
Strona 8Strona 5 Strony 6–7
W numerze
plakat 
Śląska 
Wrocław Alvarinho przyznaje, że szybko aklimatyzuje 

się we Wrocławiu. Pod okiem trenera Ru-
maka chce wrócić do wysokiej formy.

Ze Śląska
W Polsce  
jak w domu

Słowacki bramkarz Lubos Kamenar powalczy z 
Mariuszem Pawełkiem o miejsce między słup-
kami. Opowiada nam o znajomości z Marianem 
Kelemenem, któremu zamierza dorównać.

Ze Śląska
Pierwsze
wzmocnienie WKS-ufo
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Śląsk Wrocław  
- Lech Poznań

15 lipca (piątek)  
godz. 20.30 Stadion Wrocław

WROCŁAWSCY
KIBICE,
STARTUJEMY!

NR 8 (127) 14 LIPCA 2016

OFICJALNY MAGAZYN WKS ŚLĄSK WROCŁAW S.A.



Po 30. kolejce rundy zasadniczej zespoły podzielone zostaną na dwie grupy: mistrzowską i spadkową, w których rozegrają po siedem dodatkowych meczów. Drużyny z miejsc 1.–4, (grupa mistrzowska) 
po rundzie zasadniczej i 9.–12. (spadkowa) zagrają po cztery spotkania u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły z pozycji 5.–8. i 13.–16. w roli gospodarza wystąpią trzykrotnie.
Kolejka 31 - 29-30 kwietnia,  Kolejka 32 - 6-7 maja, Kolejka 33 - 13-14 maja, Kolejka 34 - 17 maja, Kolejka 35 - 20-21 maja, Kolejka 36 - 27-28 maja, Kolejka 37 - 2-4 czerwca,

KOLEJKA 1 - 16-17 LIPCA
WISŁA KRAKÓW - POGOŃ SZCZECIN 16 LIPCA, 18:00

LEGIA WARSZAWA - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 16 LIPCA, 20:30
RUCH CHORZÓW - GÓRNIK ŁĘCZNA 16 LIPCA, 15:30
ŚLĄSK WROCŁAW - LECH POZNAŃ 15 LIPCA, 20:30

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - ARKA GDYNIA 18 LIPCA, 18:00
WISŁA PŁOCK - LECHIA GDAŃSK 15 LIPCA, 18:00

ZAGŁĘBIE LUBIN - KORONA KIELCE 17 LIPCA, 15:30
CRACOVIA - PIAST GLIWICE 17 LIPCA, 18:00

KOLEJKA 2 - 23-24 LIPCA
LECH POZNAŃ - ZAGŁĘBIE LUBIN 24 LIPCA, 18:00

POGOŃ SZCZECIN - KORONA KIELCE 22 LIPCA, 18:00
LEGIA WARSZAWA - ŚLĄSK WROCŁAW 23 LIPCA, 20:30

PIAST GLIWICE - WISŁA PŁOCK 24 LIPCA, 15:30
GÓRNIK ŁĘCZNA - LECHIA GDAŃSK 25 LIPCA, 18:00

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - CRACOVIA 24 LIPCA, 15:30
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - RUCH CHORZÓW 23 LIPCA, 18:00

ARKA GDYNIA - WISŁA KRAKÓW 22 LIPCA, 20:30
 KOLEJKA 3 - 30-31 LIPCA

POGOŃ SZCZECIN - ŚLĄSK WROCŁAW 1 SIERPNIA, 18:00
LECHIA GDAŃSK - WISŁA KRAKÓW 30 LIPCA, 18:00

LECH POZNAŃ - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 29 LIPCA, 20:30
ARKA GDYNIA - RUCH CHORZÓW 29 LIPCA, 18:00

GÓRNIK ŁĘCZNA - CRACOVIA 31 LIPCA, 15:30
WISŁA PŁOCK - LEGIA WARSZAWA 30 LIPCA, 20:30
KORONA KIELCE - PIAST GLIWICE 31 LIPCA, 18:00

ZAGŁĘBIE LUBIN - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA 31 LIPCA, 15:30
 KOLEJKA 4 - 6-7 SIERPNIA

KORONA KIELCE - LECH POZNAŃ 6 SIERPNIA, 20:30
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - GÓRNIK ŁĘCZNA 6 SIERPNIA, 15:30

RUCH CHORZÓW - WISŁA PŁOCK 8 SIERPNIA, 18:00
ZAGŁĘBIE LUBIN - POGOŃ SZCZECIN 7 SIERPNIA, 15:30

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - ARKA GDYNIA 5 SIERPNIA, 18:00
CRACOVIA - WISŁA KRAKÓW 5 SIERPNIA, 20:30

ŚLĄSK WROCŁAW - LECHIA GDAŃSK 6 SIERPNIA, 18:00
LEGIA WARSZAWA - PIAST GLIWICE 7 SIERPNIA, 18:00

 KOLEJKA 5 - 13-14 SIERPNIA
LECHIA GDAŃSK - KORONA KIELCE
ARKA GDYNIA - ŚLĄSK WROCŁAW

WISŁA PŁOCK - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
PIAST GLIWICE - ZAGŁĘBIE LUBIN

LECH POZNAŃ - CRACOVIA
GÓRNIK ŁĘCZNA - LEGIA WARSZAWA

POGOŃ SZCZECIN - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
WISŁA KRAKÓW - RUCH CHORZÓW

 KOLEJKA 6 - 20-21 SIERPNIA
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - LECH POZNAŃ

ZAGŁĘBIE LUBIN - GÓRNIK ŁĘCZNA
ŚLĄSK WROCŁAW - WISŁA PŁOCK
KORONA KIELCE - WISŁA KRAKÓW

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - LECHIA GDAŃSK
LEGIA WARSZAWA - ARKA GDYNIA

CRACOVIA - RUCH CHORZÓW
PIAST GLIWICE - POGOŃ SZCZECIN

 KOLEJKA 7 - 27-28 SIERPNIA
WISŁA PŁOCK - KORONA KIELCE
LECH POZNAŃ - PIAST GLIWICE
POGOŃ SZCZECIN - CRACOVIA

GÓRNIK ŁĘCZNA - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
ARKA GDYNIA - ZAGŁĘBIE LUBIN

WISŁA KRAKÓW - ŚLĄSK WROCŁAW
LECHIA GDAŃSK - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

RUCH CHORZÓW - LEGIA WARSZAWA
 KOLEJKA 8 - 10-11 WRZEŚNIA

LECH POZNAŃ - POGOŃ SZCZECIN
ZAGŁĘBIE LUBIN - WISŁA PŁOCK
KORONA KIELCE - ARKA GDYNIA

PIAST GLIWICE - GÓRNIK ŁĘCZNA
CRACOVIA - LECHIA GDAŃSK

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - LEGIA WARSZAWA
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - WISŁA KRAKÓW

ŚLĄSK WROCŁAW - RUCH CHORZÓW
 KOLEJKA 9 - 17-18 WRZEŚNIA

GÓRNIK ŁĘCZNA - KORONA KIELCE
WISŁA PŁOCK - POGOŃ SZCZECIN

LEGIA WARSZAWA - ZAGŁĘBIE LUBIN
ARKA GDYNIA - CRACOVIA

ŚLĄSK WROCŁAW - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
RUCH CHORZÓW - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

LECHIA GDAŃSK - LECH POZNAŃ
WISŁA KRAKÓW - PIAST GLIWICE

 KOLEJKA 10 - 24-25 WRZEŚNIA
PIAST GLIWICE - ŚLĄSK WROCŁAW

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - WISŁA PŁOCK
ZAGŁĘBIE LUBIN - CRACOVIA

POGOŃ SZCZECIN - GÓRNIK ŁĘCZNA
LECHIA GDAŃSK - RUCH CHORZÓW

KORONA KIELCE - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
LECH POZNAŃ - ARKA GDYNIA

WISŁA KRAKÓW - LEGIA WARSZAWA

 KOLEJKA 11 - 1-2 PAŹDZIERNIKA
GÓRNIK ŁĘCZNA - LECH POZNAŃ

CRACOVIA - KORONA KIELCE
ŚLĄSK WROCŁAW - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

WISŁA PŁOCK - WISŁA KRAKÓW
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - POGOŃ SZCZECIN

RUCH CHORZÓW - ZAGŁĘBIE LUBIN
LEGIA WARSZAWA - LECHIA GDAŃSK

ARKA GDYNIA - PIAST GLIWICE
 KOLEJKA 12 - 15-16 PAŹDZIERNIKA

PIAST GLIWICE - RUCH CHORZÓW
KORONA KIELCE - ŚLĄSK WROCŁAW

ZAGŁĘBIE LUBIN - LECHIA GDAŃSK
POGOŃ SZCZECIN - LEGIA WARSZAWA

GÓRNIK ŁĘCZNA - ARKA GDYNIA
LECH POZNAŃ - WISŁA KRAKÓW

CRACOVIA - WISŁA PŁOCK
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

 KOLEJKA 13 - 22-23 PAŹDZIERNIKA
WISŁA PŁOCK - GÓRNIK ŁĘCZNA

ARKA GDYNIA - POGOŃ SZCZECIN
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - ZAGŁĘBIE LUBIN

ŚLĄSK WROCŁAW - CRACOVIA
WISŁA KRAKÓW - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

RUCH CHORZÓW - KORONA KIELCE
LEGIA WARSZAWA - LECH POZNAŃ
LECHIA GDAŃSK - PIAST GLIWICE

 KOLEJKA 14 - 29-30 PAŹDZIERNIKA
PIAST GLIWICE - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

POGOŃ SZCZECIN - RUCH CHORZÓW
GÓRNIK ŁĘCZNA - ŚLĄSK WROCŁAW

LECH POZNAŃ - WISŁA PŁOCK
ZAGŁĘBIE LUBIN - WISŁA KRAKÓW

KORONA KIELCE - LEGIA WARSZAWA
ARKA GDYNIA - LECHIA GDAŃSK

CRACOVIA - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
 KOLEJKA 15 - 5-6 LISTOPADA

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - KORONA KIELCE
ŚLĄSK WROCŁAW - ZAGŁĘBIE LUBIN

WISŁA KRAKÓW - GÓRNIK ŁĘCZNA
WISŁA PŁOCK - ARKA GDYNIA

RUCH CHORZÓW - LECH POZNAŃ
LECHIA GDAŃSK - POGOŃ SZCZECIN

LEGIA WARSZAWA - CRACOVIA
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - PIAST GLIWICE
 KOLEJKA 16 - 19-20 LISTOPADA

ARKA GDYNIA - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
GÓRNIK ŁĘCZNA - RUCH CHORZÓW

PIAST GLIWICE - CRACOVIA
POGOŃ SZCZECIN - WISŁA KRAKÓW
KORONA KIELCE - ZAGŁĘBIE LUBIN
LECH POZNAŃ - ŚLĄSK WROCŁAW

LECHIA GDAŃSK - WISŁA PŁOCK
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - LEGIA WARSZAWA

 KOLEJKA 17 - 26-27 LISTOPADA
ZAGŁĘBIE LUBIN - LECH POZNAŃ
WISŁA KRAKÓW - ARKA GDYNIA

CRACOVIA - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
KORONA KIELCE - POGOŃ SZCZECIN
LECHIA GDAŃSK - GÓRNIK ŁĘCZNA

WISŁA PŁOCK - PIAST GLIWICE
ŚLĄSK WROCŁAW - LEGIA WARSZAWA

RUCH CHORZÓW - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
 KOLEJKA 18 - 3-4 GRUDNIA

PIAST GLIWICE - KORONA KIELCE
RUCH CHORZÓW - ARKA GDYNIA

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - ZAGŁĘBIE LUBIN
WISŁA KRAKÓW - LECHIA GDAŃSK

ŚLĄSK WROCŁAW - POGOŃ SZCZECIN
CRACOVIA - GÓRNIK ŁĘCZNA

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - LECH POZNAŃ
LEGIA WARSZAWA - WISŁA PŁOCK

 KOLEJKA 19 - 10-11 GRUDNIA
WISŁA KRAKÓW - CRACOVIA

GÓRNIK ŁĘCZNA - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
POGOŃ SZCZECIN - ZAGŁĘBIE LUBIN

LECH POZNAŃ - KORONA KIELCE
LECHIA GDAŃSK - ŚLĄSK WROCŁAW

WISŁA PŁOCK - RUCH CHORZÓW
ARKA GDYNIA - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

PIAST GLIWICE - LEGIA WARSZAWA
 KOLEJKA 20 - 17-18 GRUDNIA

ZAGŁĘBIE LUBIN - PIAST GLIWICE
RUCH CHORZÓW - WISŁA KRAKÓW

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - POGOŃ SZCZECIN
ŚLĄSK WROCŁAW - ARKA GDYNIA

CRACOVIA - LECH POZNAŃ
KORONA KIELCE - LECHIA GDAŃSK

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - WISŁA PŁOCK
LEGIA WARSZAWA - GÓRNIK ŁĘCZNA

 KOLEJKA 21 - 11-12 LUTEGO
POGOŃ SZCZECIN - PIAST GLIWICE
WISŁA KRAKÓW - KORONA KIELCE
WISŁA PŁOCK - ŚLĄSK WROCŁAW
GÓRNIK ŁĘCZNA - ZAGŁĘBIE LUBIN

RUCH CHORZÓW - CRACOVIA
LECH POZNAŃ - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

ARKA GDYNIA - LEGIA WARSZAWA
LECHIA GDAŃSK - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

 KOLEJKA 22 - 18-19 LUTEGO
ZAGŁĘBIE LUBIN - ARKA GDYNIA

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - LECHIA GDAŃSK
ŚLĄSK WROCŁAW - WISŁA KRAKÓW

CRACOVIA - POGOŃ SZCZECIN
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - GÓRNIK ŁĘCZNA

KORONA KIELCE - WISŁA PŁOCK
PIAST GLIWICE - LECH POZNAŃ

LEGIA WARSZAWA - RUCH CHORZÓW
 KOLEJKA 23 - 25-26 LUTEGO

GÓRNIK ŁĘCZNA - PIAST GLIWICE
WISŁA KRAKÓW - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

WISŁA PŁOCK - ZAGŁĘBIE LUBIN
ARKA GDYNIA - KORONA KIELCE

RUCH CHORZÓW - ŚLĄSK WROCŁAW
POGOŃ SZCZECIN - LECH POZNAŃ

LECHIA GDAŃSK - CRACOVIA
LEGIA WARSZAWA - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

 KOLEJKA 24 - 4-5 MARCA
PIAST GLIWICE - WISŁA KRAKÓW

CRACOVIA - ARKA GDYNIA
POGOŃ SZCZECIN - WISŁA PŁOCK
KORONA KIELCE - GÓRNIK ŁĘCZNA
LECH POZNAŃ - LECHIA GDAŃSK

ZAGŁĘBIE LUBIN - LEGIA WARSZAWA
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - ŚLĄSK WROCŁAW

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - RUCH CHORZÓW
 KOLEJKA 25 - 11-12 MARCA
ŚLĄSK WROCŁAW - PIAST GLIWICE

WISŁA PŁOCK - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
RUCH CHORZÓW - LECHIA GDAŃSK

ARKA GDYNIA - LECH POZNAŃ
CRACOVIA - ZAGŁĘBIE LUBIN

GÓRNIK ŁĘCZNA - POGOŃ SZCZECIN
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - KORONA KIELCE

LEGIA WARSZAWA - WISŁA KRAKÓW
 KOLEJKA 26 - 18-19 MARCA

PIAST GLIWICE - ARKA GDYNIA
ZAGŁĘBIE LUBIN - RUCH CHORZÓW

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - ŚLĄSK WROCŁAW
WISŁA KRAKÓW - WISŁA PŁOCK

POGOŃ SZCZECIN - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
KORONA KIELCE - CRACOVIA

LECH POZNAŃ - GÓRNIK ŁĘCZNA
LECHIA GDAŃSK - LEGIA WARSZAWA
 KOLEJKA 27 - 1-2 KWIETNIA

RUCH CHORZÓW - PIAST GLIWICE
ARKA GDYNIA - GÓRNIK ŁĘCZNA
WISŁA KRAKÓW - LECH POZNAŃ

ŚLĄSK WROCŁAW - KORONA KIELCE
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA

LECHIA GDAŃSK - ZAGŁĘBIE LUBIN
WISŁA PŁOCK - CRACOVIA

LEGIA WARSZAWA - POGOŃ SZCZECIN
 KOLEJKA 28 - 8-9 KWIETNIA

ZAGŁĘBIE LUBIN - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
KORONA KIELCE - RUCH CHORZÓW

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - WISŁA KRAKÓW
CRACOVIA - ŚLĄSK WROCŁAW

GÓRNIK ŁĘCZNA - WISŁA PŁOCK
POGOŃ SZCZECIN - ARKA GDYNIA
PIAST GLIWICE - LECHIA GDAŃSK

LECH POZNAŃ - LEGIA WARSZAWA
 KOLEJKA 29 - 15 KWIETNIA

RUCH CHORZÓW - POGOŃ SZCZECIN
WISŁA KRAKÓW - ZAGŁĘBIE LUBIN

WISŁA PŁOCK - LECH POZNAŃ
ŚLĄSK WROCŁAW - GÓRNIK ŁĘCZNA
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK - CRACOVIA

LECHIA GDAŃSK - ARKA GDYNIA
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA - PIAST GLIWICE

LEGIA WARSZAWA - KORONA KIELCE
 KOLEJKA 30 - 22-23 KWIETNIA

ZAGŁĘBIE LUBIN - ŚLĄSK WROCŁAW
LECH POZNAŃ - RUCH CHORZÓW
GÓRNIK ŁĘCZNA - WISŁA KRAKÓW

KORONA KIELCE - BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
PIAST GLIWICE - JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

ARKA GDYNIA - WISŁA PŁOCK
CRACOVIA - LEGIA WARSZAWA

POGOŃ SZCZECIN - LECHIA GDAŃSK
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Przypuszczalny skład i ustawienie zawodników  
na najbliższy mecz oraz kadra WKS Śląsk Wrocław

POZOSTAŁA KADRA:
1. Lubos Kamenar, 15. Łukasz Wiech, 5. Augusto, 32. Ostoja Stjepanović, 30. Kamil Dankowski,  
29. Peter Grajciar, 9. Jacek Kiełb, 8. Andras Gosztonyi, 27. Mariusz Idzik.

SZTAB SZKOLENIOWY:
Mariusz Rumak – trener, Dariusz Dudek – II trener, Dariusz Sztylka – asystent, Krzysztof Osiński – trener 
bramkarzy, Andrzej Traczyk – kierownik. 

17. 
PAWELEC

18.
MADEJ

21.
DVALI33. 

PAWEŁEK

3. 
CELEBAN

23.
ZIELIŃSKI 

20.
KOKOSZKA

6. FILIPE
GONCALVES 

14.
ALVARINHO 

10.
MORIOKA

19.
BILIŃSKI

Bilety na mecze Śląska dostać można w dwunastu punktach na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska:

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 so-
boty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10
3. Wyspa Kibica w Arkadach Wrocławskich, 
czynne pon-sob: 9-21, niedz: 10-20
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, (dwo-
rzec tymczasowy) kasa nr 5, czynne codziennie 
w godz. 6-22
7. Sklep Sportowy SportGaleria, ul. Okrężna 
1-2, Oleśnica, czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18, w soboty w godz. 9-14.

8. Sklep Fan-Sport, ul. H. Pobożnego 13, Trzeb-
nica, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
10-17, w soboty w godz. 10-14
9. Sklep Sportsen, ul. Jodłowa 2, Oława, czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-17, w so-
boty w godz. 10-14
10. Sklep PIWOWAR, Pasaż Millenium, ul. Dzier-
żoniowska 5, Strzelin, czynne od poniedziałku do 
soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-
18
W dniu meczu uruchamiane są także kasy Sta-
dionu Wrocław od ul. Lotniczej.
W sklepach Na Solnym, SportGaleria, Sportsen, 
Kajet, PIWOWAR, META w CH Bielany Wrocław-
skie oraz na Dworcu Autobusowym można pła-
cić wyłącznie gotówką, pozostałe punkty obsłu-
gują karty płatnicze.

TU KUPISZ BILETY NA ŚLĄSK!

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk Wrocław S.A. 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 niezamówionych tekstów 
oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skró-

tów w publikowanych tekstach. Redakcja 
nie odpowiada za treść reklam.

Druk:
Polskapresse, Oddział Poligrafia, 

Drukarnia Wrocław, Bielany Wrocławskie,  
ul. Kolejowa 7
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 ZMIANY KADROWE W ŚLĄSKU 

PRZYBYLI:
LUBOS KAMENAR, ŁUKASZ WIECH, AU-
GUSTO PEREIRA, OSTOJA STJEPANOVIĆ, 

FILIPE GONCALVES, ŁUKASZ MADEJ, 
ALVARINHO

ODESZLI:
JAKUB WRĄBEL (WYPOŻYCZENIE), 

DUDU PARAIBA, IHOR TYSZCZENKO, 
KRZYSZTOF OSTROWSKI, MICHAŁ 

BARTKOWIAK, KONRAD KACZMAREK, 
TOMASZ HOŁOTA, TOM HATELEY, 

MARCEL GECOV, ROBERT PICH, BENCE 
MERVO
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Śląsk rozpoczyna se-
zon, w którym świę-
tować będzie 70-le-
cie istnienia. Pierw-
szym rywalem na 

Stadionie Wrocław będzie 
Lech Poznań. Mecz w piątek 
o 20:30.
By godnymi wynikami uczcić 
70-lecie klubu, piłkarze Ma-
riusza Rumaka muszą punk-
tować od początku sezonu. 
Terminarz co prawda nie 
rozpieszcza – dwie pierwsze 
kolejki to spotkania z ostat-
nimi mistrzami –  Lechem, 
a potem Legią – ale trenerzy 
WKS-u zapewniają: do każ-
dego meczu podchodzimy 

tak samo, każdy chcemy wy-
grać.
Nie tylko zwycięstwa, 
a przede wszystkim roz-
wój i poprawa gry były ce-
lem przedsezonowych spa-
ringów. Śląsk najpierw za-
grał towarzysko z Olimpią 
Kowary, a następnie udał 
się na dziesięciodniowy 
obóz do Szamotuł. – Obóz 
był bardzo udany. Za nami 
dużo ciężkiej, ale przemy-
ślanej pracy. Każdy z zawod-
ników i wszystkie formacje 
zrobiły postęp – mówi Da-
riusz Sztylka, asystent tre-
nera Rumaka. Podczas przy-
gotowań WKS zmierzył się 
z Zagłębiem Lubin, Pogonią 

Szczecin oraz mistrzem Izra-
ela – Hapoelem Beer Szewa. 
Ostatnim sprawdzianem 
formy był sparing z Wisłą 
Kraków, zremisowany 3:3.
Podczas przedsezonowych 
gier zadebiutowali wszyscy 
nowi zawodnicy w kadrze 
Śląska Wrocław. Pierwszym 
z nich był słowacki bramkarz 
Lubos Kamenar, który wal-
czy z Mariuszem Pawełkiem 
o miejsce między słupkami. 
Do klubu przybyło też trzech 
doświadczonych Portugal-
czyków. Z kraju aktualnych 
mistrzów Europy przyjechali  
Alvarinho, Augusto i Filipe 
Goncalves. Pierwszy to dyna-
miczny skrzydłowy, który pra-

cował już z Mariuszem Ruma-
kiem w Zawiszy Bydgoszcz. 
Drugi z nich jest uniwersal-
nym zawodnikiem, jednak 
najczęściej wystawiany był 
na lewej stronie defensywy. 
Z kolei Filipe to środkowy po-
mocnik, a to pozycja, która 

po sezonie 15/16 wymagała 
wzmocnień. Do zespołu po-
wrócił również mistrz Polski 
z 2012 roku – Łukasz Madej. 
Ostatnim wzmocnieniem jest 
Ostoja Stjepanović, defen-
sywny pomocnik z przeszło-
ścią m.in. w Wiśle Kraków.

Pierwszym rywalem Ślą-
ska będzie Lech Poznań, 
który poprzedniego se-
zonu również nie może za-
liczyć do udanych. Kolejorz 
stracił tytuł mistrzowski na 
rzecz Legii i teraz bardzo 
chciałby go odzyskać. By to 
się udało, Lechici dokonali 
kilku wzmocnień, z których 
najważniejszymi wydają się 
być transfery Łukasza Ma-
jewskiego i Macieja Maku-
szewskiego. Dobrą formę 
poznaniacy zasygnalizowali 
w przedsezonowym meczu 
o Superpuchar. Przy Łazien-
kowskiej w Warszawie po-
konali Legię aż 4:1.
 Jędrzej Rybak

Śląsk rozpoczyna sezon, w którym świętować będzie 70-lecie istnienia. Pierwszym rywalem na
Stadionie Wrocław będzie Lech Poznań. Mecz w piątek o 20:30.

Ryota Morioka strzelił w 
Poznaniu pierwszą bramkę w 
barwach WKS-u. Śląsk zwycię-
żył 1:0. 
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Zapraszam kibiców 
do Faro!

WOKÓŁ ŚLĄSKA: Jesteś już 
w Śląsku parę tygodni. Jak czu-
jesz się w nowej drużynie?

ALVARINHO: Codziennie le-
piej. Dla nowego gracza w ze-
spole każdy dzień jest ważny 
dla aklimatyzacji i zrozumie-
nia z drużyną. Na początku 
miałem dużą pomoc od Dudu, 
który pomagał mi w wejściu 
do zespołu, w zrozumieniu ję-
zyka, niektórych poleceń na 
treningach. Potem przyszedł 
Augusto i oczywiście trzy-
mamy się z nim razem, więc 
jest dobrze. Razem zaczynamy 
uczyć się polskiego na lekcjach 
w klubie, więc na pewno pod 
tym względem się poprawimy.

Wejście do drużyny ułatwiła 
ci chyba postać Mariusza Ru-
maka, którego znasz z Zawiszy.

Tak, to prawda. Byłem zado-
wolony, że trener Rumak znów 
widzi mnie w drużynie, tym ra-
zem w Śląsku. Cieszy mnie jego 
zaufanie. W Bydgoszczy do-
brze nam się współpracowało, 
cała drużyna poprawiała się 
pod jego wodzą,  ja również 
grałem dobrze. Mam nadzieję, 
że tak będzie i tym razem. Za-
raz się zresztą przekonamy, bo 
niewiele czasu zostało  do po-
czątku ligi.

Znacznie gorzej poszło ci już 
jednak w Jagiellonii Białystok. 

Nie był to dla mnie najlepszy 
czas. Nie potrafiłem zaadapto-
wać się do stylu pracy trenera 
Michała Probierza, grałem sła-
biej, a szkoleniowiec nie miał 
do mnie zaufania. To już jednak 
historia, jestem teraz w innym 
klubie i czuję się lepiej.

Śląsk to już twój trzeci pol-
ski klub. Chyba podoba ci się 
w naszym kraju? Nie grałeś ni-
gdzie indziej poza Polską i Por-
tugalią.

Wasz kraj bardzo mi się po-
doba. A sam Wrocław jest pięk-
nym miastem. To największy 
klub i największe miasto, w ja-
kim gram. Pamiętam zresztą, że 
zawsze gdy grałem przeciwko 
Śląskowi, były to trudne mecze. 
Ani razu nie wygrałem. Czekam 
już na pierwsze oficjalne spo-
tkanie, w którym zagram dla 
Śląska, a nie przeciwko.

Zdążyłeś już na pewno poznać 
polską kuchnię.

Wiele razy słyszałem o tej pysz-
nej zupie, jednak ciągle trudno 
mi powiedzieć jej nazwę. Ale 
pamiętam – żurek. Oczywiście 
jadłem też pierogi i bardzo mi 
smakowały.

Czym najbardziej różni się Pol-
ska i Portugalia?

Językiem! Wasz język jest bar-
dzo trudny. Oczywiście są 
różnice, choćby w klimacie. 
W moim rodzinnym kraju jest 
znacznie cieplej, nie ma takich 
zim jak tutaj. Jednak tak na-

prawdę nasze kraje nie są skraj-
nie inne.

Ludzie też są podobni?
Mam do Polaków duży szacu-
nek, bo jesteście bardzo sym-
patyczni. Polacy to życzliwy na-
ród, zresztą tak samo jak Portu-
galczycy.

To jakie miejsce na wakacje 
w Portugalii poleciłbyś kibicom 
Śląska?

Moje rodzinne strony! Czyli 
miasto Faro i cały region Al-
garve, którego Faro jest stolicą. 
Nie jest to tak duże miasto jak 
Wrocław, bo liczy około 60 ty-
sięcy mieszkańców, ale jest bar-
dzo malownicze. Mamy ładną 

plażę, odwiedza nas sporo tu-
rystów. No i nie ma miesiąca 
w roku, w którym temperatura 
spadłaby poniżej 15 stopni! Za-
praszam do Faro!

We Wrocławiu takiej plaży nie 
ma, ale chyba mimo to masz co 
robić w wolnym czasie .

Jestem raczej domatorem. 
We własnym mieszkaniu naj-
lepiej mi się odpoczywa. 
Tam się relaksuję. Lubię so-
bie włączyć film i tak się wy-
ciszyć. Życie piłkarza wymaga 
wielu dni poza domem, więc 
jak mam okazję, to raczej 
w nim zostaję. Choć oczywi-
ście przynajmniej raz w tygo-

dniu idę z żoną do miasta, na 
zakupy.

Miałeś w rodzinie jakichś spor-
towców, czy pomysł na zosta-
nie piłkarzem wziął się skądś in-
dziej?

Mam trzech braci, z których je-
den amatorsko grał w piłkę. Po 
każdym meczu rozmawialiśmy, 
co można było zrobić lepiej, co 
było dobre, a co się nie udało. 
Z powodu tych rozmów o fut-
bolu  zapragnąłem spróbować 
i tak znalazłem się w juniorach 
S.C. Farense. A o piłce nożnej 
dyskutuję z rodzeństwem do 
dziś. Niemal codziennie dzwo-
nimy do siebie i rozmowa czę-
sto zbacza na tematy piłkarskie.

Indywidualne cele na ten sezon?
Pomagać drużynie. Chcę po 
prostu brać udział w akcjach, 
które będą przynosić gole, zali-
czać asysty. Chciałbym być czę-
ścią jak najmocniejszego Śląska 
i pomóc w wyniesieniu tego ze-
społu do czołówki tabeli.

Wymarzona liga, w której 
chciałbyś grać?

Bundesliga.
Eusebio, Figo, czy Cristiano Ro-
naldo?

Wbrew pozorom  dla mnie to 
nie takie łatwe pytanie. Zasta-
nowię się, przemyślę to, ale 
mimo wszystko powiem, że jed-
nak ten nasz współczesny bo-
hater, Cristiano jest najlepszym 
portugalskim piłkarzem w hi-
storii.

Czyli dlatego wybrałeś numer 
14 na koszulce! Chcesz być dwa 
razy lepszy niż CR7.

Być dwa razy lepszym od Cri-
stiano chyba nie jest możliwe. 
A tak poważnie – lubię numer 
14, jednak za jego wyborem nie 
kryje się jakaś głębsza historia 
czy magiczne znaczenie.
 Rozmawiał  
 Jędrzej Rybak

Do Śląska został wypożyczony z Jagiellonii. Poprzednio grał w Zawiszy, gdzie świetnie układała 
się jego współpraca z trenerem Mariuszem Rumakiem. O tym, ale również o żurku, różnicach 
między Polską a Portugalią oraz o Cristiano Ronaldo rozmawialiśmy z Alvarinho, nowym 
portugalskim skrzydłowym WKS-u. A, najważniejsze – macie zaproszenie na wakacje do Faro!

 ALVARINHO  
 W POLSKICH KLUBACH*

WYSTĘPY GOLE
ZAWISZA 43 9
JAGIELLONIA 10 0
SUMA 53 9
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Alvarinho może grać jako 
lewy pomocnik, z powo-
dzeniem radzi sobie rów-
nież na prawej stronie.

 INNI PORTUGALCZYCY
 W ŚLĄSKU - BRACIA PAIXAO *

WYSTĘPY GOLE
FLAVIO 71 24
MARCO 57 27

Alvarinho:

*dane na dzień 14.06.16 dotyczą wyłącznie meczów w ekstraklasie

*dane na dzień 14.06.16 dotyczą wyłącznie meczów w ekstraklasie
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ŚLĄSK WROCŁAW SEZON 2016/17

W GÓRNYM RZĘDZIE OD LEWEJ: Krzysztof Osiński (trener bramkarzy), Krystian Miś, Augusto, Lasha Dvali, Andrzej Traczyk (kierownik zespołu), Łukasz Wiech, Mariusz Idzik, Filipe 
Goncalves, Krzysztof Bukowski (fizjoterapeuta).
W ŚRODKOWYM RZĘDZIE OD LEWEJ: Jakub Jonkisz (lekarz), Dawid Gołąbek (fizjoterapeuta), Andras Gosztonyi, Jacek Kiełb, Lubos Kamenar, Adam Kokoszka, Mariusz Pawełek, 

Kamil Biliński, Kamil Dankowski, Jarosław Szandrocho (fizjoterapeuta).
W DOLNYM RZĘDZIE OD LEWEJ: Dariusz Dudek (II trener), Ostoja Stjepanović, Paweł Zieliński, Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, Mariusz Rumak (trener), Peter Grajciar, Ryota Morioka, 

Łukasz Madej, Alvarinho, Dariusz Sztylka (trener asystent).
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Drużynę buduje 
się od tyłu,  dla-
tego pierwszym 
wzmocnieniem 
Śląska przed se-

zonem był bramkarz. Mierzący 
193 cm Kamenar ma zadatki, by 
na lata zapewnić we Wrocławiu 
spokój na tej pozycji.

Słowacki łącznik
Dołączył do zespołu na po-
czątku przygotowań. - Po paru 
dniach czułem się już bardzo 
fajnie. Poznałem chłopaków 
i atmosferę w zespole. Naj-
bliżej mam do Petera, bo je-
steśmy Słowakami, ale w po-
koju na obozie byłem z mło-
dym Krystianem Misiem. Lu-
bię także przebywać w ekipie 
bramkarzy – mówi nowy za-
wodnik Śląska.
Kamenar zna się z Grajciarem 
od 5 lat. Grali razem w Spar-
cie Praga. – Parę razy do sie-

bie dzwoniliśmy. Lubos py-
tał, jak funkcjonuje klub, jaką 
mamy ekipę, sztab szkole-
niowy, jak ja się tu czuję. Opo-
wiedziałem mu o warunkach 
treningowych, naszych kibi-
cach. Dostał ode mnie wszyst-
kie informacje – zdradza po-
mocnik WKS-u, który pomaga 
mu zaaklimatyzować się w no-
wym otoczeniu. Nowy golki-
per podkreśla, że wielkie wra-
żenie wywarł na nim Wrocław. 
– Słowaccy turyści przekony-
wali mnie, że to piękne mia-
sto i zdecydowanie mieli rację. 
Oprócz Starego Miasta bar-
dzo spodobał mi się także sta-
dion. Cieszę się, że będę mógł 
na nim zagrać – uśmiecha się 
29-latek.  

Młokos miedzy słupkami
Lubos zaliczał się do najwięk-
szych talentów słowackiej 
piłki. W pierwszym zespole 

Spartaka Trnava zadebiutował 
już w wieku 17 lat. – W tam-
tym czasie bardzo imponowali 
mi Petr Cech i Gianluigi Buf-
fon – zdradza. W reprezenta-
cjach młodzieżowych Słowa-
cji rozegrał w sumie 25 spo-
tkań. W dorosłej kadrze wy-
stąpił dwa razy, jednak jak to 
bywa w przypadku bramkarzy, 
powoływany był dużo czę-
ściej. Dla przykładu elimina-
cyjny mecz z Polską w 2008 
roku obejrzał z ławki rezerwo-
wych. Szybko trafił do znacz-
nie mocniejszej Artmedii Pe-
tržalka. Jako 21-latek sięgnął 
z nią po mistrzostwo i kra-
jowy puchar. Zbierał znako-
mite recenzje i w 2009 roku 
odszedł do francuskiego FC 
Nantes. W pierwszym sezo-
nie bronił regularnie, lecz póź-
niej stracił miejsce w składzie. 
Rozpoczął się dla niego długi 
okres pobytu na wypożycze-

niach: najpierw był Sivasspor, 
potem Sparta Praga, Spartak 
Trnava i na końcu Celtic Glas-
gow. W 2013 roku związał się 
z węgierskim Gyroi ETO FC, 
gdzie spotkał wchodzącego 
wówczas do seniorskiej piłki, 
Bence Mervo. A stamtąd prze-
niósł się już do zespołu ze sto-
licy Dolnego Śląska. 

Ping pong z Grosickim
W swoje piłkarskie CV Kame-
nar może wpisać aż 8 klubów, 
jednak nie wszędzie wiodło 
mu się tak, jakby sobie tego 
życzył. – Z FC Nantes podpi-
sałem 5-letnią umowę. Minęło 
półtora roku i zależało im, aby 
sprzedać mnie za duże pie-
niądze. Nie otrzymali oferty, 
która spełniłaby ich oczekiwa-
nia, dlatego postanowiono, że 
do końca kontraktu będę wy-
pożyczany. Odchodziłem na 
pół sezonu i wydaje mi się, 

że właśnie z tego powodu nie 
mogłem przebić się do składu. 
Natomiast na dłuższą rozłąkę 
zgody nie wyrażało FC Nan-
tes – tłumaczy wychowanek 
Spartaka Trnava. W Sivasspo-
rze do bramki wskoczył tylko 
raz, w wygranym 4:2 meczu 
z Manisasporem. Hat tricka 
ustrzelił wtedy… Kamil Gro-
sicki. – Dziś nie mamy kon-
taktu, ale wspominam go jako 
wesołego chłopaka i bardzo 
dobrego pingpongistę. Mu-
szę przyznać, że z rakietką te-
nisową radził sobie lepiej ode 
mnie.

Szacunek dla Kelemena
Zawodnik zapewnia, że przy-
szedł do Wrocławia z jasno 
określonym celem – chce na 
stałe zagościć między słup-
kami. – Zamierzam udowod-
nić, że niektórzy zbyt szybko 
spisali mnie na straty. Treningi 

pokazują, że konkurencja jest 
duża, ale będę walczył o miej-
sce w wyjściowym składzie 
– zapowiada. Lubos sprawia 
wrażenie spokojnej i skrom-
nej osoby. W podobnym to-
nie wypowiada się o swo-
ich umiejętnościach. – Nie 
chciałbym oceniać samego 
siebie. Myślę, że zawsze znaj-
dzie się coś do poprawy. Na 
pewno moje mocne strony 
zobaczycie, gdy wyjdę na bo-
isko – mówi.
Reprezentant Słowacji ma 
świadomość, że wrocław-
scy kibice będą porównywać 
go rodaka Mariana Kelemena, 
jednego z najlepszych bramka-
rzy w historii WKS-u. – Znamy 
się z Marianem i wiem, że zapi-
sał tutaj wspaniałą kartę. Do-
brymi występami zapracował 
na wielki szacunek. Postaram 
się mu jednak dorównać  – za-
znacza. 
Jednego można być pewnym 
– ambicji Lubosowi nie zabrak-
nie. Miejmy nadzieję, że rów-
nie szybko jak poradził sobie 
z językiem polskim, zachwyci 
fanów Śląska swoimi bramkar-
skimi paradami.
 Tomasz Szozda

Chcę dorównać Kelemenowi
Dostał bluzę bramkarską z numerem 1 i deklaruje, że chce być „jedynką” także w bramce Śląska. 
Przed wami Lubos Kamenar – nowa twarz w szatni wrocławian.

Lubos Kamenar związał 
się ze Śląskiem dwulet-
nim kontraktem.

Kamenar:

LUBOS KAMENAR
WZROST 193 CM
WAGA 80 KG
DATA I MIEJSCE  
URODZENIA

17.06.1987 R.  
TRNAVA

MARIAN KELEMEN – JEDEN Z NAJLEPSZYCH BRAMKARZY W HISTORII ŚLĄSKA
MECZE/ BRAMKI 132/1
CZYSTE KONTA 45

SUKCESY MISTRZOSTWO, WICEMISTRZOSTWO POLSKI ORAZ 
BRĄZOWY MEDAL, SUPERPUCHAR POLSKI
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WOKÓŁ ŚLĄSKA: Za nami obóz 
przygotowawczy w Szamotułach. 
Niektórym wydaje się, że wyjazd 
na takie zgrupowanie to coś w ro-
dzaju urlopu.

JAROSŁAW SZANDROCHO: 
Okres przygotowawczy dla za-
wodników, którzy trenują nawet 
trzy razy dziennie, jest tak samo 
ciężki dla fizjoterapeutów i ca-
łego sztabu. Treningi trwają na-
wet do 3 godzin. Pracuje się na 
maksa, obciążenia się ogromne 
i potrzebna jest nasza pomoc. 

Jak więc wygląda Twój dzień na 
takim obozie?

Fizjoterapeuci wstają najwcze-
śniej, a chodzą spać najpóźniej. 
Grupa zawodników ma trening 
poranny, trzeba razem z nimi 
wstać. Potem śniadanie, przy-
gotowujemy się do treningu, na-
stępnie obiad, odpoczynek i ko-
lejny trening. Po odnowie i kola-
cji piłkarze kładą się u nas na sto-
łach, a że jest ich 21, natomiast 
masażystów tylko trzech, praca 
wre do godziny 23. 

Czy wyznacznikiem pracy do-
brego fizjoterapeuty jest liczba 
kontuzji mięśniowych w zespole?

Kontuzje były, są i będą wy-
stępować w sporcie. Nawet je-
śli nie ma urazów przeciążenio-
wych, to pojawiają się te wynika-
jące z walki w meczu: przetarcia, 
krwiaki, stłuczenia, naciągnięcia. 
Wysiłek jest obecnie tak zindy-
widualizowany, że przeciążania 
nie powinny występować. Każdy 
ma jednak inny organizm, docho-
dzą także rzeczy, na które nie 
mamy wpływu. Powiedziałbym, 
że my generalnie zajmujemy się 
likwidacją kontuzji. 

Jak ważne w tym fachu jest po-
dążanie za trendami? Mam tu na 
myśli choćby słynne już pijawki.

Przede wszystkim staramy się 
cały czas kształcić. Dawid Gołą-
bek i Krzysiek Bukowski uczęsz-
czają na kursy, aby być na topie 
i szybciej doprowadzać zawodni-
ków do treningu. Najważniejsze 
jest, aby być o krok przed prze-
ciwnikami, dlatego szukamy no-
winek. Podobnie było z pijaw-
kami, niektórzy w to nie wierzyli. 
Wielu piłkarzy jednak przeko-
nało się, że znakomicie przyspie-
szają regenerację uszkodzonych 
mięśni, np. niwelując krwiaki.  

Możesz przyznać, że zawodnicy 
w Śląsku są pod taką samą opieką 
jak w reprezentacji Polski?

Praca w kadrze jest dość specy-
ficzna, ale gdy pytałem o to pił-
karzy, którzy otrzymywali po-
wołania, to mówili, że nie widzą 
żadnych różnic. Kiedyś wszystko 
opierało się na pracy wyłącz-
nie naszymi rękami. Nie było ta-
kiej dostępności odżywek. Dziś 
wspomaga nas wiele ośrodków 
i chcemy z tej wiedzy korzystać. 

Pracujesz dla WKS-u od 1995 
roku. Jak wówczas to wszystko 
wyglądało? Twoje pierwsze sko-
jarzenia? 

W ogóle nie można tego po-
równać. W klubie pracowało 
5 osób: kierownik sekcji, sekre-
tarka, kierownik drużyny, tre-

ner i ja, a wcześniej także mój 
mentor, który mnie tu wprowa-
dzał. Zresztą obozy też komplet-
nie inaczej wyglądały, ówcze-
sne ośrodki nie miały takiego za-
plecza. Wszyscy trenowali jed-
nakowo, nie było podziałów na 
grupy. Dziś każdy zawodnik zna 
swój próg obciążeń i trenuje na 
optymalnym dla siebie pułapie. 

Byłeś w Śląsku także w tych naj-
trudniejszych chwilach – spadku 
do III ligi, gdy klub był na skraju 
bankructwa.

W piątek był komunikat, że klubu 
już nie będzie i mamy się pako-
wać. Przyjechaliśmy w ponie-
działek po rzeczy i nagle okazało 
się, że ratunek przyjdzie z sekcji 
koszykówki – wzięła nas wtedy 
pod swoje skrzydła. 

Miewasz takie chwile, że po do-
świadczeniach związanych z grą 
w europejskich pucharach, mi-
strzostwie Polski i przenosinach 
na 40-tysięczny stadion wracasz 
myślami do czasów, gdy Śląsk był 
tak bliski upadku?

Ludzie nie chcą w to wierzyć. 
Dobrze, że przy klubie są tacy lu-
dzie jak Darek Sztylka, Krzysiek 
Ostrowski, często przychodzi 
też Remek Jezierski. Oni wiedzą, 
jak to wyglądało: nie było nawet 
wody, trzeba było pożyczać pie-
niądze, bo przez pół roku nam 
nie płacono. Jeździło się dora-
biać na jakichś prywatnych ma-
sażach, bo przecież na utrzyma-
niu miałem rodzinę, a poza tym 
można było kupić plastry czy 
bandaże dla zawodników. Ludzie 

w tych chudych latach oddawali 
serce i także dzięki nim jesteśmy 
właśnie w tym miejscu.

Zespół oparty był na piłkarzach 
pochodzących z Wrocławia.

Tak, oni utożsamili się z tym mia-
stem, z herbem. Można powie-
dzieć, że nie interesowały ich 
pieniądze, bardziej zależało im 
na tym, żeby Śląsk wrócił na na-
leżne mu miejsce w ekstraklasie. 
Poświęcali swoje zdrowie dla 
tych barw. Oczywiście nie każ-
demu udało się przejść drogę 
z tej III ligi, ale trzeba ich szano-
wać,  bo włożyli wszystkie swoje 
siły.

Potrafisz przypomnieć sobie mo-
ment, w którym zacząłeś ko-
lekcjonować pamiątki związane 
z klubem?

To już za młodego chłopaka zła-
pałem takiego bakcyla. Ojciec 
przyprowadzał mnie na mecze, na 
Oporowską chodziło wtedy 15-
20 tysięcy osób. Wybierano się 
całymi rodzinami, to było święto. 
Miałem stare zeszyty, w których 
rysowałem, jak padały bramki czy 
schematy rozgrywania akcji. Na-
wet pierwsza randka z moją żoną, 
a wtedy jeszcze dziewczyną, była 
przy Oporowskiej. 

Tak? Jaki to był mecz?
Pamiętam, że było to spotkanie 
z Wisłą Kraków, zakończone tak 
straszną zadymą, że uciekaliśmy 
ze stadionu. Żona była mocno 
przerażona. Później skończyłem 
szkołę fizjoterapii, przyjęto mnie 
na okres próbny w Śląsku i tak 
zaczęła się moja przygoda.

Wydałeś album o historii WKS-u. 
Planujesz kolejne tego typu wy-
dawnictwa? 

Chciałbym wydać kalendarz na 
następny rok, łączący trzy sek-
cje: piłkę nożną, piłkę ręczną i ko-
szykówkę. Poczyniłem już pierw-
sze kroki. Wielu kibiców wi-
działo zdjęcie, na którym są Darek 
Sztylka, Maciek Zieliński i Pio-
trek Czaczka. Każda z sekcji mia-
łaby 4 strony. My pokazalibyśmy 
dwie drużyny mistrzowskie i dwie, 
które sięgnęły po Puchar Polski.

Z historią Śląska starasz się także 
zaznajamiać nowych zawodni-
ków. 

Chodzi przede wszystkich 
o obcokrajowców, którzy znają ją 
dość pobieżnie. Na przykład Ma-
riuszowi Pawełkowi nie trzeba 
było nic wyjaśniać. Kiedy przy-
chodził, wiedział, że to klub z tra-
dycjami i kibice będą wymagali 
walki i zaangażowania. Migra-
cja zawodników jest dziś bar-
dzo duża, co sprawia, że niewielu 
z nich utożsamia się z drużyną.

Jednym z piłkarzy, których wzią-
łeś pod swoje skrzydła, był Juan 
Calahorro.

To bardzo sympatyczny chłopak. 
Nieszczęśliwe się stało, że zła-
pał poważną kontuzję. Puszcza-
liśmy mu polskie filmy, np. „Ki-
lera” i uczyliśmy go różnych kwe-
stii. Juan mówił: „Jestem Jurek Ki-
ler i mam wszystko…” Kto oglądał 
film, ten wie już gdzie. Dlatego na-
zywaliśmy go „Jurkiem Kalafio-
rem”.  Rozmawiał Tomasz Szozda

Pierwsza randka była  
przy Oporowskiej

Kiedy rozpoczynał pracę w WKS-ie Lasha Dvali był niemowlakiem, a Mariusza Idzika, Kamila 
Dankowskiego czy Jakuba Wrąbla nie było jeszcze na świecie. Ręce Jarosława Szandrocho od 21 
lat stawiają piłkarzy Śląska na nogi. 

Szandrocho:

Jarosław Szandrocho w 1995 roku 
na stadionie przy ulicy Oporowskiej.

„Maser” to specjalista 
jakich mało.

Jarek Szandrocho to 
dobry duch wrocław-
skiego zespołu.
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W swoim ży-
ciu wykonała 
6655 skoków 
i miliony zdjęć, 
a teraz opo-

wiedziała nam swoją niezwykłą 
historię. Na sportowych arenach 
znają ją wszyscy. A pani Krysia, 
mimo 67 lat na karku, dziarsko za-
rzuca na plecy kilkudziesięciokilo-
gramowy plecak ze sprzętem i ru-
sza do pracy. W każdym tygodniu 
fotografuje przynajmniej kilka 
sportowych wydarzeń na Dolnym 
Śląsku i w całej Polsce. Najchętniej 
oczywiście mecze WKS-u.

Piątki trzynastego
Skaczący ze spadochronem czę-
sto cierpią na lęk wysokości. Sama 
pani Krystyna przyznaje, że nie 
wychyliłaby się z balkonu na trze-
cim piętrze. Co innego trzy pię-
tra, a co innego trzy tysiące me-
trów… – Potrafiłam nawet zasu-
nąć otwarte drzwi w samolocie. 
Podejść do krawędzi, szarpnąć 
i zamknąć. Wtedy się nie boję 
– mówi. Nie bała się także, gdy 
przychodziło jej skakać w piątek 
trzynastego. A miałaby powody 
do strachu. – Kilka razy właśnie 
w ten dzień nie otwierał mi się 
spadochron i musiałam się rato-
wać  - czyli użyć zapasowego. Je-
stem starsza od węgla - śmieje 
się - a od pierwszego skoku mi-
nęło już niemal 50 lat, więc tych 
„pechowych” dat trochę już było. 
Raz, gdy ubierałam sprzęt, nie 
podpięłam zapasowego spado-
chronu. Zorientowałam się, że go 

nie mam, dopiero po wylądowa-
niu. Gdyby wtedy nie otworzył mi 
się pierwszy spadochron… Pew-
nie byśmy teraz nie rozmawiali 
– opowiada „Krycha”.

„Wielu uważało  
mnie za zmarłą”
Skoki spadochronowe to dyscy-
plina często balansująca na gra-
nicy życia i śmierci. Rodzice Kry-
styny Pączkowskiej wielokrotnie 
przeżywali chwile grozy zwią-
zane z karierą córki. Na przykład 
wtedy, gdy przysłała im tele-
gram z zawodów, w którym pro-
siła o wysłanie pieniędzy na po-
wrót, a oni byli przekonani, że to 
telegram kondolencyjny. Innym 
razem i taki został jednak wy-
słany... Podczas zawodów zgi-
nęła jedna z zawodniczek, a ktoś 
omyłkowo wpisał, że była to 
„Krystyna Pączkowska”. – Tele-
gram dotarł do naszego oddziału 
Związku Polskich Spadochronia-
rzy, a tam ktoś w porę się zo-
rientował, że zaszła pomyłka i ta 
wiadomość nie dotarła, na szczę-
ście, do moich rodziców. Wiele 
osób ją jednak usłyszało i uwa-
żało mnie za zmarłą.
Rodziny o wypadku lub śmierci 
danego zawodnika nigdy nie in-
formowano jednak telegramem. 
Do domu przyjeżdżało dwóch 
przedstawicieli związku i przeka-
zywali tę tragiczną wieść. Po za-
mieszaniach z telegramami Kry-
sia wyjaśniła to rodzicom. Trudno 
więc sobie wyobrazić, co musiał 
czuć jej ojciec, gdy pewnego dnia 

ze ściany w domu spadło zdjęcie 
córki, przebywającej w tym czasie 
na zawodach, a niedługo potem 
pod dom podjechał samochód, 
z którego wysiadło dwóch ele-
ganckich ludzi z ZPS-u… – Przy-
jechali tylko o coś zapytać, to nie 
było nic ważnego. Ale tato i tak 
mówił, że wszystkie jego siwe 
włosy to moja zasługa...

Wuzetka w nagrodę
Osiem tytułów mistrzyni Polski, 
mistrzostwo Francji, mnóstwo 
medali z międzynarodowych za-
wodów… – Nawet nie wiem, ile 
w sumie ich jest. Ale zapychają 
całą skrzynię – przyznaje wy-
chowanka Aeroklubu Gliwic-
kiego, później skacząca w bar-
wach WKS-u Śląska Wrocław. 
Jej największym sukcesem było 
drużynowe wicemistrzostwo 
świata. – Pamiętam jak dziś uro-
czystość z okazji końca sezonu. 
W nagrodę za ten tytuł dostałam 
kawę, wuzetkę i bukiet kwiatów. 
Pieniędzmi podzielili się działa-
cze. Ja nie otrzymałam ani złotó-
weczki. Wracając do domu całą 
drogę płakałam. Nie miałam nic. 
Nie było za co kupić podstawo-
wych rzeczy – z żalem wspomina 
wybitna zawodniczka. Z okazji 
końca kariery dostała... ekspres 
do kawy, na który złożyli się jej 
koledzy z drużyny.
Jak mówi pani Krystyna, nie na-
grody były jednak najważniejsze. 
– Takie były czasy i nie ma co na-
rzekać. Robiłam to, co kochałam 
– przyznaje. Właśnie dzięki spa-

dochroniarstwu nawiązała wiele 
przyjaźni, które przetrwały do 
dziś. Zawodnicy wspólnie prze-
żywali chwile radości po sukce-
sach, ale i traumy, gdy ginął jeden 
z nich. Najpóźniej na drugi dzień 
po tragedii wszyscy skakali jed-
nak ponownie, bo im dłużej się 
czekało, tym trudniej było wró-
cić do skakania. Takie dramaty 
dodatkowo zbliżały ludzi do sie-
bie. – Teraz tego nie ma. Obser-
wuję współczesnych sportow-
ców i widzę u nich pogoń za pie-
niądzem, za popularnością. Kie-
dyś w sporcie bardziej liczył się 
człowiek. 

Dzikuski w Paryżu
Dzięki skakaniu ze spadochro-
nem zwiedziła kawałek świata. 
W pamięć dobrze zapadły jej 
m.in. zawody we Francji. Zawod-
niczki znad Sekwany były wtedy 
najlepsze na świecie, a Polki pre-
zentowały się dużo lepiej i pro-
wadziły z ogromną przewagą. By 
pokazać swoją pewność siebie, 
ostatni skok oddały w krótkich 
koszulkach, spodenkach i ka-
skach odwróconych tył naprzód. 
Po latach pani Krysia komen-
tuje to krótko: Wychodziło nam 
wszystko, ale byłyśmy młode 
i głupie. Zlekceważyłyśmy ten 
skok i o mało co, a byśmy jesz-
cze przegrały. Tak się na szczę-
ście nie stało. A po zwycięstwie 
nadarzyła się okazja zobaczyć 
wielki świat w Paryżu. – Mnie 
z koleżanką zabrali do kosme-
tyczki. Miałyśmy po 19 lat i był 

to nasz pierwszy makijaż w ży-
ciu. Jak wyszłyśmy, to chłopaki 
powiedzieli tylko „Ooo!” i zro-
bili wielkie oczy. Ale my, jak zo-
baczyłyśmy się w lustrze, od razu 
pobiegłyśmy do umywalki i zmy-
łyśmy z siebie to wszystko. No 
dzikuski po prostu!

WKS Śląsk przełamuje mury
Wyjątkowy był również wy-
jazd na skoki do Korei Północ-
nej w latach 70-tych. Przy tym, 
co nasi zawodnicy tam zobaczyli, 
biedna, socjalistyczna Polska ja-
wiła się niemal jako raj na ziemi. 
– Bieda na miejscu była strasz-
liwa. Widziałam chłopaka, który 
stał po kolana w wodzie, wyła-
wiał z niej kijanki, czy jakieś inne 
stworzenia, odgryzał kawałek 
i wyrzucał z powrotem do wody 
– wspomina Krystyna. Im, ob-
cokrajowcom, wiodło się jednak 
nie najgorzej. Wszyscy przybyli 
do kraju kwaterowani byli w jed-
nym ogromnym hotelu, a obywa-
tele traktowali ich jak kogoś lep-
szego. – Byłam zażenowana, gdy 
po wejściu do tramwaju starszy 
pan, który mógł być moim dziad-
kiem, ustąpił mi miejsca.
W Korei Północnej polska ekipa 
spędziła miesiąc, gdyż do Phe-
nianu (ówczesna nazwa sto-
licy państwa – Pjongjang) bar-
dzo rzadko latały samoloty. Gdy 
wiał zbyt silny wiatr i nie można 
było skakać, zawodnikom zaczy-
nało się nudzić. – Poszliśmy raz na 
spacer do lasu koło lotniska. Był 
tam sprzęt wojskowy, poogląda-

liśmy sobie. Dopiero jak wrócili-
śmy, powiedziano nam, że w lesie 
ukryci byli żołnierze, bo kraj ciągle 
znajduje się w stanie wojny z Ko-
reą Południową, tylko panuje za-
wieszenie broni. Gdyby wzięli 
nas wtedy za szpiegów, mogło 
być bardzo różnie… – opowiada. 
Samo miasto podzielone było 
murem, przejścia na drugą stronę 
strzegł strażnik i nie można się 
było przedostać. Co zrobiła pani 
Krysia? Oczywiście, że się przedo-
stała! – Podeszłam do strażnika, 
pokazałam legitymację „WKS 
Śląsk Wrocław” i przepuścił mnie 
bez większego problemu…

Niebezpiecznie?  
Lepsze zdjęcia!
Do teraz Krystyna Pączkowska 
uzbierała 6655 oficjalnych sko-
ków. – Brakuje mi 11 do czterech 
szóstek. Trochę się boję, bo to 
taka szatańska liczba… Ale nadal 
zdarza mi się skoczyć, np. jako 
przedskoczek na zawodach, gdy 
sędziuję. Nie jest powiedziane, 
że oddałam już ostatni skok 
w życiu – zapowiada. Jak sama 
mówi, jeszcze większą przyjem-
ność sprawiają jej skoki z apa-
ratem i robienie zdjęć w powie-
trzu. Tej sztuki dokonuje ledwie 
kilka osób w kraju. – Zwykle spa-
dochron otwiera się 700 metrów 
nad ziemią, tak jest bezpiecznie. 
Ja, gdy lecę z aparatem, otwie-
ram go nawet zaledwie 200 me-
trów od ziemi. Wtedy można 
zrobić lepsze zdjęcia!
 Jędrzej Rybak

Fruwając w chmurach
Krystyna Pączkowska jest dla Śląska Wrocław postacią absolutnie wyjątkową. Obecnie pracuje 
w klubie jako fotoreporterka, a przed laty z sukcesami reprezentowała zielono-biało-czerwone 
barwy w zawodach… spadochronowych. 

Krystyna Pączkowska ma wśród 
kobiet najwięcej skoków w 
Polsce.

Zdjęcia w locie 
Krysia robi cały czas. 
Ostatnio skakała 
na spadochronie na 
początku lipca tego 
roku. Tu archiwalne 
zdjęcie z flagą Śląska.
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IMIĘ I NAZWISKO Kraj data ur. wzrost/waga poprzedni klub 
 BRAMKARZE
JASMIN BURIĆ Bośnia i Hercegowina 18.02.87 193/80 NK ČELIK (ZENICA)
MATEUSZ LIS Polska 27.02.97 192/83 MIEDŹ LEGNICA
ADAM MAKUCHOWSKI Polska 08.01.97 191/82 TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE
MATÚŠ PUTNOCKÝ Słowacja 01.11.84 195/91 RUCH CHORZÓW
 OBROŃCY
PAULUS ARAJUURI Finlandia 15.06.88 192/91 KALMAR FF
JAN BEDNAREK Polska 12.04.96 189/77 GÓRNIK ŁĘCZNA
KEBBA CEESAY Gambia 14.11.87 180/78 DJURGÅRDENS IF
TOMASZ DEJEWSKI Polska 22.04.95 191/82 OLIMPIA GRUDZIĄDZ
ROBERT GUMNY Polska 04.06.98 177/61 -
TAMÁS KÁDÁR Węgry 14.03.90 188/84 DIÓSGYŐRI VTK
TOMASZ KĘDZIORA Polska 11.06.94 183/73 UKP ZIELONA GÓRA
LASSE NIELSEN Dania 03.03.87 188/78 ODENSE BOLDKLUB
MACIEJ WILUSZ Polska 25.09.88 188/85 KORONA KIELCE
 POMOCNICY
DARIUSZ DUDKA Polska 09.12.83 183/80 WISŁA KRAKÓW
DARIUSZ FORMELLA Polska 21.10.95 177/74 ARKA GDYNIA
MACIEJ GAJOS Polska 19.03.91 174/65 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
DARKO JEVTIĆ Szwajcaria 08.02.93 182/75 FC WACKER INNSBRUCK
KAMIL JÓŹWIAK Polska 22.04.98 176/70 UKP ZIELONA GÓRA
KAROL LINETTY Polska 02.02.95 176/73 SOKÓŁ DAMASŁAWEK
RADOSŁAW MAJEWSKI Polska 15.12.86 170/68 AS VÉRIA
MACIEJ MAKUSZEWSKI Polska 29.09.89 176/70 VITÓRIA FC SETÚBAL
SZYMON PAWŁOWSKI Polska 04.11.86 175/69 ZAGŁĘBIE LUBIN
ABDUL AZIZ TETTEH Ghana 25.05.90 188/76 AÓ PLATANIÁ CHANÍON
ŁUKASZ TRAŁKA Polska 11.05.84 186/77 POLONIA WARSZAWA
 NAPASTNICY
NICKI BILLE NIELSEN Dania 07.02.88 181/75 ESBJERG FB
DAWID KOWNACKI Polska 14.03.97 185/75 GKP GORZÓW WIELKOPOLSKI
MARCIN ROBAK Polska 29.11.82 182/78 POGOŃ SZCZECIN

LECH POZNAŃ  - 2016/17

W GÓRNYM RZĘDZIE OD LEWEJ: Mariusz Skrzypczak (kierownik drużyny), Marcin Robak, Lasse Nielsen, Robert Gumny, Abdul Aziz Tetteh, Paulus Arajuuri, Matúš Putnocký, Jasmin Burić, Maciej Wilusz, 
Kebba Ceesay, Dariusz Formella, Eugeniusz Głoziński (kit manager) W ŚRODKOWYM RZĘDZIE OD LEWEJ: Maciej Smuniewski (fizjoterapeuta), Marcin Lis (fizjoterapeuta), Marcin Wróbel (analityk), Andrzej 
Kasprzak (trener przygotowania fizycznego), Mirosław Kmieć (II trener), Jose Antonio Vicuńa Ochandorena (II trener), Jan Urban (trener), Andrzej Dawidziuk (asystent trenera – trener bramkarzy), Cesar Manuel 
Sanjuan-Szklarz (trener przygotowania fizycznego), Paweł Cybulski (lekarz), Paweł Tota (fizjoterapeuta), Jacek Terpiłowski (analityk) W DOLNYM RZĘDZIE OD LEWEJ: Dawid Kownacki, Maciej Makuszewski, 
Maciej Gajos, Radosław Majewski, Szymon Pawłowski, Łukasz Trałka, Tomasz Kędziora, Dariusz Dudka, Nicki Bille Nielsen, Kamil Jóźwiak, Jan Bednarek W KADRZE SĄ JESZCZE: Tamas Kadar, Karol Linetty i 
Darko Jevtić (brakuje ich na zdjęciu z powodu urlopów).
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