pierwszy raz w historii w jednym 
podsumowaniu za jednym razem daliśmy dwie szóstki tygodnia dla jednej z lig.  
Wszystko dla tego, że w czasie, gdy inni rozgrywali ostatnią swoją kolejkę, to w Ekstraklasie drużyny rozegrały 
po dwa mecze. Tym samym Mateusz Żak, który znalazł sie wśród najlepszych zarówno w 13., jak i 14. kolejce,  
stał się pierwszym zawodnikiem, który w jednym podsumowaniu znalazł się dwa razy. 

TWÓJ ŚLĄSK, 
TWOJA LIGA!

Wyniki 
Ekstraklasa
Szajka - The Celestes 4:6, Modeco 
FT - Alpine Stars 7:2, Nankatsu - 
Car-Zone Wrocław 7:7, OKS Sokół 
Wrocław - WTF 5:0.

1. Alpine Stars 14 36 56-51
2. Modeco FT 14 31 68-45
3. Car-Zone Wrocław 14 27 90-60
4. The Celestes 14 23 76-61
5. OKS Sokół Wrocław 14 19 55-59
6. Szajka 14 14 51-63
7. Nankatsu FC 14 7 51-84
8. Meblobud.pl  14 0 23-93

Pierwsza Liga
Mands Klub Kokosa - Team Maślice 
5:2, NOKIA - The Hornets 5:2, Alstom 
Wrocław - INSS-POL 3:4, EPI Park 
Domaszczyn - Fukushima Boys 2:6, 
Śląsk Wrocław - NDB 6:1, Santander 
- Lions Team 3:2, Vitasport.pl - Credit 
Suisse 0:5.

1. Mands Klub Kokosa 13 33 76-30
2. INSS-POL 13 30 74-43
3. Śląsk Wrocław 13 28 60-37
4. EPI Park Domaszczyn 13 22 46-47
5. Santander 13 21 59-50
6. NOKIA 13 18 45-50
7. Alstom Wrocław 13 18 62-57
8. Team Maślice 13 18 49-51
9. Lions Team 13 16 42-51
10. Fukushima Boys 13 15 55-62
11. NDB 13 15 43-59
12. Credit Suisse 13 15 43-55
13. The Hornets  13 12 26-62
14. Vitasport.pl 13 5 35-61

Druga Liga
Hemmersbach - Sharks 2:8, OIRP 
Wrocław - Kanonierzy Wrocław 12:3, 
Magicy z Rio - Gromowładni 6:5, Sło-
neczne Krzyki - Europejski Fundusz 
Leasingowy 6:2, KP Ogrodomania 
Silesia 0:7, DeLaval - Drwal Team 
3:1, Bosch - Elektronika Zielonynurt.
pl 4:2.

1. Kanonierzy Wrocław 13 34 60-38
2. OIRP Wrocław 13 31 84-41
3. Silesia 13 21 64-53
4. Bosch 13 21 46-40
5. DeLaval 13 21 62-51
6. Drwal Team 13 19 54-41
7. Hemmersbach 13 19 51-57
8. Elektronika Zielonynurt.pl 13 17 40-43
9. KP Ogrodomania 13 16 51-47
10. Gromowładni 13 16 54-49

11. Magicy z Rio 13 15 39-54
12. Sharks Wrocław 13 13 46-66
13. Słoneczne Krzyki 13 12 41-59
14. EFL 13 5 22-75

Trzecia Liga
Tyskie - All Stars 4:8, EY Global 
Services - Astech 6:11, Free Style Fo-
otball - Nic Się Nie Stało 1:6, Trapezy 
- Twierdza Wrocław 5:2, SS Ferajna 
- Hajlabajla 1:6, XXX - WPO Alba 5:8, 
Credit Agricole - USP Zdrowie 4:5.

1. All Stars 13 31 87-37
2. Credit Agricole 13 26 88-45
3. XXX 13 26 99-35
4. Trapezy 13 24 57-34
5. Nic Się Nie Stało 13 23 53-41
6. AECOM polska 13 20 53-75
7. Free Style Football 13 17 55-72
8. Hajlabajla Team 13 16 65-59
9. EY Global Services 13 15 49-79
10. USP Zdrowie 13 14 56-66
11. WPO Alba 13 13 51-96
12. Twierdza Wrocław 13 13 52-64

13. Tyskie 13 12 63-60
14. SS Ferajna 13 4 33-98

Czwarta Liga
NEVADA Team - MALL.pl 5:4, QAD - 
FC Lux-Torpeda 2:5, Burza 2.0 - Kruk 
4:5, Casus Finanse - Feniks Wrocław 
4:16, Veni Vidi Wino - money4you 
1:3, Wolni Strzelcy - SLASKnet.com 
15:0, Sygnity - XL Catlin 1:3.

1. money4you 13 30 81-40
2. Feniks Wrocław 13 28 101-56
3. MALL.pl  13 28 88-40
4. Casus Finanse 13 25 40-49
5. NEVADA Team 13 25 65-54
6. Wolni Strzelcy 13 22 56-37
7. Burza 2.0 13 21 70-50
8. FC Lux-Torpeda 13 19 58-47
9. QAD 13 17 40-50
10. XL Catlin 13 16 38-51
11. Kruk  13 13 39-62
12. Sygnity 13 12 43-52
13. Veni Vidi Wino 13 9 31-52
14. SLASKnet.com 13 0 11-121

Szóstki Tygodnia 
Ekstraklasa (13. kolejka)
Jędrzej Skonieczny (Szajka) - Grze-
gorz Korecki (OKS Sokół Wrocław), 
Mateusz Żak (Car-Zone Wrocław), 
Mateusz Stadnik (OKS Sokół 
Wrocław), Bartosz Jurga (Szajka), 
Mateusz Magusiak (Car-Zone 
Wrocław)

Ekstraklasa (14. kolejka)
Franck Fernandez (Modeco FT) 
- Grzegorz Wan (Modeco FT), Mate-
usz Czajka (Modeco FT), Mateusz 
Żak (Car-Zone Wrocław), Kacper 
Janc (Nankatsu FC), Mateusz Mły-
narczyk (Szajka) 

Pierwsza Liga
Marek Świder (Śląsk Wrocław) - Ka-
mil Sałata (Fukushima Boys), Mar-
cin Majak (Mands Klub Kokosa), 
Łukasz Czajka (Śląsk Wrocław), 
Radosław Parossa (INSS-POL), 
Bartosz Zieliński (Santander) 

Druga Liga
Rafał Hudak (DeLaval) - Kamil Pir-
ga (Sharks Wrocław), Mirosław Mo-
tyka (Magicy z Rio), Adam Płoch 
(Silesia Team), Tomasz Markowski 
(OIRP Wrocław), Andrzej Jaskowski 
(OIRP Wrocław) 

Trzecia Liga
Marek Mastej (SS Ferajna) - Paweł 
Papaj (Nic Się Nie Stało), Łukasz 
Rybus (AECOM Polska), Tomasz 
Urbański (Nic Się Nie Stało), 
Łukasz Konera (Trapezy), Aleks 
Liniewicz (WPO Alba) 

Czwarta Liga
Łukasz Zborowski (Nevada Team) - 
Łukasz Słoma (money4you), Michał 
Woźnica (Feniks Wrocław), Daniel 
Król (NEVADA Team), Marcin Ziem-
lański (SLASKnet.com), Wojciech  
Święcicki (FC Lux-Torpeda) 

Drużyna Tygodnia
Fukushima Boys - drużyna Fuku-
shimy udowodniła, że do końca nie 
należy tracić wiary. Dwie kolejki 
temu wydawało się, że nic jej nie 
uratuje przed spadkiem. A jednak 
udało jej się wygrać dwa mecze 
i uratować Pierwszą Ligę. Szcze-
gólnie dużym zaskoczeniem z 
pewnością było zwycięstwo z EPI. 
Rywale w teorii wciąż mieli szansę 

na trzecie miejsce, więc na meczu 
pojawili się w najmocniejszym 
zestawieniu. Mimo to znakomicie 
zmotywowana drużyna Fukushimy 
nie miała problemu z wygraną. 

Bramkarz Tygodnia
Marek Świder (Śląsk Wrocław) 
- to, co wyczyniał w bramce w 
meczu z NDB Marek Świder, skwi-
tować można krótko - MISTRZO-
STWO ŚWIATA! Gdyby nie on i jego 
interwencje, to Śląsk po przerwie 
nie miałby po co wychodzić na bo-
isko, a NDB wiosną grałoby nadal 
w Pierwszej Lidze. A tak w drugiej 
połowie do gry wzięli się pozosta-
li zawodnicy Śląska i drużyna z 
Oporowskiej zgarnęła trzy punkty, a 
NDB ostatecznie spadło do Drugiej 
Ligi. 

Zawodnik Tygodnia 
Mateusz Żak (Car-Zone Wro-
cław) - po raz kolejny należy pod-
kreślić, że ten sezon w wykonaniu 
Mateusza jest przełomowy. Powoli 
zmienia się jego rola w drużynie. Z 
jednego z wielu dobrych graczy za-
czyna się stawać liderem zespołu. 
Mecz z Celestes to kolejny szlagie-
rowy pojedynek w lidze, w którym 
Żak swoją grą walnie przyczynił się 
do zwycięstwa. Biorąc pod uwagę, 
że po raz pierwszy w historii w 
jednym podsumowaniu mamy dwie 
szóstki tygodnia jednej z lig, to Żak 
jest pierwszym zawodnikiem, który 
w jednym podsumowaniu znalazł 
się dwukrotnie w szóstce tygodnia. 
W meczu z Nankatsu znów należał 
do najlepszych w zespole Car-Zo-
ne i jeśli uda mu się podtrzymać 
dobrą dyspozycję na wiosnę, to 
może być jednym z faworytów do 
tytułu MVP.

Liczby Tygodnia 
100 - Mateusz Żak, Jan Wan i 
Michał Motyka po raz setny wpi-
sali sie na listę strzelców, Tomasz 
Markowski po raz setny punktował 
w klasyfikacji kanadyjskiej Drugiej 
Ligi. 
20 - Daniel Mila zaliczył 20 asystę 
w Czwartej Lidze i tym samym 
stał się liderem klasyfikacji asyst 
wszech czasów w Czwartej Lidze. 
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Leon Leszczyński był pierw-
szym zawodnikiem, który grał w 
obu klubach. Ten wychowanek 
Polonii Bytom, zwany przez kole-
gów Lońką, awansował z naszym 
klubem do II ligi w pamiętnym 
sezonie 1956. W następnym 
roku był świadkiem zmiany nazwy 
klubu z CWKS na Śląsk. Z Po-
gonią dwukrotnie awansował do 
ekstraklasy (1958 i 1962). W obu 
klubach był podporą defensywy.

Zygmunt Czyżewski był 
przed wojną piłkarzem legendar-
nych Czarnych Lwów. W sezonie 
1953 po raz pierwszy poprowa-
dził Pogoń występującą wówczas 
w lidze międzywojewódzkiej. Na 
początku 1960 roku przejął po 
czeskim trenerze Lugru II-ligowy 
Śląsk. Niestety, nie udało mu się 
awansować z naszym klubem 
do ekstraklasy.W skróconym 
sezonie 1962 trafił po raz drugi 
do Pogoni i awans ten wywalczył 
z Portowcami. Szczecinie byli 
wówczas lepsi od … Śląska. 

Roman Jakóbczak był 
solidnym piłkarzem Śląska w 
drugiej połowie lat 60. Po spadku 
WKS-u do II ligi przeszedł do wy-
stępującej w ekstraklasie Pogoni. 
W 1974 roku - już jako gracz 
Lecha Poznań - zadebiutował w 
reprezentacji Polski i był w kadrze 
na mistrzostwach świata w 1974 
w Niemczech, jednak nie zagrał 
tam ani jednego meczu. Karierę 
piłkarską kontynuował w klubach 
francuskich.

Romuald Szukiełowicz 
jako jedyny trener dwukrotnie pro-
wadził Śląsk i Pogoń. W styczniu 
1989 przejął nasz klub w trudnej 
sytuacji, gdy Wojskowi okupowali 
ostatnie miejsce w tabeli. Śląsk 
pod jego wodzą był rewelacją 
rundy wiosennej i bez problemu 
utrzymał się w ekstraklasie. Suk-
cesy trener Szukiełowicz odnosił 
też Pogonią, z którą w sezonie 
1996/97 awansował do I ligi. 

Piotr Mandrysz w barwach 
Pogoni dwukrotnie świętował 
awanse na wyższe szczeble 
rozgrywkowe. Najpierw jako 
zawodnik wywalczył z Portow-
cami awans do I ligi (1997), 
a w sezonie 2008/09 już jako 
trener na zaplecze ekstraklasy. W 
Śląsku zaliczył półroczny epizod 
na drugim froncie jesienią 1999 
roku. Wiosną 2000 r. wrocławia-
nie już bez Mandrysza, który od-
szedł do RKS Radomsko, także 
awansowali do ekstraklasy. 

Radosław Janukiewicz ligo-
wy debiut w Śląsku zaliczył 20 
października 2001 r. w meczu 
przeciwko swojej późniejszej 
drużynie, czyli Pogoni. I nie 
był to debiut udany. Portowcy 
rozgromili wówczas wrocławian 
aż 4:0. Wychowanek WKS-u 
zaliczył później ze Śląskiem 
dwie degradacje i w 2003 roku 
znalazł się z nim w III lidze. 
Po dwóch latach wywalczył z 
naszym klubem awans do II ligi. 
W Pogoni zadebiutował jesienią 
2009 i po trzech sezonach 
awansował z nią do ekstraklasy. 
W 2010 roku dotarł z Portow-
cami do finału Pucharu Polski, 
gdzie szczecinianie nieznacznie 
(0:1) ulegli Jagiellonii Białystok. 
W sierpniu br. na zasadzie 
rocznego wypożyczenia trafił do 
Górnika Zabrze.

Przemysław Kaźmierczak 
spędził w Szczecinie trzy lata, 
w trakcie których awansował 
z Pogonią do najwyższej klasy 
rozgrywkowej w 2004 roku i 
debiutował w ekstraklasie oraz 
w narodowej reprezentacji 
Polski w meczu z Meksykiem 
(1:1) w kwietniu 2005 roku. 
Popularny Kaz w sezonie 
2007/08 zdobył mistrzostwo 
Portugalii w barwach FC Porto. 
Do Śląska przyszedł latem 
2010 r. z portugalskiej Vitorii 
Setubal i znacznie przyczynił 
się do ostatnich sukcesów 
WKS-u: mistrzostwa (2012), 
wicemistrzostwa Polski (2011) 
oraz do zdobycia Superpucha-
ru (2012). W grudniu 2013 r. 
w końcówce meczu z Pogonią 
trafił do bramki strzeżonej 
przez Janukiewicza dając Ślą-

skowi remis (1:1). Latem 2014 
roku przeszedł do ówczesnego 
beniaminka ekstraklasy - Gór-
nika Łęczna. Wiosną pauzował 
z powodu kontuzji, zaś w 
lipcu rozwiązał kontrakt z tym 
klubem.

Piotr Celeban początkowo, 
dzięki ojcu Sławomirowi (medali-
ście mistrzostw Polski), trenował 
judo. Wychowanek Pogoni po 
raz pierwszy zagrał w wówczas 
II-ligowym Śląsku wiosną 2006 
roku. Po jednej rundzie wrócił 
do macierzystej Pogoni. Trener 
Tarasiewicz chciał go ponownie 
w Śląsku na początku 2008 roku. 
Ostatecznie drugi raz - tym razem 
na cztery lata - trafił do Wrocławia 
pół roku później. W grudniu 2008 
r. zadebiutował w reprezentacji 
Polski w wygranym 1:0 pojedyn-

ku z Serbią. Z WKS-em zdobył 
Puchar Ekstraklasy, mistrzostwo 
oraz wicemistrzostwo Polski, 
będąc jednym z ważniejszych 
zawodników drużyny. Impono-
wał skutecznością zarówno w 
obronie, jak i pod bramką rywali. 
W mistrzowskim sezonie zdobył  
dla WKS-u sześć goli. Po tym 
sukcesie odszedł do rumuńskie-
go FC Vaslui. W lipcu ubiegłego 
roku po dwuletniej przerwie został 
zawodnikiem Śląska po raz trzeci.

Jarosław Fojut regularnie 
grał w juniorskich i młodzieżo-
wych reprezentacjach Polski. 
Jako 17-latek trafił do angiel-
skiego Boltonu, z którym zaliczył 
epizod w Premier League, jednak 
nigdy nie przebił się do pierwszej 
drużyny. Wypożyczany do Luton 
Town i Stockport County na 

początku 2009 roku wrócił do 
Polski zostając zawodnikiem 
Śląska. Z WKS-em zdobył Puchar 
Ekstraklasy oraz wicemistrzo-
stwo i mistrzostwo Polski. W 
połowie mistrzowskiego sezonu 
i pół roku przed wygaśnięciem 
kontraktu ze Śląskiem podpisał 
przedwstępną umowę z Celtikiem 
Glasgow. Niestety, wiosną 
uszkodził więzadła w kolanie i 
Szkoci zrezygnowali z transferu. 
Po dwóch operacjach i żmudnej 
rehabilitacji na początku 2013 
roku trafił do norweskiego Tromsø 
IL. Z tym klubem występował w 
Lidze Europejskiej, jak i spadł z 
ekstraklasy. W sezonie 2014/15 
grał w szkockim Dundee United, 
z którym dotarł do finału Pucharu 
Ligi. Latem br. podpisał trzyletni 
kontrakt z Pogonią Szczecin. 
Krzysztof Mielczarek 

W Śląsku Wrocław i Pogoni Szczecin
Z historii  Śląska

Ponad trzydziestu piłkarzy i pięciu trenerów w swojej karierze reprezentowało barwy Śląska i Pogoni. Obrońca 
WKS-u Piotr Celeban (na zdjęciu) zaczynał swoją piłkarską karierę w szczecińskiej Pogoni. Z kolei w barwach 
Portowców występuje obecnie mistrz Polski z 2012 roku w barwach Śląska – Jarosław Fojut. 
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ZAWODNICY ŚLĄSKA I POGONI:

1. Artur Błażejewski:  
Pogoń 1998-00 i 2003(j), Śląsk 2000(j)
2. Adrian Budka: Śląsk 2005-06, 
Pogoń 2012-13
3. Artur Bugaj: Pogoń 1992-94, 1999-
00, 2003-05 i 2006-07, Śląsk 2006(w)
4. Piotr Celeban: Pogoń (wych)  
do 2005 i 2006-07, Śląsk 2006(w),  
2008-12 i od 2014(j)
5. Zbigniew Długosz: Śląsk (wych)  
do 1977, Pogoń 1977-85
6. Marcin Dymkowski: Śląsk (wych)  
do 2001(w), Pogoń 2010-11
7. Jarosław Fojut:  
Śląsk 2009-12, Pogoń od 2015(j)
8. Joachim Gacka:  
Śląsk 1960-61, Pogoń 1962-70
9. Franciszek Gołkowski:  
Pogoń 1967-71, Śląsk 1973-75
10. Waldemar Grzanka:  
Śląsk 1999-00, Pogoń 2004(j)
11. Piotr Jacyna: Śląsk 1995(j),  
(bez gry), Pogoń 1999-00
12. Roman Jakóbczak:  
Śląsk 1966-69, Pogoń 1970-71
13. Radosław Janukiewicz: Śląsk 
(wych) do 2007, Pogoń 2009-14
14. Dawid Kamrowski:  
Pogoń (wych) do 2005, Śląsk 2005(j)
15. Przemysław Kaźmierczak:  
Pogoń 2003-06, Śląsk 2010-14
16. Robert Kiłdanowicz:  
Śląsk 1995(j), Pogoń 1998(w)

17. Piotr Kluzek: Pogoń 1999(w)  
i 2003(w), Śląsk 2008(w)
18. Marek Kowal: Pogoń (wych)  
do 2005 i 2007-09, Śląsk 2005-06
19. Dariusz Krupa: Pogoń (wych)  
do 1985, Śląsk 1988(w)
20. Romuald Kujawa: Śląsk 1984-85, 
1994-96 i 1997-98, Pogoń 1996-97
21. Leon Leszczyński: CWKS/Śląsk 
1956-57, Pogoń 1958-62
22. Zdzisław Leszczyński:  
Śląsk 1995-97, Pogoń 1997-99
23. Stefan Machaj:  
Śląsk 1983-89, Pogoń 1992-93
24. Sławomir Majewski:  
Śląsk (wych) do 1976 (bez gry),  
Pogoń 1976-79
25. Piotr Mandrysz: Pogoń 1992-94  
i 1996-99, Śląsk 1999(j)
26. Rafał Pawlak: Śląsk 1996(w), 
Pogoń 2002-03
27. Sebastian Przybyszewski:  
Pogoń 2002(j), Śląsk 2008(w)
28. Krzysztof Pyskaty:  
Śląsk 2000-02, Pogoń 2009-10 
29. Tadeusz Rachwalski:  
Pogoń 1967-68, Śląsk 1969-76
30. Robert Stanek:  
Śląsk 1992 (bez gry), Pogoń 1993-95
31. Michał Stolarz:  
Śląsk 2000-02, Pogoń 2002(j)
32. Vuk Sotirović:  
Śląsk 2008-10, Pogoń 2011-12

TRENERZY ŚLĄSKA I POGONI:
1. Zygmunt Czyżewski:  
Pogoń 1953 i 1962-63, Śląsk 1960-61
2. Jerzy Kasalik: Pogoń 1994,  
Śląsk 1997
3. Orest Lenczyk: Śląsk 1979-80  
i 2010-12, Pogoń 1995(w)
4. Romuald Szukiełowicz:  
Śląsk 1989-91 i 1995-96, Pogoń 1992-
93 i 1996-97
5. Ryszard Tarasiewicz:  
Śląsk 2004-06 i 2007-10,  
Pogoń 2012(w)

Ponadto: Lesław Ćmikiewicz  
w latach 1965-70 zawodnik Śląska, 
w sezonie 1988-89 trenował Pogoń; 
Jerzy Podbrożny, który jesienią 2006 
r. niecałe trzy miesiące był w Śląsku 
asystentem trenera Luboša Kubika,  
w 2001 roku grał w barwach Pogoni  
w ekstraklasie; Janusz Wójcik  
jesienią 2000 r. pełnił funkcję  
menedżera w Pogoni, zaś wiosną 
2001 r. był menedżerem, a następne 
trenerem Śląska.
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