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

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

     Asysty
6 – Waldemar Sobota
5 – Dudu Paraiba

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

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

5– 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 – Tom Hateley
1 – Marian Kelemen
1 – Robert Pich
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  23  49  48:22
2  Wisła Kraków  24  44  34:20
3  Ruch Chorzów  24  41  33:32
4  Lech Poznań  24  40  41:28
5  Górnik Zabrze  24  39  36:33
6  Pogoń Szczecin  24  37  38:32
7  Zawisza Bydgoszcz  24  32  37:29
8  Lechia Gdańsk  24  31  30:31
9   Jagiellonia Białystok  23  30  36:31
10   Cracovia  24  30  32:40
11   Korona Kielce  24  28  30:35
12   Piast Gliwice  24  28  22:39
13  Śląsk Wrocław  24  27  30:32
14   KGHM Zagłębie Lubin  24  24  24:31
15   Podbeskidzie Bielsko-Biała  24  22  20:33
16   Widzew Łódź  24  16  21:44

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, 
21. Juan Calahorro, , 23. Paweł Zieliński, 24. Tadeusz Socha, 30. Kamil Dankow-
ski,  Pomocnicy: 4 Tom Hateley, 6. Tomasz Hołota, 8. Mateusz Machaj, 
9. Sylwester Patejuk, 11. Sebastian Mila, 16. Dalibor Stevanović, 20. Lukas 
Droppa, 26. Przemysław Kaźmierczak, 27. Robert Pich, 29. Paweł Uliczny, 

34. Patryk Misik; Napastnicy: 7. Sebino Plaku, 19. Marco Paixao; 

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

12 Dudu 
Paraiba

2 Krzysztof 
Ostrowski

15 Rafał 
Grodzicki

8 Mateusz 
Machaj

16 Dalibor 
Stevanović

4 Tom 
Hateley

3 Adam 
Kokoszka

27 Robert
Pich

9 Sylwester 
Patejuk

19 Marco 
Paixao

25 Marian 
Kelemen

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

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 

Statystyki piłkarzy WKS-u 

Ostatni mecz Śląska 

0:1

►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 Legią Warszawa

►  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.

483 głosy
Marian Kelemen 
Na piłkarza miesiąca głosuj 
na stronie www.slaskwroclaw.pl.

Piłkarz miesiąca
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►W ostatnich 
dniach okienka 
transferowego 
w naszym klu-

bie sporo się działo. Do najważ-
niejszej zmiany doszło na ławce 
trenerskiej - po przegranym 2:3 
spotkaniu z Ruchem Chorzów 
ze Śląskiem pożegnał się Sta-
nislav Levy. Jego miejsce zajął 
doskonale znany wrocławskim 
kibicom były wybitny piłkarz 
WKS-u Tadeusz Pawłowski. 
Zanim jednak doszło do zmia-
ny szkoleniowca, na Oporow-
skiej pojawiło się aż czterech 
nowych piłkarzy. Kontrakty 
podpisano z Mateuszem Ma-
chajem, Robertem Pichem, 
Lukasem Droppą i Juanem Ca-
lahorro.

Nowy-stary trener - bo 
tak należy mówić o Pawłow-
skim, który prowadził już 
Śląsk w sezonie 1992/93 - za-
rządził od razu kilka zmian. 
Pierwszą z nich była rosza-
da na stanowisku kapitana 
- opaskę od Sebastiana Mili 
przejął Marco Paixao. - Po-
trzebuję w swojej drużynie 

wojowników. Uważam, że 
Marco jako najlepszy strze-
lec drużyny zasługuje na tę 
zaszczytną rolę - tłumaczy 
trener Pawłowski. Nowy 
kształt ma także rada dru-
żyny, bowiem teraz tworzą 
ją - oprócz kapitana - Tomasz 
Hołota i Mariusz Pawelec. 

Niestety, już na pierw-
szym treningu pod wodzą 
nowego szkoleniowca po-
większyła się lista kontuzjo-
wanych piłkarzy. Urazów 
doznali Sebastian Mila i 
Adam Kokoszka, lecz tylko 
kontuzja pierwszego z nich 
była poważniejsza. Kokosz-
ka po szybkiej rekonwale-
scencji był gotowy do gry w 
starciu z Cracovią. Niedziel-
ne spotkanie było bardzo 
szczęśliwe dla WKS-u. Wro-
cławianie zaprezentowali 
wolę walki i zaangażowanie 
od pierwszej do ostatniej 
minuty, czego efektem było 
skromne, ale niezwykle 
istotne zwycięstwo. Bram-
kę na wagę trzech punk-
tów zdobył nie kto inny, jak 

niezawodny Marco Paixao. 
- Nowy trener przyniósł ze 
sobą nową energię, mental-
ność i podejście do naszej 
gry. Wszyscy zobaczyli, że 
jesteśmy wielką drużyną, 
ponieważ potrafi liśmy się 
podnieść po tej kiepskiej 
serii nieudanych spotkań - 
mówi najskuteczniejszy za-
wodnik Śląska.

W meczu z Cracovią trener 
Pawłowski nieco zaskoczył 
ustawieniem i odejściem od 
dotychczasowego schematu 
gry. W wyjściowym skła-
dzie znaleźli się Mateusz 
Machaj i Robert Pich i obaj 
zebrali pozytywne recenzje 
za swoje występy. - Stara-
łem się zagrać jak najlepiej, 
ale na pewno stać mnie na 
jeszcze więcej. Cieszą trzy 

punkty i mam nadzieję, że 
krok po kroku będziemy szli 
do przodu i w kolejnych me-
czach będzie jeszcze lepiej - 
komentuje pierwszy z nich. 
O zwycięstwo w następnym 
meczu będzie jednak ciężko, 
bowiem rywalem WKS-u 
będzie lider tabeli - Legia 
Warszawa.

W końcówce grudnia w 
ekipie niedzielnego prze-
ciwnika Śląska również do-
szło do zmiany na ławce tre-
nerskiej. Dotychczasowego 
szkoleniowca Jana Urbana 
zastąpił Henning Berg. Pił-
karze ze stolicy pod okiem 
norweskiego trenera solid-
nie przepracowali okres zi-
mowy, czego efektem są dwa 
zwycięstwa w nowym roku. 
Legia najpierw pokonała Ko-

ronę Kielce 1:0, a następnie 
rozgromiła na wyjeździe 
Górnika Zabrze 3:0. Warto 
zauważyć, że warszawia-
cy po wznowieniu rozgry-
wek nie stracili jeszcze gola. 
Bramkarza Legii nie potra-
fi li pokonać ani kielczanie, 
ani zabrzanie, ani piłkarze 
Jagiellonii Białystok w prze-
rwanym po pierwszej poło-
wie spotkaniu. 

- Dzięki wygranej czujemy 
się lepiej psychicznie. Po jed-
nym meczu nie będziemy jed-
nak popadać w euforię. Mu-
simy skupić się na kolejnym 
spotkaniu z Legią - mówi 
defensywny pomocnik Śląska 
Dalibor Stevanović. - Legia 
dysponuje dużą siłą, szcze-
gólnie w ofensywie - uważa 
szkoleniowiec WKS-u. - Jed-
nak moim zdaniem w polskiej 
lidze każdy jest w stanie wy-
grać z każdym - dodaje. Naj-
ważniejszymi ogniwami naj-
bliższego rywala wrocławian 
są bramkarz Dusan Kuciak 
oraz ofensywne trio Miroslav 
Radović, Henrik Ojamaa oraz 

nowy portugalski napast-
nik Orlando Sa. Szczególnie 
z tym ostatnim wiązane się 
wielkie nadzieje. Rodak Mar-
co Paixao zadebiutował już w 
Legii, ale na premierowe tra-
fi enie wciąż czeka.  

Niedzielny mecz z całą 
pewnością będzie dla Śląska 
bardzo trudną potyczką. W 
ostatnim czasie wrocławia-
nie potrafi li pokonać rywala 
z Warszawy (wygrane 1:0 na 
Stadionie Wrocław czy przy 
Łazienkowskiej), jednak tak-
że odnotowali bolesne wpad-
ki, jak 0:5 na koniec poprzed-
niego sezonu. W rundzie 
jesiennej piłkarze WKS-u 
grając z Legią na wyjeździe 
szybko objęli prowadzenie 
(na zdjęciu Marco Paixao 
pokonuje stołecznego bram-
karza), jednak potem dwa 
ciosy wyprowadzili legioni-
ści i to oni cieszyli się z trzech 
oczek. Jak będzie tym razem? 
Początek meczu Śląska z Le-
gią Warszawa w niedzielę, 
9 marca, o godzinie 18.
Paweł Prochowski

Przed nami hit rundy
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Starcie mistrzów Polski z dwóch ostatnich sezonów musi zapowiadać się niezwykle interesująco. W niedzielę na Stadionie 
Wrocław Śląsk podejmie warszawską Legię.

„Legia w tym roku nie straciła 
jeszcze gola - nie potrafi li jej pokonać 
piłkarze Korony, Górnika i Jagiellonii.
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AKCESORIA 
W SUPERCENACH 

ZESTAW S UCHAWKOWY 

BLUETOOTH NOKIA BH-110

59,99 z       39,99 z

Podane ceny zawieraj  podatek VAT 23%. Oferta dost pna w wybranych sklepach T-Mobile do 31.03.2014 lub do wyczerpania zapasów.

Oferta dost pna w sklepach w Bytomiu: ul. Gliwicka 20, al. Jana Nowaka-Jeziora skiego 25 (CH Plejada); Legnicy: ul. NMP 9; Lubinie: ul. gen. W . Sikorskiego 20 (CH Cuprum Arena); Wa brzychu: ul. 1 Maja 64 (Galeria Victoria), ul. Gda ska 10; 
Wroc awiu: ul. D uga  37/47 (CH Tesco), ul. B. Krzywoustego 126 (CH Korona), ul. Legnicka 58 (CH Magnolia), ul. Powsta ców l skich 2/4 (CH Arkady Wroc awskie), ul. widnicka 40 (CH Renoma, poziom -1), ul. wieradowska 51/57 (CH Ferio)

KARTA PAMI CI + ADAPTER

NOKIA 8 GB MICRO SDHC

39,99 z        19,99 z

Przyjd  do sklepu T-Mobile 
i skorzystaj z promocji

140218-TM-A-programy-meczowe-SLASK-WROCLAW-252.8x148.2-v001.indd   1 28.lutego.2014   16:20



www.slaskwroclaw.pl   Wokół Śląska 7Sylwetka rywala

Macie dobrą serię 
meczów bez porażki. Czy 
wasza gra wygląda już tak, 
jak byście tego chcieli?

Myślę, że grę musimy 
jeszcze trochę poprawić. Z 
Koroną Kielce graliśmy tro-
chę zbyt wolno, a z kolei z 
Jagiellonią Białystok za szyb-
ko chcieliśmy przedostać się 
pod pole karne rywali. Bra-
kowało trochę cierpliwości, 
żeby sobie stworzyć dogod-
ne sytuacje bramkowe. Liczę 
na to, że we Wrocławiu ze 
Śląskiem będzie już trochę 
inaczej. Mam nadzieję, że 
od początku zagramy tak, 
jak byśmy sobie tego życzyli 
i będzie to wszystko wyglą-
dać zdecydowanie lepiej.

Macie od niedawna 
nowego trenera. Jak on 
wpłynął na grę Legii?

Myślę, że dobrze, drużyna 
jest zgrana. Dla mnie bardzo 
ważne jest to, że jesteśmy 
prawdziwym zespołem, dla 
przykładu za obronę nie są 
odpowiedzialni tylko de-
fensorzy, tylko wszyscy pił-

karze na boisku. Podobnie 
sprawa wygląda z atakiem.

Czy łatwo podchodzi 
się do kolejnych meczów 
jako lider tabeli? 

Szczerze mówiąc, nie my-
ślimy o tym. Walczymy w 

każdym meczu o zwycięstwo, 
niezależnie na którym miejscu 
jesteśmy - czy na pierwszym 
czy na trzecim. Legia zawsze 
gra o trzy punkty w każdym 
meczu.

Jak oceniasz Orlando 
Sa, Guilherme i Ondreja 
Dudę, czyli trzech zawodni-
ków, którzy pojawili się w 
Waszym zespole w przerwie 
zimowej?

Najwięcej mogę powiedzieć 
o Guilherme, bo jest z nami 
najdłużej. To ciekawy zawod-
nik, bardzo dobrze wyszko-
lony technicznie, walczący o 
każdą piłkę. Co więcej, potrafi  
grać nie tylko do przodu, ale 
również bardzo pomaga w de-
fensywie. Uważam, że dobrze 
czuje się w grze kombinacyjnej, 
więc każdy z nas jest z niego 
zadowolony. Nie miałem wielu 
okazji do treningów z Ondre-
jem, ale moim zdaniem wy-
gląda dobrze. Z kolei Orlando 
Sa ma za sobą dobry czas na 
Cyprze, strzelił tam dużo bra-
mek i mam nadzieję, że teraz 
powoli ta współpraca będzie 

wyglądała coraz lepiej, bo ma 
dobre warunki kondycyjne. 
Ogólnie pozytywnie oceniam 
nasze transfery. Trafi li do nas 
piłkarze, z których będziemy 
mieli spory pożytek.

Na kogo trzeba najbar-
dziej uważać w zespole 
Śląska?

We Wrocławiu zmienił się 
niedawno trener, dlatego wia-
domo, że teraz każdy z piłka-
rzy będzie chciał wspiąć się na 
wyżyny swoich umiejętności 
i zaprezentować się jak naj-
lepiej. Z tego powodu każdy 
piłkarz Śląska będzie bardzo 
niebezpieczny. Oczywiste jest 
jednak, że szczególną uwa-
gę musimy zwrócić przede 
wszystkim na Marco Paixao, 
który jest najskuteczniejszym 
strzelcem wrocławian. To 
zawodnik robiący różnicę w 
każdym meczu. Zawsze jest 
tam, gdzie powinien i strzela 
ważne bramki, dlatego wła-
śnie wskazałbym jego.

Śląsk nie jest wygod-
nym rywalem dla Legii, 

która oprócz wysokich 
zwycięstw notowała z nim 
również bolesne porażki. 
Jak zatem należy zagrać 
we Wrocławiu?

Każdy mecz jest trudny. 
Nie możemy patrzeć na to, 
czy rywal jest wygodny, 
czy nie i jak układały się 
wyniki w przeszłości. Nie 
możemy również skupiać 
się na postawie rywali, ale 
powinniśmy skoncentro-
wać się na własnej grze. 
To jest najważniejsze dla 
nas i oczywiście będziemy 
chcieli od razu wywrzeć na 
przeciwniku presję, by czuł 
się jak najmniej komforto-
wo. Jeśli zaczniemy dobrze 
i agresywnie grać ich poło-
wie, to będzie nam łatwiej 
odebrać piłkę i kontrolować 
przebieg wydarzeń na mu-
rawie.

I na koniec - kto wygra 
w niedzielę i dlaczego?

Legia Warszawa. To dru-
żyna, która prowadzi w ligo-
wej tabeli i ma obecnie naj-
lepszych zawodników. 
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Trener: Henning Berg
II trener: Pal Arne Johansen
Kierownik Drużyny: Marta Ostrowska
Bramkarze:
1. Aleksander Wandzel 19 189 / 89 
12. Dusan Kuciak 28 194/87
84. Wojciech Skaba 29 190/81
91. Konrad Jałocha 22 200/85
Obrońcy:
2. Dossa Junior 27 188/82
4. Alan Fialho 21 183/75
15. Inaki Astiz 30 185/74
17. Tomasz Brzyski 32 170/68
19. Bartosz Bereszyński 21 182/72
25. Jakub Rzeźniczak 27 183/82
28. Łukasz Broź 28 180/74
Pomocnicy:
3. Tomasz Jodłowiec 28 190/86
6. Guilherme 22 174/70
7. Henrik Ojamaa 22 176/75
18. Michał Kucharczyk 22 178/72
20. Jakub Kosecki 23 168/59
21. Ivica Vrdoljak 30 187/83
22. Michał Kopczyński 21 180/70
23. Helio Pinto 30 184/71
32. Miroslav Radović 30 182/78
33. Michał Żyro 21 189/78
35. Daniel Łukasik 22 179/73
77. Raphael Augusto 22 180/77
Napastnicy:
9. Marek Saganowski 35 178/78
11. Michał Efir 21 181/73
13. Wladimer Dwaliszwili 27 182/82
70. Orlando Sa 25 188/85

„
Po zmianie 

trenera każdy piłkarz 
Śląska będzie chciał 
wspiąć się na wyżyny 
umiejętności i pokazać 
z dobrej strony.

Rozmowa z Inakim Astizem, obrońcą niedzielnego rywala Śląska

Zawsze gramy o zwycięstwo
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Prawdomówność, 
szczerość, 
szacunek

Prawdomówność, 
szczerość, 
szacunek
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Dla Pana jest to po-
wrót na Oporowską po 
wielu latach. Czy były 
już wcześniej takie myśli, 
że chciałby Pan wrócić do 
Śląska jako trener?

Tak! Śląsk jest dla mnie 
wyjątkowym klubem - tu 
się wychowałem, niedaleko 
stadionu, na ulicy Kruczej, 
tu chodziłem na treningi i 
widziałem przez wiele lat, 
jak ten klub się rozwijał. 
Później sam w nim grałem 
w latach, kiedy były duże 
sukcesy. Mam wykształ-
cenie trenerskie, dlatego 
zawsze miałem myśli, by 
zostać tutaj szkoleniow-
cem. Miałem krótki epizod 
przed ponad dwudziesto-
ma laty, ale to były inne 
czasy. Dostałem teraz szan-
sę pracy w normalnych wa-
runkach, gdzie wszystko 
jest poukładane. Trafi łem 
na Śląsk, który jest klubem 
prężnie działającym, głod-
nym sukcesów i mogę re-
alizować marzenia swoje, 
działaczy, piłkarzy i kibi-
ców. 

Chyba nie miał Pan 
trudności z wejściem do 
Śląska, bo był Pan na bie-
żąco z sytuacją klubu.

Znam klub, znam ludzi, 
żadną niespodzianką nie 
jest to, kto jest rzecznikiem 
prasowym, doktorem, kie-
rownikiem czy masażystą, 
bo wszystkich znam osobi-
ście. Nie przyszedłem jako 
ktoś nowy z zewnątrz. Nie 
muszę się przyglądać i po-
znawać tych ludzi. Raz się 
spotkaliśmy, przekazałem 
pewną fi lozofi ę, jaką chcę 
realizować i wzięliśmy 
się do pracy. Myślę, że to 
będzie współpraca, która 
przyniesie realizację ma-
rzeń, o których mówiliśmy 
wcześniej.

Tak w kilku słowach, 
jaka to fi lozofi a?

Wszystko opiera się na 
ciężkiej, solidnej pracy. 
Na prawdomówności, na 
szczerości, na szacunku - 
to rzeczy, które bardzo są 
potrzebne we współpracy. 
Podczas pierwszego spo-
tkania ze swoim sztabem 
zaznaczyłem, że mają mi 
wszystko mówić, zwłasz-
cza kiedy ich zdaniem ro-
bię coś źle. Żebyśmy grali 
w otwarte karty. Wszystko 
musi się opierać dobrej ko-

munikacji i dyscyplinie. 
Musi być przywódca wy-
znaczający cel, który trze-
ba realizować i tego trzeba 
się trzymać. Równie waż-
na jest fi lozofi a gry. Jeśli 
trener czy drużyna nie ma 
jasno określonego celu, to 
sukcesu nie będzie. Stąd te 
moje dziesięć przykazań 
piłkarza, czyli kroki jak 
zrealizować nasz sukces. 
Dla mnie ważne jest, żeby 
jak najdłużej utrzymywać 
się przy piłce, grać krótkim 
podaniem, zwracać uwagę 
na pierwszy kontakt z pił-
ką, na przemieszczanie się, 
żeby ta cała machina funk-
cjonowała. Każdy zawod-
nik w ataku, po szybkim 
przestawieniu się do gry 
defensywnej, ma wiedzieć 
co robić w swojej strefi e 
gry. To w krótkich słowach 
cała strategia, którą chcemy 
realizować. 

Ale chyba nie myśli 
Pan tylko o strategii krót-
kofalowej?

Absolutnie, cały czas 
myślę także o długofalowej 
współpracy. Nie chciał-
bym, żeby mój pobyt trwał 
krótko, wolałbym, żeby 
współpraca była na dłużej i 
chciałbym zajrzeć szerzej w 
struktury klubu. Mógłbym 
również trochę pomóc czy 
stworzyć fi lozofi ę szkolenia 
od dołu, w grupach mło-
dzieżowych.

Jestem Pan uznanym 
fachowcem w Austrii. 
Podejmowanie pracy tre-
nerskiej w Polsce to spore 
ryzyko. Nie pojawiały się 
chwile zwątpienia, myśli 
„po co to wszystko”?

Ryzyko jest bardzo duże. 
Zdaję sobie sprawę, że mia-
łem dobrą, poukładaną 
pracę na etacie w Austriac-
kim Związku Piłki Nożnej i 
mogłem spokojnie żyć tam i 
zajmować się tym, czym się 
zajmowałem. Austria jest 
jednym z najpiękniejszych 
państw na całym świecie, 
Bregenz - miejsce gdzie 
mieszkam, to turystyczna 
perła, tam kończą się Alpy 
i jest Jezioro Bodeńskie. Na 
pewno takie myśli były. 
Była jednak jeszcze jedna 
myśl. Ja się wychowałem 
w Śląsku, grałem tutaj i 
to przeważyło. Trochę się 
zastanawiałem, konsulto-
wałem też decyzję z mo-

imi najbliższymi. Miałem 
również kontakt z klubem, 
wspólnie zastanawialiśmy 
się, jaka funkcja byłaby dla 
mnie najlepsza, w jakiej 
roli miałbym występować. 
Doszliśmy do wniosku, że 
mógłbym być trenerem od 
lata, ale nastała taka sy-
tuacja, że postanowiliśmy 
przyspieszyć naszą współ-
pracę.

Od razu po Pańskim 
przyjściu zapadły ważne 
decyzje - zmiana kapita-
na i rady drużyny. Skąd 
pomysł na takie posunię-
cia?

Oglądałem mecz z Ru-
chem i on dał mi wiele 
przemyśleń. Nie było dru-
żyny i nie było człowieka, 
który by w tym trudnym 
meczu chciał zebrać, pobu-
dzić, zmotywować resztę 
do działania. Dało mi to 
dużo do myślenia, ponadto 
tę zmianę wymusiła trochę 
kontuzja Sebastiana Mili. 
Ta drużyna potrzebowa-
ła impulsu. Miałem dwie 
opcje - zostawić to tak jak 
było, schować głowę w pia-
sek albo szukać nowych 
rozwiązań. Wybrałem dru-
gi wariant. Gdybym zrobił 
inaczej, zmiana trenera by-
łaby niepotrzebna. Przez 
wiele lat byłem w kraju, w 
którym mówi się prawdę i 
nie szuka jakichś zakuliso-
wych rozwiązań, dlatego 
chcę to wprowadzić tutaj. 
Chciałbym, żeby fi lozofi ą 
drużyny było zaangażowa-

nie i walka na boisku. Stąd 
te wybory. 

I mecz w Krakowie 
pokazał, że miał Pan 
rację.

Uważałem, że to był do-
bry krok i mecz w Krako-
wie to potwierdził - wyszła 
jedna drużyna, chłopcy 
walczyli jeden za drugie-
go. Z Sebastianem nie mam 
żadnego konfl iktu, jestem 
przekonany, że się dogada-
my. Jestem tu po to, żeby-

śmy się rozwijali. To co zro-
biłem, moim zdaniem było 
słuszne, dla dobra zespołu. 
Nawet dyskusja, że obco-
krajowiec jest kapitanem, 
jest zbędna. Marco przed 
meczem zebrał cały zespół 
i miał piękną przemowę w 
szatni, którą bez problemu 
zrozumieli wszyscy. Ra-
zem możemy coś osiągnąć 
i tą drogą należy iść. Dla-
tego nie przejmuję się już 
innymi opiniami. Do środy 
zajmowaliśmy się meczem 
z Cracovią, a od czwartku 
już Legią. Teraz mamy to 
na głowie i inne sprawy się 
nie liczą, nie możemy zaj-
mować się tym, co dzieje się 
poza boiskiem, tylko skupić 
się na najbliższym meczu.

Wynik znamy, zwycię-
stwo nad Cracovią, a jak 
Pan oceni zaangażowanie 
i walkę na boisku?

Perfekcyjnie. Dobrze 
walczyli od pierwszej mi-
nuty. Zdarzały się błędy, 
ale one przytrafi ają się 
najlepszym. Założenie tak-
tyczne też były realizowa-
ne i wygraliśmy. Najważ-
niejszą rzeczą jest to, że 
wrócił optymizm. Odkąd 
jestem w klubie mówiłem 
o pozytywnym myśleniu i 
wierze w swoje umiejętno-
ści. Na boisku wymagam 
od piłkarzy, ale poza nim 
chcę być ich partnerem. Lu-
bię z każdym porozmawiać 
i pożartować, więc fajnie, że 
znaleźliśmy wspólny język. 
Pomogła nam również inte-
gracja na kręglach, dlatego 
będziemy kontynuować ta-
kie działania.

Po pierwszym tre-
ningu podziękował Pan 
każdemu z piłkarzy indy-
widualnie za trening. To 
rzadko spotykana rzecz.

To taki niuans, który 
pomaga scementować gru-
pę. Jeśli widzę, że piłkarze 
chcą trenować, dali z siebie 
wszystko, to chcę im za ten 
trening i za pracę podzię-
kować. Oni oddadzą mi to 
na boisku, więc to działa w 
dwie strony. Bardzo waż-
ny jest wzajemny respekt. 
Żebym ja go budował na 
boisku i poza nim, żeby do-
ceniali mnie za fachowość i 
odwrotnie. 

Przed wami mecz z 
Legią, w którym sama 
walka i zaangażowanie 
nie wystarczy.

Nie, oczywiście, Legia 
to mistrzowie Polski i też 
mam respekt przed tą dru-
żyną, ale uważam, że z 

każdym przeciwnikiem w 
naszej lidze można wygrać. 
Do zaangażowania musi-
my dołożyć jakość. Legia 
jest silna w ofensywie, ale 
my też idziemy do przodu, 
rywalizacja wzrośnie, na-
sza jakość też. Podchodzę 
do tego optymistycznie i 
uważam, że również Legię 
możemy pokonać. Musi być 
kolejny krok do przodu.

Czy ma Pan jakieś 
wspomnienia dotyczące 
meczów z Legią? Nie było 
jakichś podchodów, by 
jako piłkarz zagrał Pan w 
stolicy?

Akurat ze strony Legii 
nie. Miałem osiem propo-
zycji odchodząc z Zagłę-
bia Wałbrzych, najlepszą 
chyba z Górnika Zabrze, 
wówczas wielkiego Górni-
ka, a chciałem wybrać ŁKS 
Łódź ze względu na osobę 
Kazimierza Górskiego, któ-
ry był tam trenerem i ko-
ordynatorem. Ostatecznie 
wylądowałem w Śląsku i 
dziękuję za to Panu Bogu, 
bo skończyłem studia, by-
łem w swoim mieście i te-
raz mogę robić to co lubię i 
moje hobby stało się moim 
zawodem. Specjalnych 
wspomnień nie mam, to 
były mecze jak każde inne. 
Gdy byłem młody, to gra 
przeciwko Legii była dla 
mnie wielkim wydarze-
niem. Gmoch, Deyna czy 
Żmijewski byli klasowymi 
piłkarzami, więc na boisku 
zawsze było gorąco. Legia 
była klubem ze stolicy, więc 
miała zawsze przewagę, 
podbierała nawet najlep-
szych zawodników, tak 
jak było z Tomaszewskim 
i Ćmikiewiczem. Fajnie, że 
w latach mojej gry, to my 
zdominowaliśmy Legię - 
Śląsk zdobył mistrzostwo, 
puchar i wicemistrzostwo. 
Wspomnień specjalnych 
nie mam, ale w tych latach 
byliśmy lepszym zespołem 
od Legii.

Sporo minęło 
od Pańskiego wyjazdu 
do Austrii. Jak w tym cza-
sie zmienił się Wrocław?

Super, na plus. Przede 
wszystkim w oczy rzucają 
się nowe rozwiązania ko-
munikacyjne, które znacz-
nie ułatwiają podróżowa-
nie po mieście. Cały czas 
zresztą się ich uczę. Jest 
duży postęp, idziemy w 
stronę Europy przez duże 
„E”. Mamy hotele, restau-
racje, przepiękny Rynek, 
świetny stadion i nowe lot-
nisko. Jestem pod dużym 

wrażeniem. Wrocław staje 
się coraz piękniejszy.

A nie wolałby Pan 
grać na Oporowskiej?

Nie. Uważam, że świat 
idzie do przodu, a jeśli na 
nowym stadionie jest więk-
szy komfort gry i oglądania 
widowiska, to trzeba na 
nim grać. Bayern Mona-

chium czy Juventus Turyn 
też nie grają na starych sta-
dionach, grają tam, gdzie 
jest lepiej. Chodzi o to, 
żeby oprócz samego meczu 
stworzyć doskonałą otocz-
kę, która pozwoli kibicom 
miło spędzić czas w trakcie 
meczu. Mi to nie przeszka-
dza, że gramy na Stadionie 
Wrocław, a trenujemy przy 
Oporowskiej. Podobne zda-
nia były za czasów mojej 
gry, kiedy część piłkarzy 
chciała grać tylko na Sta-
dionie Olimpijskim, a część 
na Oporowskiej. A ja strze-
lałem gole i tu, i tu (śmiech).

Od pierwszego dnia 
Pańskiej pracy widać, 
że kibice dla Pana bardzo 
ważni. Zaprosił ich Pan 
na debiutancki trening, 
w Krakowie wspólnie z 
piłkarzami podziękował 
za doping. 

Dlaczego są dla mnie 
istotni? Bo ja wyrosłem z ki-
bica. Ja też przychodziłem 
na mecze, dopingowałem 
Śląsk i jeździłem z ojcem 
na spotkania wyjazdowe. 
Czuję to i wielokrotnie 
podkreślałem, że my gramy 
dla nich. Kibice to bardzo 
ważna, nierozłączna część 
naszej egzystencji. Trzeba 
ich szanować. Korzystając 
z okazji chciałbym wszyst-
kich zaprosić na niedzielny 
mecz. Mam nadzieję, że za-
pełnią stadion. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że przycią-
gniemy ich nie słowami, a 
przede wszystkim naszą 
widowiskową grą. I to jest 
cel dla nas wszystkich. 
Rozmawiał 
Paweł Prochowski
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„U mnie 
wszystko opiera 
się na ciężkiej, 
solidnej pracy, a 
także na prawdo-
mówności, szcze-
rości i szacunku.

„Kibice są 
niezwykle ważną 
i nierozłączną 
częścią naszej 
egzystencji. 
Musimy ich bar-
dzo szanować. 

Rozmowa z Tadeuszem 
Pawłowskim, nowym trenerem 
Śląska Wrocław
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Sprawna obsługa.

Wszędzie czysto.
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►Trener Tade-
usz Pawłow-
ski swoje rzą-
dy w Śląsku 

rozpoczął nie tylko od decy-
zji personalnych. Przed me-
czem z Cracovią cały zespół 
wraz z rodzinami wybrał 
się do kręgielni Sky Bowling 
znajdującej się w Sky Tower.

- Chcielibyśmy, aby nasza 
drużyna była bardziej zin-
tegrowana. Będą rodziny, 
dzieci, chcemy spędzić wie-
czór w rodzinnej atmosferze 
- tłumaczył przed wyjazdem 
z klubu powody spędzenia 
czasu na kręgielni nowy 
szkoleniowiec Śląska Tade-
usz Pawłowski.

I trzeba przyznać, że po-
mysł trenera był strzałem w 
dziesiątkę. Piłkarze na krę-
gielni Sky Bowling znajdują-
cej się w Sky Tower pojawili 

się z żonami i dziećmi. Było 
dużo śmiechu i zabawy, ale 
także sportowej rywaliza-
cji. Zawodnicy mieli okazję 
spędzić ze sobą trochę czasu 
w innych okolicznościach 
niż trening czy wyjazd na 
mecz, a także bliżej poznać 
nowych graczy, którzy do-
piero niedawno dołączyli do 
drużyny.

Po grze w kręgle piłkarze 
wjechali na 47 piętro drapa-
cza chmur, gdzie podziwiali 
wieczorną panoramę Wro-
cławia.

- To był super pomysł. W 
zespole jest kilku nowych 
zawodników, a dzięki takie-
mu wyjściu wszyscy mieli-
śmy szansę lepiej się poznać. 
Atmosfera była świetna. Ta-
kie wyjścia są potrzebne. W 
ten sposób lepiej się zinte-
grujemy i będziemy druży-
ną nie tylko na boisku, ale i 
poza nim - mówił pomocnik 
Śląska Dalibor Stevanović. 

W planach zespół ma ko-
lejne wspólne wyjścia. Pił-
karze Śląska chcą odwiedzić 
m.in. Panoramę Racławicką. 

Na początek integracja
Dobra atmosfera 
w zespole 
kluczem 
do sukcesów

Piłkarze pojawili się w kręgielni ze swoimi najbliższymi. Sebastian Mila doskonale bawił się ze swoją córeczką Michaliną.
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Film z pobytu piłkarzy Śląska 
w Sky Bowling znajdziecie 
na www.slaskwroclaw.tv.
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►Dwaj pierwsi 
byli testowani 
jeszcze przez 
poprzedniego 

szkoleniowca Śląska Stanisla-
va Levego. Obaj zyskali uzna-
nie w oczach sztabu trener-
skiego i podpisali półroczne 
umowy z opcją przedłużenia. 
Calahorro jest Hiszpanem, ma 
25 lat i może występować na 
pozycji środkowego obrońcy 
lub defensywnego pomoc-
nika. Ostatnio bronił barw 
drugoligowego hiszpańskie-
go Alcorcon. W przeszłości 
był także zawodnikiem Realu 
Betis, Alcala i Xerez. Z kolei 
Czech Droppa jest młodszy 
o rok i najlepiej czuje się jako 
defensywny pomocnik. Przed 
przyjściem do Śląska bronił 
barw Banika Ostrawa.

Mateusz Machaj jest do-
skonale znany kibicom. Przez 
ostatnie 2,5 roku występował 
w Lechii Gdańsk, z którą tuż 

przed przejściem do Śląska 
rozwiązał umowę za poro-
zumieniem stron. Machaj ma 
24 lata i może występować na 
każdej pozycji w pomocy. Po-
chodzi z Głogowa, a jego stry-
jem jest doskonale znany we 
Wrocławiu Stefan Machaj - w 
latach osiemdziesiątych czoło-

wy piłkarz Śląska, zdobywca 
Pucharu Polski z 1987 roku.

Największą niespodzianką 
dla kibiców było ściągnięcie 
Roberta Picha. To słowacki po-
mocnik, który może występo-
wać na obydwu skrzydłach, a 
także dobrze czuje się w ataku.  
Przez ostatnie cztery sezony 

był podstawowym zawodni-
kiem czołowego klubu słowac-
kiej ekstraklasy MŠK Žilina, z 
którym wywalczył mistrzo-
stwo i wicemistrzostwo kraju 
oraz Puchar Słowacji. W obec-
nym sezonie w 18 ligowych 
meczach strzelił siedem bra-
mek i zanotował trzy asysty, a 

w sześciu spotkaniach kwalifi -
kacyjnych do Ligi Europejskiej 
zaliczył po trzy gole i asysty.  
Łącznie w 139 występach w 
słowackiej Corgon lidze zdo-
był 38 bramek i zanotował 14 
asyst. 

- Od ponad miesiąca pra-
cowaliśmy intensywnie nad 

tym transferem. Robert miał 
jeszcze przez pół roku ważny 
kontrakt ze swoim poprzed-
nim klubem. Žilina nie chciała 
go puszczać, bo jest to zawod-
nik, na którym opiera się gra 
tej drużyny. Ostatecznie udało 
nam się dojść do porozumie-
nia ze Słowakami na korzyst-
nych dla Śląska warunkach. 
To uniwersalny gracz, który 
może zagrać na skrzydle, jak 
i stanowić alternatywę dla 
Marco Paixao w ataku - mówi 
prezes wrocławskiego klubu 
Paweł Żelem.

Droppa, Machaj i Pich mają 
już za sobą debiuty w wygra-
nym 1:0 meczu z Cracovią. Ca-
lahorro wciąż czeka na pierw-
szy występ w barwach Śląska, 
podobnie jak Flavio Paixao, 
którego sprawą wciąż zajmuje 
się FIFA. W momencie odda-
wania tego numeru do druku 
decyzja o przyszłości Portugal-
czyka nie była jeszcze znana.

Ofensywa transferowa Śląska
W ostatnich dniach okienka transferowego Śląsk sprowadził czterech bardzo dobrych piłkarzy. Wrocławski 
klub wzmocnili Juan Calahorro, Lukas Droppa, Mateusz Machaj i Robert Pich

Juan Calahorro Lukáš Droppa Mateusz Machaj Robert Pich
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►Tadeusz Paw-
łowski zwany 
przez kolegów 
z boiska Paw-

łem zaczynał piłkarską ka-
rierę w 1967 roku u sąsiadów 
zza miedzy w nieistniejącym 
już dziś Pafawagu Wrocław. 
Bardzo szybko zauważono 
jego nieprzeciętny talent i 
uważany był za jednego z 
najlepiej zapowiadających 
się zawodników młodego 
pokolenia. Jesienią 1970 roku 
- jako gracz Pafawagu -  za-
debiutował w reprezentacji 
Polski juniorów. 

Latem 1971 skorzystał 
z propozycji przejścia do 
występującego wówczas w 
ekstraklasie Zagłębia Wał-
brzych. Zielono-Czarni w 
sezonie 1970/71 zdobyli brą-
zowe medale ekstraklasy i 
już z Pawłowskim w skła-
dzie zadebiutowali w Pucha-
rze UEFA. Popularny Paweł 
zaliczył udane występy za-
równo w swoim pierwszym 
sezonie w ekstraklasie, jak i 
w europejskich pucharach. 
Szczególnie z dobrej strony 
pokazał się w rewanżowym 
spotkaniu z rumuńskim UT 
Arad, gdzie strzelił bram-
kę. W Wałbrzychu stworzył 
bardzo niebezpieczny duet 
z Józefem Kwiatkowskim, z 
którym później spotkał się w 
naszym klubie. 

W maju 1972 osiągnął ko-
lejny sukces. Reprezentacja 
Polski juniorów, której był 
kapitanem, zdobyła brązowe 
medale na Turnieju UEFA w 
Hiszpanii. Pod takim szyl-
dem rozgrywano wówczas 
Mistrzostwa Europy junio-
rów U-18. Eksperci uznali 
go za jednego z najlepszych 
zawodników tego turnie-
ju. Jesienią 1972 Pawłowski 
udanie zadebiutował w re-
prezentacji młodzieżowej. 
Grał bardzo dobrze, co 
zauważył ówczesny selek-
cjoner kadry A Kazimierz 
Górski. Zawodnik Zagłębia 
Wałbrzych był nawet brany 
pod uwagę przy ustalaniu 
kadry na Igrzyska Olimpij-
skie do Monachium. Osta-
tecznie jednak do Niemiec 
nie pojechał i został w Polsce 
jako rezerwowy. 

Kolejny sezon 1973/74 nie 
był dla niego już tak udany, 

bowiem razem z Zagłębiem 
spadł do II ligi. Pawłowski 
chciał wówczas zmienić 
klub i grać dalej w ekstrakla-
sie. Przymierzał się do gry 
w Górniku Zabrze lub ŁKS-
-ie Łódź. Jednak na zmianę 
barw klubowych nie zga-
dzali się działacze Zagłębia, 
przez co stracił prawie całą 
rundę jesienną. Ostatecznie 
trafi ł do Śląska i tym samym 
po trzech latach wrócił do 
rodzinnego Wrocławia. Dwa 
pierwsze mecze w naszym 
klubie rozgrywał na wyjeź-
dzie. Oba były niezwykle 
pomyślne dla wrocławskiej 
drużyny, gdyż zakończyły 
się zwycięstwem wojsko-
wych w Gdyni z Arką (2:1) 
i w Warszawie z Gwardią 
(2:0). Na Oporowskiej zade-
biutował 24 listopada 1974 w 
wygranym 3:1 meczu z Polo-
nią Bytom. Debiut miał wy-
marzony, gdyż strzelił gola 
na 1:0 dla wojskowych. 

Trafi ł na bardzo dobry 
okres w historii klubu. W 
pierwszym sezonie wy-
walczył ze Śląskiem trze-
cie miejsce w ekstraklasie, 
strzelając 7 bramek. Bardzo 
udane występy zaliczył też 
w debiucie Śląska w europej-
skich pucharach. Był najsku-
teczniejszym zawodnikiem 
drużyny, strzelił cztery waż-
ne bramki, w tym jako jedy-
ny bramkarzowi Liverpoolu. 
Co ciekawe, przed meczem 
z Anglikami Pawłowskiego 
dopadła grypa i w pamięt-
nym meczu na Stadionie 
Olimpijskim 26 listopada 
1975 r. przyszło mu grać z 
wysoką gorączką. 

W następnym sezonie 
Pawłowski zdobył ze Ślą-
skiem pierwszy w historii 
klubu Puchar Polski i 6 maja 
1976 zadebiutował w repre-
zentacji seniorów w meczu 
z Grecją w Atenach. Ponow-
nie znalazł się w szerokiej 
kadrze na Igrzyska Olim-
pijskie, jednak do Montre-
alu nie pojechał. W sezonie 
1976/77 zdobył ze Śląskiem 
mistrzostwo Polski. Mimo 
młodego wieku Pawłowski 
bardzo szybko zdobył za-
ufanie i szacunek kolegów z 
drużyny, jak i trenera Żmu-
dy. I już wówczas, w razie 
absencji ówczesnego kapita-

na Zygmunta Garłowskiego, 
to on pełnił jego obowiązki. 
Taka sytuacja miała miejsce 
m.in. 18 maja 1977 w pamięt-
nym meczu z ROW Rybnik, 
który zadecydował o zdoby-
ciu MP. Ostatecznie opaskę 
kapitańską od Garłowskiego 
przejął w następnym roku. 

Niestety, mimo bardzo do-
brej postawy w lidze i sukce-
sów w klubie, Pawłowski nie 
miał szczęścia do reprezen-
tacji, w której zaliczył tylko 
pięć występów.   

W 1978 roku Śląsk pod 
jego wodzą zdobył tytuł 
wicemistrza Polski, mini-
malnie ustępując tylko kra-
kowskiej Wiśle. W sezonie 
1978/79 wrocławianom nie 
wiodło się w lidze, jednak 
zaliczyli udane występy w 
Pucharze UEFA, gdzie od-
padli dopiero w trzeciej run-
dzie trafi ając na bardzo silną 
Borussię Mönchengladbach. 
W przegranym 2:4 meczu 
rewanżowym z Niemcami 
oba gole dla wojskowych 
strzelił niezawodny Paw-

łowski. Ówczesny kapitan 
Śląska z bardzo dobrej stro-
ny pokazał się też w następ-
nym sezonie 1979/80. Z 16 
bramkami został wicekró-
lem strzelców ekstraklasy 
a prowadzona przez niego 
drużyna ponownie zdobyła 
brązowe medale MP. W na-
stępnym sezonie Śląsk znów 
był w czołówce i ostatecz-
nie zakończył rozgrywki na 
czwartym miejscu, czyli tuż 
za podium. 

Kolejny sezon 1981/82 w 
bardzo dużym stopniu za-
ważył na postrzeganiu do 
dziś Pawłowskiego przez 
część starszych kibiców Ślą-
ska. Wojskowi do ostatniej 
kolejki toczyli koresponden-
cyjny pojedynek z Widze-
wem o mistrzostwo Polski. 
W dużo lepszej sytuacji byli 
wrocławianie, którzy mieli 
punkt przewagi nad RTS-
-em i w 30. kolejce grali na 
Oporowskiej z dziewiątą w 
tabeli Wisłą Kraków. Śląsk, 
by być pewnym mistrzo-
stwa, potrzebował wygranej 

z Wisłą. W przypadku remi-
su Widzewa na Cichej, Ślą-
skowi do zajęcia pierwszego 
miejsca również wystarczał 
remis. Niestety, 9 maja 1982 
roku w meczu przyjaźni z 
Białą Gwiazdą nasi piłkarze 
sensacyjnie przegrali 0:1, a 
Pawłowski nie wykorzystał 
rzutu karnego. 

Po latach wyszły na jaw 
kulisy tej ostatniej ligowej 
kolejki. Można przypusz-
czać, że gdyby wówczas 
Pawłowski doprowadził do 
wyrównania, to… Widzew 
raczej na pewno nie zado-
woliłby się remisem w Cho-
rzowie. 

Latem 1982 roku Paweł 
miał zamiar kontynuować 
karierę w jednym z klu-
bów francuskich. Jednak 
z transferu nic nie wyszło, 
gdyż zawodnik miał bar-
dzo poważne problemy z 
uzyskaniem paszportu. Po 
niewykorzystanym karnym 
w meczu z Wisłą nie był też 
pupilemdziałaczy. Ci dru-
dzy utrudniali mu wyjazd 

do zagranicznego klubu. A 
w następnej rundzie mecze 
Śląska oglądał z ławki re-
zerwowych. Jesienią 1982 
zaliczył w barwach WKS-u 
tylko jedno, jak się później 
okazało, pożegnalne spotka-
nie i pod koniec roku wyje-
chał do Austrii, gdzie trafi ł 
do Admiry Wacker Wiedeń.

Karierę zakończył w 1987 
w innym austriackim klubie 
IG Bregenz/Dornbirn, gdzie 
był grającym trenerem. Już 
w pierwszym sezonie pracy 
szkoleniowej awansował do 
wyższej ligi. Z kolei z SCR Al-
tach w ciągu dwóch lat zrobił 
dwa awanse oraz dotarł do 
półfi nału Pucharu Austrii.

Jesienią 1992 roku Paw-
łowski po 10 latach wrócił 
do Śląska już jako trener. 
Wspólnie z kolegą z boiska 
Januszem Sybisem próbował 
uratować dla Wrocławia eks-
traklasę. Niestety, nie była 
to próba udana. Śląsk spadł 
do II ligi, a na siedem ostat-
nich kolejek sezonu na ławce 
trenerskiej WKS-u zastąpił 
go Stanisław Świerk. Szkole-
niowiec przyznawał później, 
że po 10 latach pobytu na 
Zachodzie nie do końca miał 
rozeznanie w ówczesnych 
układach panujących w pol-
skiej piłce. 

Po trenerskiej przygodzie 
ze Śląskiem Pawłowski wró-
cił do Austrii. Wykorzystu-
jąc swoje rozliczne kontakty 
pomagał ciężko kontuzjowa-
nym piłkarzom Śląska m.in. 
Mirosławowi Drączkowskie-
mu i Radosławowi Żabskie-
mu. We wrześniu 2003 roku 
na krótko wrócił do Polski 
i Wrocławia. Przez trzy 
miesiące prowadził wów-
czas drugoligowy Polar, a 
w styczniu 2005 roku objął 
Motobi Kąty Wrocławskie. 
Następnie wrócił do Austrii, 
gdzie z powodzeniem zajął 
się szkoleniem grup mło-
dzieżowych. 

24 lutego 2014 po ponad 20 
latach ponownie został szko-
leniowcem WKS-u. Jak przy-
znał w jednym z wywia-
dów… wrócił do domu. A 
praca w Śląsku jest dla niego 
największym wyzwaniem 
w jego całej dotychczasowej 
karierze trenerskiej.
Krzysztof Mielczarek

W naszym cyklu historycznym przedstawiamy dziś nowego trenera Tadeusza Pawłowskiego - najlepszego 
strzelca w historii występów klubu w ekstraklasie i zarazem kapitana Śląska w latach 1978-82.
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Legenda znowu w domu
Z historii  Śląska

Tadeusz Pawłowski (z prawej) podczas słynnego meczu z wielkim Liverpoolem.
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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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