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Bramki
17 – Marco Paixao
4 – Waldemar Sobota
4 – Tomasz Hołota
4 – Sylwester Patejuk
3 – Sebino Plaku
2 –  Przemysław 

Kaźmierczak
2 – Dudu Paraiba
1 – Rafał Grodzicki
1 – Adam Kokoszka
1– Sebastian Mila
1 – Dalibor Stevanović
1 – Jakub Więzik

     Asysty
6 – Waldemar Sobota

4 – Sebastian Mila
3 –  Przemysław Kaźmierczak
5 – Dudu Paraiba
3 – Tomasz Hołota
3 – Sylwester Patejuk
3 – Marco Paixao
2 – Sebino Plaku
3 – Mateusz Cetnarski
1 – Rafał Grodzicki
1 – Waldemar Sobota
1 – Tadeusz Socha
1 – Dalibor Stevanović

Żółte kartki
11 – Adam Kokoszka
8 – Mariusz Pawelec
8 – Dalibor Stevanović
5 – Dudu Paraiba

5 – Sebino Plaku
4 – Oded Gavish
4 – Tomasz Hołota
4 –  Krzysztof Ostrowski
4 – Marco Paixao 
4 – Tadeusz Socha
3 –  Przemysław Kaźmierczak
3 – Sylwester Patejuk
2 – Rafał Grodzicki
2 – Sebastian Mila
1 – Rafał Gikiewicz
1 – Marian Kelemen
1 – Tom Hateley
1 – Amir Spahić

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

Wyniki i terminarz T-Mobile Ekstraklasy 
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1  Legia Warszawa  22  46  45:22
2  Wisła Kraków  22  40  31:19
3  Górnik Zabrze  22  38  36:30
4  Lech Poznań  22  37  36:23
5  Ruch Chorzów  22  35  28:29
6  Pogoń Szczecin  22  33  33:31
7  Zawisza Bydgoszcz  22  32  36:23
8  Cracovia  22  30  31:36
9  Jagiellonia Białystok  22  29  34:29
10  Lechia Gdańsk  22  27  27:31
11 Piast Gliwice  22  27  21:34
12  Korona Kielce  22  26  29:34
13  Śląsk Wrocław  22  24  27:29
14  KGHM Zagłębie Lubin  22  20  20:29
15  Podbeskidzie Bielsko-Biała  22  20  18:31
16  Widzew Łódź  22  15  19:41

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

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

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk 
Wrocław SA. Redaguje kolegium. 

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

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

Bramkarze: 1 Wojciech Pawłowski, 22. Jakub Wrąbel, 25. Marian Kelemen; 
Obrońcy: 2. Krzysztof Ostrowski, 3. Adam Kokoszka, 12, Dudu Paraiba, 
14. Oded Gavish, 15. Rafał Grodzicki, 17. Mariusz Pawelec, 18. Lubos Adamec, 
23. Paweł Zieliński, 24. Tadeusz Socha, 30. Kamil Dankowski,  
Pomocnicy: 4 Tom Hateley, 6. Tomasz Hołota, 9. Sylwester Patejuk, 
11. Sebastian Mila, 16. Dalibor Stevanović, 26. Przemysław Kaźmierczak, 
29. Paweł Uliczny, 34. Patryk Misik; 

Napastnicy: 7. Sebino Plaku, 19. Marco Paixao; 

SZTAB SZKOLENIOWY: Stanislav Levy – trener, Paweł Barylski – 
drugi trener, Tomasz Hryńczuk – trener bramkarzy, Łukasz Czajka – asystent, 
Zbigniew Słobodzian – kierownik, Wojciech Sznajder – lekarz, Jarosław 
Szandrocho – fizjoterapeuta, Dawid Gołąbek – fizjoterapeuta.

2 Krzysztof 
Ostrowski

24 Tadeusz 
Socha

15 Rafał 
Grodzicki

11 Sebastian 
Mila

16 Dalibor 
Stevanović

4 Tom 
Hateley

3 Adam 
Kokoszka

9 Sylwester 
Patejuk

7 Sebino 
Plaku

19 Marco 
Paixao

25 Marian 
Kelemen

Przypuszczalny skład i ustawienie zawodników na najbliższy 
mecz oraz kadra WKS Śląsk Wrocław
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2 Z drugiej strony

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 

Statystyki piłkarzy WKS-u 

Ostatni mecz Śląska 

2:1

►Bilety można dostać 
w siedemnastu punk-

tach sprzedaży na terenie 
Wrocławia, Dolnego Śląska i 
Opolszczyzny. 

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

Cennik biletów znajduje 
się na stronie 4.

Bilety na mecz z Ruchem Chorzów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12128 głosów
Marco Paixao 
Na piłkarza rundy wiosennej głosuj 
na stronie www.slaskwroclaw.pl.

Piłkarz jesieni
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►Brązowi me-
daliści eks-
traklasy nie 
próżnowali w 

okresie przygotowawczym. 
Piłkarze WKS-u wyjecha-
li na dwa zgrupowania do 
Turcji, a łącznie rozegrali 
osiem spotkań kontrolnych. 
Pięć z nich wygrali (2:1 z Il-
licziweć Mariupol, 4:0 z FC 
Astana, 3:1 z Neftchi Baku, 
3:1 z Howerłą Użhorod oraz 
4:0 ze Ślęzą Wrocław), bez-
bramkowo zremisowali z 
FC Sanki Pauli, natomiast 
w dwóch musieli uznać 
wyższość rywali - 0:1 z Gaz 
Metan Medias oraz 2:4 z FC 
Hradec Kralove. Do druży-
ny dołączyło trzech nowych 
piłkarzy (Tom Hateley, Pa-
weł Zieliński i Wojciech 
Pawłowski), a niewykluczo-

ne, że do zamknięcia okna 
transferowego (28 lutego) ta 
lista jeszcze się powiększy.

Wielkich transferów nie 
było też w Chorzowie. Za 
najważniejsze należy uznać 
odejście Łukasza Janosz-
ki i Łukasza Tymińskiego. 
Barwy Ruchu od wiosny 
reprezentować będzie na-
tomiast Roland Gigolajew, 
który ostatnio grał w Dy-
namie Sankt Petersburg. 
Zespół Jana Kociana spi-
sywał się w kratkę w spo-
tkaniach sparingowych. 
Chorzowianie w okresie 
przygotowawczym okaza-
łe zwycięstwa przeplatali 
porażkami, ale na inaugu-
rację roku, w starciu o li-
gowe punkty, wywalczyli 
trzy oczka. Ruch wygrał 
1:0 z Jagiellonią Białystok 

po pięknej bramce Marka 
Zieńczuka.

Z kolei wrocławianie w 
pierwszym meczu w tym 
roku zanotowali mały fal-
start, bowiem choć nie byli 
zespołem wyraźnie gor-
szym, musieli przełknąć go-
rycz porażki przegrywając z 
Lechem Poznań 1:2. Trener 
Stanislav Levy w tym spo-
tkaniu musiał sobie radzić 
bez kilku podstawowych 
zawodników m.in. pauzu-
jącego za kartki Dalibora 
Stevanovicia czy kontuzjo-

wanych Mariusza Pawelca, 
Tomasza Hołoty i Przemy-
sława Kaźmierczaka. Wro-
cławianie potrzebują punk-
tów, by jeszcze liczyć się w 
walce o czołową ósemkę, ale 
o wygraną w niedzielę nie 
będzie łatwo.

Jan Kocian został szkole-
niowcem Ruchu we wrze-
śniu i przez kilka miesięcy 
całkowicie odmienił oblicze 
zespołu. Z drużyny z dol-
nych rejonów tabeli stworzył 
skład walczący o przepustkę 
do europejskich pucharów. 

Niebiescy obecnie zajmują 
piątą lokatę w tabeli, ale cho-
rzowianie podkreślają, że 
najważniejsze jest miejsce w 
czołowej ósemce. Pod wodzą 
słowackiego trenera Ruch 
rozegrał piętnaście meczów, 
z których przegrał zaledwie 
dwa.
Śląsk to jednak zespół, 

który jest bardzo wymaga-
jącym rywalem dla Ruchu. 
Ostatni raz chorzowianie 
wygrali z WKS-em w... 
sierpniu 2006 roku! Wów-
czas pokonali wrocławian 
przed własną  publicznością 
3:0. Od tamtego czasu roze-
grano trzynaście spotkań - 
dziewięć z nich zakończyło 
się zwycięstwem Śląska, a w 
czterech padł remis. Trzeba 
jednak dodać, że w spotka-
niu ćwierćfi nału Pucharu 

Ligi w 2009 roku Niebiescy 
wygrali we Wrocławiu 2:1, 
ale zostali ukarani walko-
werem za nieregulaminową 
liczbę zmian. 

Trudno jednoznacznie 
wskazać faworyta niedziel-
nego starcia. Śląsk będzie 
wciąż musiał radzić bez kil-
ku podstawowych kontuzjo-
wanych graczy, natomiast w 
ekipie Ruchu nie zagra Piotr 
Stawarczyk, który obejrzał 
w ostatnim meczu czwartą 
żółtą kartkę w tym sezonie. 
Kibice WKS-u liczą na to, że 
mimo osłabień podopieczni 
Stanislava Levego odniosą 
pierwsze w tym roku zwy-
cięstwo, a czy faktycznie 
tak się stanie, przekonamy 
się w niedzielę na Stadionie 
Wrocław. Początek meczu o 
godzinie 18.

Ligę czas zacząć
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Śląsk Wrocław w niedzielę o godzinie 18 rozegra pierwszy tegoroczny mecz ligowy przed własną publicznością. 
Rywalem podopiecznych Stanislava Levego będzie chorzowski Ruch

„Śląsk to wymagający rywal dla 
Ruchu. Po raz ostatni chorzowianie 
pokonali WKS w sierpniu 2006 roku.
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Wiosnę rozpoczę-
liście od zwycięstwa z 
Jagiellonią, dzięki czemu 
bliżej wam do czołówki. 
Myślicie o włączeniu się 
do walki o europejskie 
puchary?

Ja tak na to nie patrzę. 
Walka o miejsca gwarantują-
ce start w pucharach zacznie 
się po podziale zespołów na 
dwie ósemki. Wtedy zostaną 
podzielone także punkty i 
okaże się, że różnice są nie-
wielkie. Wydaje mi się, że w 
tej chwili poza dwoma ze-
społami - Legią Warszawa 
i Wisłą Kraków, które mogą 
być już w zasadzie pewne 
miejsca - reszta drużyn wal-
czy o ósemkę.

Nie zaczęliście dobrze 
obecnych rozgrywek, ale 
oblicze waszego zespo-
łu odmienił trener Jan 
Kocian.

Tak, to prawda, zaczęliśmy 
grać trochę inaczej niż na 
początku sezonu, mieliśmy 

serię meczów bez porażki 
zakończoną w Poznaniu z 
Lechem. Cały czas staramy 
się podnosić swoje umiejęt-
ności, nie możemy stanąć w 
miejscu. Naszym celem na 
tę rundę jest prezentować 
się tak samo na boisku, jak 
jesienią.

W zespole Ruchu zimą 
nie doszło do wielu zmian 
kadrowych.

Do drużyny doszli Ka-
mil Kopunek i Roland Gi-
gołajew, ale pojawili się 
dość późno, dlatego będą 
jeszcze musieli trochę po-
czekać, ale jestem pewny, 
że nam pomogą. Szcze-
gólnie Kamil, to uczestnik 
mistrzostw świata, strzelił 
nawet bramkę Włochom. 
Patrząc jednak na inne ze-
społy, to nigdzie właściwie 
nie było wielkich ruchów 
transferowych. To było 

spokojne okienko, a ta sta-
bilizacja będzie naszym 
plusem.

Śląsk jest dla Ruchu 
niewygodnym rywalem, 
więc niedzielny mecz na 
pewno nie będzie dla was 
łatwy.

Szykujemy się na ciężki 
bój, ale chcemy wywalczyć 
trzy oczka. Zdajemy sobie 
sprawę, że Śląsk może wy-
grać z każdym, szczególnie 
na swoim stadionie, ma wie-
lu doświadczonych zawod-
ników, którzy mogą odmie-
nić losy spotkania.

A na kogo powinni-
ście zwrócić szczególną 
uwagę?

Moim zdaniem w obec-
nej piłce zespół jest w stanie 
przeciwstawić się indywidu-
alnościom. Wierzę, że wła-
śnie tak się stanie, że uda się 

nam wyłączyć zawodników 
Śląska i odnieść zwycięstwo. 
To nie będzie łatwe, bo w ze-
spole z Wrocławia jest wielu 
świetnych piłkarzy, takich 
tak Przemysław Kaźmier-
czak, Marco Paixao czy Se-
bastian Mila. Dobrą robotę 
w obronie wykonuje także 
Rafał Grodzicki, który potra-
fi  przetrzymać i rozegrać pił-
kę. Musimy na nich uważać.

I na koniec pytanie - 
kto i dlaczego wygra w 
niedzielę?

(śmiech) Takie pytanie to 
raczej to kibiców. My zrobi-
my wszystko, by po meczu 
móc cieszyć się ze zwycię-
stwa. Chcemy dać z siebie 
wszystko w każdym spotka-
niu - to takie nasze mott o. I 
niech wygra lepszy.  

Rozmawiał 
Paweł Prochowski
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Trener: Jan Kociak
II trener: Dariusz Fornalak
Kierownik Drużyny: Andrzej Urbańczyk

Bramkarze:
12. Krzysztof Kamiński 23 191/81
22. Michał Buchalik 25 190/83 
30. Bartosz Soliński 21 190/83

Obrońcy:
2. Piotr Stawarczyk 30 192/87
3. Daniel Dziwniel 21 178/72
13. Artur Gieraga 25 183/80
15. Marin Konczkowski 20 181/74
20. Marek Szyndrowski 33 184/75
21. Maciej Sadlok 24 186/80
32. Marcin Malinowski 38 179/74
36. Adrian Mrowiec 30 190/84
39. Michał Helik 18 191/77
96. Rołand Gigołajew 24 176/70 

Pomocnicy:
4. Łukasz Surma 36 177/70
5. Marek Zieńczuk 35 183/75
7. Filip Starzyński  22 184/70
8. Jakub Smektała 26 184/75
16. Bartłomiej Babiarz 25 171/68
17. Maciej Urbańczyk 18 174/67
19. Konrad Mularczyk 19 185/73
29. Kamil Włodyka 19 180/70
87. Jakub Kowalski 26 176/68
94. Patryk Lipski 19 185/74

Napastnicy:
9. Grzegorz Kuświk 26 181/75
11. Mateusz Kwiatkowski 21 170/61
34. Maciej Jankowski 24 181/69 

„
Nie myślimy 

teraz o europejskich 
pucharach. Walka 
o nie rozpocznie się 
dopiero po podziale 
ligi na dwie ósemki.

Rozmowa z Łukaszem Surmą, zawodnikiem Ruchu Chorzów

To będzie ciężki bój

GÓRNY RZĄD OD LEWEJ: MATEUSZ KWIATKOWSKI, ROLAND GIGOLAJEW, KAMIL 
WŁODYKA, ADRIAN MROWIEC, MAREK SZYNDROWSKI, MACIEJ SADLOK, ARTUR GIERAGA, 
MAREK ZIEŃCZUK, MACIEJ JANKOWSKI, PATRYK LIPSKI, FILIP STARZYŃSKI 

ŚRODKOWY RZĄD OD LEWEJ: ARTUR WAROT (FIZJOTERAPEUTA), ANDRZEJ URBAŃ-
CZYK (KIEROWNIK DRUŻYNY), MACIEJ URBAŃCZYK, PIOTR STAWARCZYK, MICHAŁ 
HELIK, BARTOSZ SOLIŃSKI, MICHAŁ BUCHALIK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI, KONRAD MULAR-

CZYK, ŁUKASZ SURMA, BARTŁOMIEJ BABIARZ, FILIP CZAPLA (FIZJOTERAPEUTA), 
WŁODZIMIERZ DUS (FIZJOTERAPEUTA) 

DOLNY RZAD OD LEWEJ: JAKUB SMEKTAŁA, MARCIN MALINOWSKI, GRZEGORZ KUŚWIK, 
LESZEK DYJA (TRENER PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO), DARIUSZ FORNALAK (ASYSTENT 
TRENERA), JAN KOCIAN (I TRENER), KAROL MICHALSKI (ASYSTENT TRENERA), RYSZARD KOŁO-
DZIEJCZYK (TRENER BRAMKARZY), JAKUB KOWALSKI, DANIEL DZIWNIEL, MARTIN KONCZKOWSKI
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Rozmowa z Tomem Hateley’em, nowym pomocnikiem wrocławskiego zespołu

Chcę wejść na wyższy poziom
Jakie były Twoje pierw-

sze wrażenia po przyjeździe 
do Wrocławia?

Od razu pomyślałem, że 
to bardzo fajne miejsce. Na 
pierwszą wycieczkę wybra-
łem się z narzeczoną, trochę 
rozejrzeliśmy się po centrum i 
muszę przyznać, że naprawdę 
Wrocław wydał mi się bardzo 
przyjemny. 

A pogoda? W tym roku 
zimę mamy łagodniejszą, 
ale niekiedy temperatury są 
naprawdę niskie.

Faktycznie, zdarzają się 
chłodniejsze dni, ale to nie jest 
wielki problem. Grając w An-
glii czy Szkocji przyzwycza-
iłem się do niezbyt wysokich 
temperatur, choć przyznaję, że 
tak zimno nie było. Zdaję sobie 
sprawę, że zima jest łagodna i 
w kolejnych latach może być 
ciężej w okresach przygoto-
wawczych i w meczach ligo-
wych, ale nie zaprząta mi to 
głowy. Przy przeprowadzce 
do innego kraju trzeba się z 
tym liczyć.  

Co wiedziałeś na temat 
zespołu Śląska Wrocław?

Trzy ostatnie sezony to pa-
smo sukcesów - srebrny, złoty 
i brązowy medal, ale obecnie 
nie wszystko idzie zgodnie z 
planem. Zdaję sobie sprawę, 
że oczekiwania kibiców, wło-
darzy klubu i nas samych są o 
wiele wyższe niż nasze miejsce 
w tabeli. Również my chcie-
libyśmy odnosić sukcesy, ale 
trzeba zacząć od wygranych 
w poszczególnych meczach. 
Nikt nie lubi przegrywać, dla-
tego obecne rozgrywki są i 
będą bardzo ciężkie, ale to jesz-
cze nie koniec. Obecnie mamy 
bardzo ważny okres i jeszcze 
kilka spotkań do rozegrania. 
Taki klub jak Śląsk musi mieć 
wysokie cele, dlatego powin-
niśmy zakwalifi kować się do 
ósemki. Musimy być optymi-
stami, myśleć pozytywnie i z 
takim nastawieniem podcho-
dzić do kolejnych meczów.

Miałeś jakieś informacje 
o polskiej lidze?

Niestety, niezbyt wiele. 
W angielskiej telewizji dużo 
czasu poświęca się rozgryw-
kom krajowym, jest też trochę 
piłki hiszpańskiej, włoskiej 
czy niemieckiej. Nie miałem 
wiele informacji, dlatego po-

stanowiłem się skontaktować 
z moim dobrym znajomym 
Henrikiem Ojamaą, który nie-
co szybciej obrał kierunek na 
Polskę i występuje w Legii. On 
mi trochę opowiedział, czego 
się spodziewać. Jest jednak 
pewna kwestia, która od razu 
mnie urzekła - nasi kibice. 
Byli z nami w dużej liczbie w 
Poznaniu, za to chciałbym po-
dziękować i nie mogę się już 
doczekać meczu na naszym 
stadionie. Często jest tak, że 
kiedy zespołowi nie idzie, fani 
się odwracają, a tymczasem 
już na pierwszym meczu było 
ich tak wielu! Nie spotkałem 
się dotąd z czymś takim. To 
pokazuje, jak ważny dla nich 
jest Śląsk.

Za wami już pierwszy 
mecz, który nie ułożył się po 
Waszej myśli, bo przegrali-
ście z Lechem 1:2.

To nie było najlepsze spo-
tkanie. Ciężko jednoznacznie 
mi je oceniać, bo był to mój 
pierwszy ofi cjalny występ w 
Śląsku. Było bardzo trudno, 
Lech wywierał na nas presję 
właściwie przez całe 90 minut, 
a co za tym idzie stwarzał so-
bie sytuacje do zdobycia gola. 
My również mieliśmy swoje 
okazje, ale niestety nie mogli-
śmy ich wykończyć, brakowa-
ło nam też trochę szczęścia. 
Nasze uczucia najlepiej okre-
ślić jednym słowem - rozczaro-
wanie. Szczególnie dla mnie, 
bo w debiucie chciałem wy-
paść jak najlepiej i zwyciężyć. 
Teraz to już nie jest istotne, 
musimy skupić się na Ruchu i 
wygrać w niedzielę. 

W Śląsku specem od 
rzutów wolnych jest Seba-
stian Mila, ale to po Twoim 
dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego padł gol. Czy stałe 
fragmenty gry to i Twoja 
specjalność?

W Szkocji, w Motherwell, 
zajmowałem się właśnie rzu-
tami wolnymi, rożnymi i 
ogólnie stałymi fragmentami 
gry. W trakcie sezonu strzela-
łem kilka goli bezpośrednio z 
rzutów wolnych, miałem też 
kilka asyst, więc ten element 
mam opanowany. Doskonale 
wiem, że Sebastian jest świet-
nym wykonawcą, dlatego po 
przyznaniu przez sędziego 
rzutu wolnego na bieżąco po-
dejmujemy decyzję, to z nas 

będzie uderzał. Zdaję sobie 
sprawę, że stałe fragmenty gry 
to duża szansa na zdobycie 
gola, dlatego przykładam do 
nich dużą wagę. W niedzielę 
się udało, po moim zagraniu 
padła bramka, ale przegrali-
śmy, dlatego trudno mi się z 
tego cieszyć. Wolałbym trzy 
punkty za zwycięstwo.

Przed rundą wiosen-
ną wyjechaliście na dwa 
zagraniczne obozy do 
Turcji, gdzie mieliście dobre 
warunki do przygotowań. 
Spotkałeś się już z taką 
formą treningów?

Miałem podobne obozy gra-
jąc w Szkocji, tam wyjeżdżali-
śmy na kilka dni do Portugalii, 
gdzie mieliśmy po dwa-trzy 

treningi dziennie. Zatem nie 
jest to całkiem nowa rzecz dla 
mnie, ale na pewno bardzo po-
żyteczna dla zespołu i piłka-
rzy. Ciągłe treningi w dobrych 
warunkach są bardzo istotne, 
okresy przygotowawcze to 
właściwie najcięższy czas w 
trakcie roku. Takie zgrupowa-
nia są też dobre ze względu 
na panujące warunki. Często 
pogoda nie sprzyja i mamy 
zaśnieżone boiska, które nie 
sprzyjają treningom, a na wy-
jazdach możemy trenować na 
dobrze przygotowanej mura-
wie. 

Dlaczego wybrałeś Śląsk 
i polską ligę?

Miałem kilka propozycji - 
mogłem zostać w Anglii lub 
ponownie zagrać w Szko-
cji, ale zdecydowałem się na 
zmianę otoczenia. Mam 24 lata 
i chciałem, żeby moja kariera 
nabrała rozpędu, stąd taka 
decyzja. Uważam, że to odpo-
wiedni czas na zagraniczny 
wyjazd i spróbowanie się w 
nowych warunkach. Chcę 
grać na najwyższym pozio-
mie i dużo dawać zespołowi. 
Myślę, że to właśnie mi się uda 
w Śląsku. Wierzę, że sytuacja 
jeszcze się odwróci, zaczniemy 
wygrywać i będziemy liczyć 
się w walce o najwyższe cele. 

Trafi łem do zespołu, który w 
poprzednich latach zdobył na-
prawdę wiele - mistrzostwo, 
Superpuchar, występował w 
Europie. Chciałbym osiągnąć 
podobne sukcesy. Konsul-
towałem tę decyzję z moimi 
bliskimi i wszyscy popierali 
mój wybór. Cieszę się, że tutaj 
trafi łem, spodziewam się no-
wych doświadczeń, ale i cięż-
kiej pracy.

Czy polska ekstraklasa 
to dobry kierunek dla za-
wodników grających dotąd 
na Wyspach?

Rozmawiałem z Barrym 
Douglasem po meczu w Po-
znaniu, to również mój dobry 
znajomy jeszcze z czasów gry 
w Szkocji i razem doszliśmy 

do wniosku, że tak. Moim 
zdaniem Barry jest jednym 
z lepszych piłkarzy Lecha i 
chciałbym podobny poziom 
osiągnąć w Śląsku. To podej-
mowanie pewnego ryzyka, 
nowego wyzwania, ale także 
przeniesienie mojej kariery na 
inny, wyższy poziom. Mam 
to szczęście, że jestem z 
rodziny Hateley’ów, mój 
tato i dziadek grali w 
piłkę na najwyższym 
poziomie, to dużo dla 
mnie znaczy. Chciał-
bym wznieść się 
na wyżyny swo-
ich możliwości 
i udowodnić, 
że warto na 
mnie sta-
wiać. 

Czy to, że należysz do 
piłkarskiej rodziny, pomaga 
Ci w karierze?

Oczywiście! To mi bardzo 
pomaga, czuję wsparcie mo-
ich bliskich. Z moim tatą roz-
mawiam każdego dnia o mo-
ich występach, o treningach 
i problemach i często udziela 
mi cennych wskazówek. 
Staram się wykorzy-
stywać jego rady, by 
stawać się jeszcze 
lepszym piłka-
rzem. Jestem 
dumny ze 
swojego pił-
karskiego na-
zwiska, choć 
wiąże się to z 
pewną presją.

Mówiąc 
o presji - od 
dziecka chciałeś 
zostać piłkarzem 
czy niejako nie 
miałeś wyboru?

Sam chciałem! Kie-
dy po raz pierwszy 
tato przyniósł mi piłkę, to 
wyobrażałem sobie, jak to 
by było zagrać na boisku 
tak jak on. Miałem dużo 

szczęścia, bo wielu młodych 
chłopców marzyło o tym, by 
zostać profesjonalnymi piłka-
rzami, a nie było im to dane. 
Cieszę się z tego, co mogę ro-
bić w życiu.
Rozmawiał 
Paweł Prochowski
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„Urzekli mnie kibice Śląska, 
którzy w dużej liczbie pojawili się 
na meczu w Poznaniu. 
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Sprawna obsługa.

Wszędzie czysto.
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►Cała zabawa 
r o z p o c z ę ła 
się w wigi-
lię Walen-

tynek o godzinie 19:00 w 
Multikinie w Arkadach 
Wrocławskich, gdzie ni-
czego nieświadomi za-
proszeni goście przybyli 
z myślą uczestnictwa w 
walentynkowym seansie 
specjalnym. Tak się jednak 
nie stało. Po bloku rekla-
mowym, przed ekranem 
pojawił się spiker, który 
rozpoczął swoją przemowę 
o Walentynkach i miłości 
- tej rozumianej nie tylko 
jako uczucie pomiędzy 
dwojgiem ludzi, ale także 
jako miłość wobec ukocha-
nego klubu piłkarskiego. 
W tym momencie na ekra-
nie pojawił się herb Śląska 
Wrocław, a goście zgroma-
dzeni na widowni zupełnie 
oniemieli. Po chwili zasko-
czenie dwustu osób zgro-
madzonych w sali kinowej 
zrobiło się jeszcze większe, 
bowiem dzięki współpracy 
ze stacją NC+ uczestnicy 
specjalnego pokazu przy-
gotowanego przez wro-
cławski klub, mogli obej-
rzeć film o zdobyciu przez 
WKS mistrzowskiego tytu-
łu „Made In Poland”.

Na tym jednak emocje 
się nie skończyły. Kiedy 
film dobiegł już końca, 
nagle obraz przeniósł się 
do szatni Śląska Wrocław 
na stadionie przy ul. Opo-
rowskiej. Na ekranie moż-
na było zobaczyć, jak za-
wodnicy przebierają się w 
klubowe dresy, wsiadają 
do klubowego autokaru, 
a następnie jadą w stro-
nę Multikina w Arkadach 
Wrocławskich. Kiedy na 
ekranie pokazano drzwi 
sali kinowej, w tym mo-
mencie, już w czasie rze-
czywistym, przed zgro-
madzonymi na sali gośćmi 
ukazali się wszyscy piłka-
rze Śląska Wrocław wraz z 
całym sztabem szkolenio-
wym. 

Na widowni zapanowały 
chwile zaskoczenia i wzru-
szenia, po czym wyczyty-
wani kolejno zawodnicy 
brązowych medalistów 
Ekstraklasy wykopywali 
w stronę gości piłki oraz 
wyrzucali koszulki WKS-
-u. 

- To było coś niesamowi-
tego. Przychodząc do kina 
dzień przed Walentynka-
mi i widząc na zaprosze-
niu „pokaz specjalny” 
spodziewałem się jakie-
goś romansu lub wyciska-
cza łez. Naprawdę byłem 
w szoku, kiedy zobaczy-
łem na żywo wszystkich 
piłkarzy, gdyż jestem 
wielkim fanem Śląska. 
Moja dziewczyna zrobiła 
mi przepiękny prezent za-
praszając mnie tutaj. Sam 
się jednak zastanawiam, 
czy o wszystkim wiedzia-
ła - mówił Tomek, jeden z 
zaproszonych gości.

Po ofi cjalnej prezentacji 
drużyny przyszedł także 
czas na kilka słów od pił-
karzy skierowanych w stro-
nę widowni. Głos przede 
wszystkim zabierali nowi 
zawodnicy wrocławskiego 
klubu, ale także trener Sta-
nislav Levy i kapitan zielo-
no-biało-czerwonych Seba-
stian Mila.

- Cieszymy się, że mo-
gliśmy sprawić kibicom 
tak miłą niespodziankę. 
Mamy jednak nadzieję, 
że to dopiero początek 
niespodzianek z naszej 
strony. W każdym meczu 
będziemy dawali z siebie 
wszystko, bowiem to dla 
was chcemy wygrywać 
- mówił Sebastian Mila, 
dodając: - Jeśli jednak coś 
pójdzie nie tak, z góry 
serdecznie przepraszam i 
całą winę biorę na siebie. 

Specjalny pokaz Walen-
tynkowy powstał dzię-
ki ścisłej współpracy ze 
stacją Orange Sport, NC+ 
oraz Multikinem w Arka-
dach Wrocławskich.
Patryk Załęczny

Piłkarze Śląska Wrocław 
zaskoczyli swoich kibiców
Brązowi medaliści Ekstraklasy sprawili kibicom wrocławskiego klubu prawdziwą walentynkową 
niespodziankę. Przy współpracy z Multikinem, piłkarze Śląska Wrocław w czasie specjalnie przygotowanego 
na tę okazję seansu niespodziewanie weszli do kinowej sali, gdzie zostali zaprezentowani swoim sympatykom.

Były kapitan  Śląska Wrocław był jednym z bohaterów puszczonego w Multikinie fi lmu pt. „Made in Poland”.

Również trenerzy Śląska przyłączyli się do wspólnej zabawy. 

Każdy piłkarz wręczył kibicom piłkę i klubową koszulkę.

Prezenty od piłkarzy sprawiły kibicom dużo radości. Po pojawieniu się piłkarzy na sali rozległy się owacje.
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REKLAMA

Z Kartą Kibica taniej na wiosnę

►W skład pa-
kietu wchodzą 
spotkania z 
Ruchem Cho-

rzów, Legią Warszawa, Gór-
nikiem Zabrze oraz Lechią 
Gdańsk. Oferta skierowana 
jest tylko do posiadaczy 
ważnych Kart Kibica, którzy 
kupując pakiet na najbliższe 

cztery mecze Śląska zaosz-
czędzą czas i swoje fundu-
sze. 

Jednak to nie koniec przy-
wilejów. Pakiet od razu 
kodowany będzie na Kartę 
Kibica, co znacznie wpłynie 
na wygodę, a ich posiadacze 
nabędą prawo do zniżki na 
karnet na następny sezon. 

Pakiet z Kartą Kibica na 
cztery najbliższe mecze Ślą-
ska rozgrywane na Stadio-
nie Wrocław to koszt 138 zł 
(normalny), 112 zł (ulgowy), 
203 zł (rodzinny) - na trybu-
nach A/C oraz 80 zł (normal-
ny), 65 zł (ulgowy), 128 zł (ro-
dzinny) - na trybunach B/D. 
Posiadacze takiego pakietu 

zaoszczędzą od 10 do nawet 
20% w porównaniu do kibi-
ców, którzy będą kupowali 
bilety na poszczególne me-
cze osobno. 

Pakiety biletów dostępne 
są we wszystkich punktach 
sprzedaży biletów. Lista 
punktów znajduje się na 
stronie 2.

Pakiety w sprzedaży do-
stępne będą do 23 lutego, 
czyli do dnia, w którym pod-
opieczni Stanislava Levego 
zmierzą się we Wrocławiu z 
Ruchem Chorzów.

Jeśli jeszcze nie posiadacie 
Kart Kibica, możecie je wy-
robić w kasach biletowych 

przy ulicy Oporowskiej 62 
oraz w kasach Stadionu 
Wrocław od ulicy Króle-
wieckiej w dni powszednie 
w godzinach 10-18, a w sobo-
ty w godz. 10-15. 

Przypominamy, że osoby, 
które przed sezonem kupiły 
karnety, upoważnione są do 
wejścia na Stadion Wrocław 
na wszystkie mecze ligowe 
w sezonie zasadniczym, a 
więc również na wiosen-
ne spotkania z Ruchem 
Chorzów, Legią Warszawa, 
Górnikiem Zabrze i Lechią 
Gdańsk.
Patryk Załęczny, 
Michał Mazur

4     tyle meczów 
wchodzi 

w skład pakietu 
na hitowe spotka-
nia wrocławian.

65     złotych 
To cena 

najtańszego 
pakietu na mecze 
Śląska Wrocław.
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Kibiców Śląska zachęcamy do kupna pakietów 
wejściówek na cztery hitowe mecze Śląska rozgrywane 
wiosną na Stadionie Wrocław. Oferta jest dostępna 
tylko dla posiadaczy ważnych Kart Kibica. Dzięki 
pakietom zaoszczędzicie czas i pieniądze!
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►Po awansie do 
e k s t r a k l a s y 
w lipcu 1995 
roku doszło w 

Śląsku dość niespodziewa-
nie do zmiany trenera. Miej-
sce Stanisława Świerka zajął 
jego dotychczasowy asystent 
Bogusław Wilk. Niestety, 
młody szkoleniowiec praco-
wał w naszym klubie tylko 
niecałe dwa miesiące. Śląsk 
w przerwie letniej pozyskał 
Tadeusza Gajdzisa z Miedzi 
Legnica i Pawła Adamczyka 
z Górnika Konin (wcześniej 
Ślęza). Do drużyny wrócił 
też z wypożyczenia do LKS 
Jankowy Ireneusz Adamski. 

Na inaugurację rozgrywek 
wojskowi mimo niezłej gry 
ulegli w Gdańsku Lechii/
Olimpii 1:2. W drugiej kolej-
ce beniaminek z Wrocławia 
przegrał na Oporowskiej 0:1 
z poznańskim Lechem. Śląsk 
grał w tym meczu od 24 min. 
w osłabieniu po czerwonej 
kartce Zbigniewa Ilskiego, a 
jedyną bramkę zdobył były 
zawodnik WKS-u Sławomir 
Twardygrosz. W 3. kolejce 
wojskowi w derbach regio-
nu zremisowali z Zagłębiem 
Lubin 1:1. W kolejnym spo-
tkaniu wojskowi sensacyjnie 
przegrali 0:1 w Oleśnicy w 
meczu PP z III-ligową Pogo-
nią. Po tej wpadce z klubem 
pożegnał się trener Wilk.

Po nim po raz drugi szko-
leniowcem Śląska został 
Romuald Szukiełowicz. 
Podopieczni popularnego 
Szukieła - w jego ponownym 
debiucie w Śląsku - przegra-
li w Olsztynie ze Stomilem 
(2:3). Dopiero w 7. kolejce tej 
jesieni Śląsk zdobył pierwsze 
trzy punkty wygrywając 2:0 
z Hutnikiem Kraków. Dwie 
kolejne wygrane wojskowi 
odnieśli dzięki trafi eniom w 
końcówkach meczów. Bram-
ka Kostka w 87 min. zade-
cydowała o zwycięstwie z 
Pogonią Szczecin 1:0, a gol 
Góry w 89 min. dał wygraną 
z Górnikiem Zabrze 2:1. 

Jednak w konfrontacji z 
dwiema czołowymi wów-
czas drużynami ekstraklasy 
Śląsk był bez szans. Wojsko-
wi wyraźnie ulegli w Łodzi 
Widzewowi 0:4 i w stolicy 
Legii 1:3. Bardzo dobry mecz 
wrocławianie rozegrali z 

kolei z drugą łódzką druży-
ną - ŁKS-em. Śląsk wygrał 
3:0 po dwóch bramkach 
Kujawy z rzutów wolnych i 
jednej Góry. Zwycięstwo w 
ostatniej kolejce tej rundy w 
Mielcu nad Stalą pozwoliło 
wrocławianom awansować 
na 14. miejsce - tuż nad strefą 
spadkową.

W przerwie zimowej Śląsk 
pozyskał Rafała Pawlaka z 
ŁKS-u, Dariusza Kasperka 
z belgijskiego Excelsior Mo-
uscron, Rafała Klajnszmita z 
Bałtyku Gdynia i Jacka Sor-
biana ze Ślęzy. Ponownie na 
Oporowską trafi ł też Walde-
mar Żelasko. Odeszli zaś za-
wodnicy niemieszczący się 
kadrze I zespołu: Marek Ma-
zur i Tadeusz Gajdzis (obaj 
do Miedzi Legnica), Robert 
Cieślewicz do Rakowa Czę-
stochowa i Mariusz Kurzeja 
do greckiego Athinaikósu 
Ateny. Do KP Wałbrzych 
wypożyczony został Irene-
usz Adamski.

Mimo sporych zmian ka-
drowych Śląsk wiosną 1996 
grał przeciętnie. Ze względu 
na złe warunki atmosferycz-
ne dwie pierwsze kolejki 
rundy rewanżowej przeło-
żono na późniejszy termin. 
Kibice Śląska po raz pierw-
szy zobaczyli swoich pupili 
dopiero w meczu przeciwko 
Amice Wronki (2:2). W na-
stępnej rundzie wojskowi 
przegrali w Lubinie z Zagłę-
biem 1:2 i znaleźli się w stre-
fi e spadkowej. W kolejnych 
czterech spotkaniach piłka-
rze Śląska tylko remisowali, 
nie poprawiając swojej po-
zycji w tabeli. Podział punk-
tów w meczu ze słabiutkim 
GKS-em Bełchatów (1:1) spo-
wodował zwolnienie z klubu 
trenera Szukiełowicza. 

W spotkaniu z Hutnikiem 
w Krakowie Śląsk tymcza-
sowo poprowadził mene-
dżer sekcji, były wieloletni 
kapitan drużyny - Walde-
mar Prusik. I wojskowi pod 
Wawelem wreszcie wygrali 
(2:1). Pod koniec kwietnia 
1996 czwartym już trenerem 
WKS-u w tym sezonie zo-
stał Jan Caliński, pracujący 
w przeszłości z I drużyną 
Śląska w latach 1980-83. Jego 
ponowny debiut na Oporow-
skiej był bardzo udany. Pod-

opieczni Calińskiego pew-
nie 3:0 pokonali outsidera 
Siarkę Tarnobrzeg. Wygrana 
ta pozwoliła wrocławianom 
opuścić strefę spadkową, 
drużyna odzyskała też wia-
rę w swoje możliwości. Kibi-
ce Śląska długo wspominali 
wyrównane boje, jakie Śląsk 
w maju stoczył na Oporow-
skiej z Widzewem i Legią. Z 
późniejszym mistrzem Pol-
ski - Widzewem wojskowi 
minimalnie przegrali (1:2), 
z Legią zaś zanotowali bez-
bramkowy remis. Wrocła-
wianie o utrzymanie w eks-
traklasie musieli walczyć do 
ostatniej kolejki, w której to 
pewnie pokonali pogodzo-

ną już ze spadkiem do II ligi 
jedenastkę Stali Mielec (4:1). 
Śląsk ostatecznie zakończył 
rozgrywki na ostatnim bez-
piecznym 14. miejscu.

Latem 1996 roku znów 
mieliśmy zmianę trenera w 
Śląsku. Nowym szkoleniow-
cem wojskowych został Wie-
sław Wojno, pracujący po-
przednio m.in. w Zagłębiu 
Lubin. Ponownie doszło też 
do sporych zmian w kadrze 
naszego klubu. Z drużyny 
odeszli m.in. Góra, Kujawa, 
Pawlak, Molewski czy też 
Jaworek. Karierę zakończył 
Janusz Kudyba, a problemy 
zdrowotne miał Józef Ko-
stek. Śląsk w zamian pozy-

skał tylko Dariusza Wojcie-
chowskiego z Lecha Poznań 
i byłego gracza Chrobrego 
Głogów Dariusza Tataja, a 
z wypożyczeń wrócili Piotr 
Jawny i Ireneusz Adamski. 
Tak przemeblowany WKS 
zaczął rewelacyjnie zwycię-
żając na inaugurację sezonu 
ŁKS Łódź (3:0) i wrocławia-
nie niespodziewanie zostali 
pierwszymi liderami eks-
traklasy. Trener Wojno prze-
strzegał jednak przed hura-
optymizmem i niestety miał 
rację. W drugiej kolejce Śląsk 
przegrał w Olsztynie ze Sto-
milem (0:2). Mecze wyjazdo-
we okazały się prawdziwą 
zmorą wrocławian. W całym 
sezonie wojskowi zdobyli 
w nich tylko dwa punkty. 
Jesienią zremisowali po 1:1 
w Chorzowie z Ruchem i w 
Katowicach z GKS-em. 
Śląsk grał słabo i trener 

Wojno musiał przeprosić się 
z Jarosławem Górą, który 
wrócił do drużyny w meczu 
7. kolejki z Odrą Wodzisław. 
I był to powrót udany. Woj-
skowi wygrali 3:1, a Góra 
strzelił gola na 1:0. Ten sam 
zawodnik zdobył bramkę w 
kolejnym meczu z Lechem, 
ale tym razem było to tra-
fi enie wyłącznie honorowe, 
gdyż Śląsk przegrał 1:3. Po 
kolejnych porażkach dzia-
łacze Śląska sprowadzili do 
Wrocławia Bogusława Cyga-
na ze Stali Mielec. Były król 
strzelców ekstraklasy debiut 
miał bardzo dobry. W meczu 
11. kolejki z Górnikiem Za-
brze strzelił bramkę na 1:1 i 
uratował remis. 

Podczas tego, jak i następ-
nego przegranego 0:2 meczu 
z Widzewem doszło na try-
bunach wrocławskiego sta-
dionu do zamieszek, a PZPN 
nakazał rozegrać Śląska dwa 
kolejne mecze bez udziału 
publiczności. W pierwszym 
spotkaniu przy pustych try-
bunach wojskowi po dobrej 
grze niespodziewanie poko-
nali wyżej notowaną Amikę 
Wronki (2:0). W drugim me-
czu bez publiczności WKS 
bezbramkowo zremisował z 
Rakowem Częstochowa.

Mimo przegranej 0:1 Śląsk 
dobrze pokazał się w stolicy 
w spotkaniu z liderem Legią. 
Jednak po kolejnych dwóch 

porażkach w derbach w Lu-
binie z Zagłębiem (0:1) i w 
rozegranym awansem me-
czu w Łodzi z ŁKS-em (2:5) 
wojskowi spadli na ostatnie 
miejsce w ligowej tabeli. 

W przerwie zimowej Śląsk 
pozyskał dwóch zawodni-
ków Polonii Warszawa: Igora 
Gołaszewskiego i Tomasza 
Untona. W pierwszym me-
czu rundy wiosennej Śląsk 
pechowo 0:1 przegrał u sie-
bie ze Stomilem Olsztyn, 
tracąc bramkę w końcówce 
spotkania. W kolejnym me-
czu w Bełchatowie z GKS-
-em wojskowi ponownie 
przegrali, tym razem 2:3. Po 
tych porażkach z pracą w 
Śląsku pożegnał się trener 
Wojno, a jego miejsce zajął 
były piłkarz naszego klubu 
Jerzy Kasalik, ktory w debiu-
cie zanotował bezbramkowy 
remis z Hutnikiem Kraków. 
Zmiana szkoleniowca jed-
nak niewiele zmieniła. Śląsk 
wciąż grał słabo.

Następny mecz pod-
opiecznych Kasalika zakoń-
czył się katastrofą. Wojskowi 
wyraźnie ulegli w Warsza-
wie Polonii (0:4). Heroicznie 
broniąc się przed spadkiem, 
wrocławianie przedłużyli 
nadzieję na utrzymanie wy-
grywając u siebie w ważnym 
meczu z Lechem Poznań 
(1:0), jednak tydzień później 
wojskowi po ciężkim meczu 
przegrali w Krakowie z Wi-
słą (0:1) i bardzo poważnie 
ograniczyli swoje szanse na 
utrzymanie w ekstraklasie. 

W 27. rundzie Śląsk zain-
kasował jeszcze trzy punk-
ty za walkower w meczu z 
Sokołem Tychy., ale kolejne 
cztery spotkania wrocławia-
nie przegrali nie strzelając 
nawet bramki: w Zabrzu z 
Górnikiem (0:2), w Łodzi z 
Widzewem (0:4), we Wron-
kach z Amiką (0:1) i u siebie 
z GKS Katowice (0:2). Po tej 
ostatniej porażce działacze 
Śląska zadecydowali o wy-
cofaniu drużyny z rozgry-
wek. Tak oto wojskowi po 
raz trzeci w historii spadli z 
ekstraklasy, a trzy ostatnie 
mecze oddali walkowerem: 
z Legią i Zagłębiem Lubin u 
siebie oraz z Rakowem Czę-
stochowa na wyjeździe.
Krzysztof Mielczarek

W dwudziestym piątym odcinku naszego cyklu, przybliżającego historię Śląska, przedstawiamy dwa kolejne 
pierwszoligowe sezony: 1995/96 (14. miejsce) oraz 1996/97 (17. miejsce i spadek z ekstraklasy).
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Trzeci spadek z ekstraklasy 
Z historii  Śląska

Jarosław Góra był liderem drużyny Śląska, która niestety 
nie była w stanie obronić się przed spadkiem do II ligi. 
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Dopłata do homologacji ciężarowej: 2900 zł brutto. Homologacja dostępna dla modeli roku produkcji 2013. Tylko teraz 4 miejscowa homologacja ciężarowa dostępna dla Hondy Civic 5D 1.8 benzyna z MT 

wersja Comfort lub AT wszystkie wersje poza S; oraz dla Hondy CR-V 2.0 benzyna i 2.2 diesel wszystkie wersje wyposażenia.
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