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

Kaźmierczak
2 – Dudu Paraiba
1 – Lubos Adamec
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 – Mateusz Machaj
2 – Sebino Plaku
1 – Rafał Grodzicki
1 – Waldemar Sobota
1 – Tadeusz Socha
1 – Dalibor Stevanović
1 – Paweł Zieliński

Żółte kartki
11 – Adam Kokoszka
9 – Dalibor Stevanović
8 – Mariusz Pawelec
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 – Tom Hateley
2 – Sebastian Mila
1 – Rafał Gikiewicz
1 – Marian Kelemen
1 – Robert Pich
1 – Amir Spahić

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

Wyniki i terminarz T-Mobile Ekstraklasy 
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1  Legia Warszawa  26  51  51:28
2  Wisła Kraków  26  45  36:23
3  Lech Poznań  26  44  45:31
4  Ruch Chorzów  26  44  34:34
5  Górnik Zabrze  26  40  38:37
6  Pogoń Szczecin  26  39  39:33
7  Jagiellonia Białystok  26  36  40:32
8  Zawisza Bydgoszcz  26  36  41:31
9   Lechia Gdańsk  26  34  32:32
10   Cracovia  26  34  33:40
11   Korona Kielce  26  32  32:36
12   Piast Gliwice  26  32  24:39
13  Śląsk Wrocław  26  29  33:35
14   KGHM Zagłębie Lubin  26  25  26:34
15   Podbeskidzie  26  23  21:35
16   Widzew Łódź  26  17  23:48

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, 28. Flavio Paixao, 

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.

23 Paweł 
Zieliński

2 Krzysztof 
Ostrowski

15 Rafał 
Grodzicki

28 Flavio 
Paixao

16 Dalibor 
Stevanović

8 Mateusz 
Machaj

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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Tabela T-Mobile Ekstraklasy 

Statystyki piłkarzy WKS-u 

Ostatni mecz Śląska 

2:2

►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 Górnikiem Zabrze

►  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.

1700 głosów
Marian Kelemen 
Na piłkarza miesiąca głosuj 
na stronie www.slaskwroclaw.pl.

Piłkarz miesiąca
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►Śląsk Wrocław 
wciąż zacho-
wuje szanse 
na awans do 

czołowej ósemki, która bę-
dzie walczyła o mistrzostwo 
Polski. By zbliżyć się do tego 
celu, podopieczni trenera 
Tadeusza Pawłowskiego 
muszą wywalczyć komplet 
punktów w starciu z Górni-
kiem. Gra piłkarzy WKS-u 
wygląda w ostatnim czasie 
o wiele lepiej, wyniki też 
mogą zadowalać. Po tym, 
jak we Wrocławiu doszło do 
zmiany trenera, drużyna raz 
wygrała (1:0 na wyjeździe z 
Cracovią) i odnotowała dwa 
cenne remisy z trudnymi ry-
walami (1:1 z Legią Warsza-
wa i 2:2 z Zagłębiem Lubin). 
Teraz czas na premierowe 
zwycięstwo przed własną 
publicznością.

Nie będzie o nie łatwo, 
bowiem rywal wrocławian, 
choć nie prezentuje w ostat-
nich tygodniach świetnego 
futbolu, to wciąż znajduje 
się w czołówce tabeli. - Jeste-
śmy dobrze przygotowani 
pod względem fi zycznym i 
motorycznym, ale brakuje 
wyników - mówi zawodnik 
Górnika, a w przeszłości pił-
karz WKS-u Antoni Łuka-
siewicz. W zespole z Zabrza 
zmienił się trener - Ryszarda 
Wieczorka zastąpił Robert 
Warzycha. Ciekawostką jest 
fakt, że ofi cjalnie opiekunem 
najbliższego rywala Śląska 
jest Józef Dankowski, a Wa-
rzycha jest tylko menedże-
rem, ponieważ nie posiada 
europejskiej licencji trener-
skiej. Pod wodzą nowego 
szkoleniowca zabrzanie 
prezentują się już lepiej na 
boisku, ale wyniki wciąż są 
niezadowalające. Z pewno-
ścią więcej spodziewano się 
po sobotnim meczu z Pogo-

nią Szczecin (1:1) oraz wtor-
kowej potyczce pucharowej 
z Zawiszą Bydgoszcz (1:2). 

Górnik wciąż walczy na 
dwóch frontach, bo oprócz 
rywalizacji w T-Mobile Eks-
traklasie gra jeszcze o Pu-
char Polski. Zabrzanie nie 
mieli zbyt wiele czasu na 
regenerację po ciężkim me-
czu w Bydgoszczy. Po prze-
granym starciu z Zawiszą 
szybko musieli wyciągnąć 
wnioski, by przygotować się 
do meczu ze Śląskiem. - Spo-
tkania w krótkim odstępie 
czasowym są dla nas dobre. 
Na boisku w pojedynku o 
stawkę dużo więcej widać i 
na pewno jest to lepsze niż 
trening - zapewnia jednak 
Łukasiewicz. 

- W pierwszej połowie 
meczu z Zagłębiem grali-
śmy za mało agresywnie - 
mówi szkoleniowiec Śląska 
Tadeusz Pawłowski. Wła-
śnie ambitna walka o każdy 
centymetr murawy staje się 
powoli znakiem fi rmowym 
WKS-u. Szczególnie było 
to widać w Lubinie, kiedy 
wrocławianie grając w osła-
bieniu w drugiej połowie 
zdominowali rywala i byli 
bliscy odniesienia zwycię-
stwa. - Jestem pewny, że 
gdybyśmy mieli jeszcze kil-
ka minut, wygralibyśmy ten 
mecz - komentuje portugal-
ski pomocnik Flavio Paixao. 

Wrocławianie szczególną 
uwagę powinni zwrócić na 
zawodników ofensywnych 
Górnika, przede wszyst-
kim na Prejuce’a Nakoulmę. 

Zawodnik z Burkina Faso 
może pozostawać w cieniu 
całe spotkanie, by jedną ge-
nialną akcją przesądzić o lo-
sach pojedynku. Nie można 
zapominać także o Łukaszu 
Madeju, który jeszcze przed 
dwoma laty ze Śląskiem zdo-
bywał mistrzostwo Polski, a 
teraz stanowi o sile ofen-
sywnej zabrzan. O tym, że 
Górnik jest groźnym rywa-
lem, walczącym do samego 
końca, brązowi medaliści 
ekstraklasy przekonali się 
w jesiennym spotkaniu tych 
drużyn. Śląsk jeszcze w 90. 
minucie prowadził 2:1, ale 
chwila dekoncentracji kosz-
towała wrocławian utratę 
dwóch goli, a co za tym idzie 
ligowych punktów.

Miejmy nadzieję, że tym 
razem piłkarze Śląska nie 
doprowadzą do nerwowej 
końcówki, ale wcześniej 
rozstrzygną losy spotkania 
na swoją korzyść. Wrocła-
wianom bardzo potrzebne 
jest zwycięstwo, które było-
by niejako ukoronowaniem 
dobrej postawy w ostatnich 
pojedynkach. Piłkarze na 
każdym kroku podkreślają 
też, jak ważny jest dla nich 
doping kibiców. - Słowa 
uznania dla naszych fanów, 
którzy są z nami w każdym 
spotkaniu - mówi Rafał Gro-
dzicki.

Wesprzyj Śląsk swoim 
dopingiem! Początek meczu 
na Stadionie Wrocław w nie-
dzielę o godzinie 18. 

Paweł Prochowski

Podtrzymać 
passę!
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Śląsk pod wodzą Tadeusza Pawłowskiego 
jeszcze nie przegrał meczu. Piłkarze chcą 
podtrzymać dobrą passę w starciu z Górnikiem 
Zabrze. Początek spotkania w niedzielę, 23 marca, 
o godzinie 18 na Stadionie Wrocław.

„Nowy trener Górnika nie ma 
wymaganej licencji, dlatego ofi cjalnie 
drużynę prowadzi Józef Dankowski.
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Dla Pana to kolejny 
powrót do Wrocławia, ale 
chyba na boisku nie będzie 
sentymentów?

Na boisku na pewno nie, 
bo wiadomo jak to jest, gdy 
gra się o ligowe punkty. 
Zdajemy sobie sprawę, że 
Śląskowi są one bardzo po-
trzebne, my też musimy je 
zdobywać, aby nasza sytu-
acja się wyklarowała i żeby-
śmy załapali się do górnej 
ósemki. Sentymentów na 
boisku nie będzie, ale poza 
boiskiem już tak. Bardzo 
miło wspominam pobyt 
we Wrocławiu, kibicuję tej 
drużynie w rozgrywkach 
krajowych i na arenie mię-
dzynarodowej, mam tutaj 
wielu przyjaciół i znajo-
mych oraz wiele pozytyw-
nych wspomnień, więc pod 
tym względem sentyment 
się pojawi.

Po ostatnim meczu 
pojawiają się opinie, że w 
końcu gra Górnika zaczyna 
wyglądać lepiej. Faktycz-
nie tak jest?

Na pewno Pogoń Szcze-
cin była wymagającym ry-
walem. Pierwsza połowa w 
naszym wykonaniu była do-

bra i podobnie miało to miej-
sce w przegranym 1:3 meczu 
z Zawiszą. Musimy przede 
wszystkim ustabilizować 
grę na przestrzeni dziewięć-
dziesięciu minut, a nie tylko 
czterdziestu pięciu. Dużo 
mamy do poprawy, ale punk-
ty się zbierają i to jest najistot-
niejsze, dlatego musimy z 
szacunkiem podchodzić do 
tego wyniku. Niemniej jesz-

cze długa droga i ciężka pra-
ca przed nami.

Czy ta lepsza gra to 
zasługa nowego szkole-
niowca?

Ciężko to stwierdzić jedno-
znacznie, bo mieliśmy tylko 
dwa dni, żeby popracować 
z nowym trenerem. Różne 
opinie mogą się pojawiać na 
temat tego, jaki wpływ miał 
nowy trener na naszą posta-
wę. Przed rundą wiosenną 
byliśmy dobrze przygotowa-
ni pod względem fi zycznym 
i motorycznym, ale zabrakło 
tej „soli” w postaci wyników. 
To zawsze najistotniejsza 
sprawa. Nasz nowy trener 
ma duże doświadczenie na 
arenie międzynarodowej, z 
tego musimy skorzystać. 

Nie mieliście dużo cza-
su na przygotowanie się do 
starcia ze Śląskiem, bo we 
wtorek graliście z Zawiszą 
w Pucharze Polski. 

Nie można tego rozpa-
trywać w tych kategoriach. 
W meczu najwięcej spraw 
widać i wychodzą wszel-
kie niedociągnięcia, dlatego 
każde spotkanie jest lepsze 
niż trening. To dobrze dla 

nas i dla trenera, żeby mógł 
nas lepiej poznać i zastoso-
wać inne warianty czy usta-
wienia. Pod tym względem 
uważam, że to dla nas do-
brze, że graliśmy we wtorek 
mecz pucharowy.

Kolejny już sezon w 
wykonaniu Górnika wyglą-
da tak, że jesień jest bardzo 
dobra, a wiosna słabsza. Z 
czego to wynika?

Nie ma na to jednej odpo-
wiedzi. Kilka rzeczy się na 
to złożyło, natomiast jakoś 
tak się zdarza czasami, że 
niby wszystko dobrze jest w 
okresie przygotowawczym, 
a potem w meczach wycho-
dzą niedociągnięcia. Jeden 
słabszy mecz ma wpływ na 
kolejne spotkania na boisku 
i co za tym idzie zdobycz 
jest mniejsza i to wszyst-
ko przekłada się na obraz 
zespołu wiosną. Ja jestem 
przekonany, że póki piłka 
w grze wszystko w naszych 
nogach i głowach, jeszcze 
możemy wiele zrobić, żeby 
ta wiosna wyglądała jesz-
cze lepiej niż w poprzednim 
sezonie. Musimy myśleć po-
zytywnie, bo pesymizm nie 
pomoże nam wyjść z tego 

małego dołka, w którym się 
znajdujemy. 

Na koniec - kto wygra w 
niedzielę i dlaczego?

To zawsze pytania, na które 
odpowiedź jest bardzo trud-
na. Oczywiście wiadomo, że 
jako zawodnik Górnika chcę, 
żebyśmy wygrali. W obu 
zespołach nastąpiła zmiana 
trenera. Pod wodzą nowego 
szkoleniowca Śląsk odnoto-
wał lepszą passę, a my mie-
liśmy dotąd okazję rozegrać 
tylko jeden mecz pod wodzą 
nowego szkoleniowca. Mam 
nadzieję, że w końcu też za-
czniemy wygrywać. Wskazać 
faworyta trudno, Śląsk nie ma 
wielu punktów, ale musimy 
patrzeć na to, że zespół sięgał 
po trzy medale w ostatnich 
trzech latach. Śląsk ma kim 
postraszyć i nie możemy zlek-
ceważyć rywala mimo sporej 
różnicy punktowej. Spodzie-
wamy się trudnego meczu 
i ciężko wskazać, kto ma 
większe szanse. Sami ogląda-
my ekstraklasę, gdzie często 
dochodzi do niespodzianek. 
Oba zespoły są klasowe i dys-
pozycja dnia może zadecydo-
wać o końcowym rezultacie.
Paweł Prochowski
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Trener: Józef Dankowski
Menedżer: Robert Warzycha
Kierownik drużyny: Igor Nagraba
Bramkarze:
1. Pavels Steinbors 28 192 / 92
33. Norbert Witkowski 32 190/88 
99. Grzegorz Kasprzik 30 186/96 
Obrońcy:
2. Błażej Augustyn 26 191/88 
3. Antoni Łukasiewicz 30 188/86 
4. Rafał Kosznik 30 183/76 
5. Oleksandr Szeweluchin 31 192/86 
13. Maciej Mańka 24 182/76 
17. Paweł Olkowski 24 184/78 
21. Mariusz Magiera 29 176/74 
22. Seweryn Gancarczyk 32 181/80
23. Boris Pandža 27 186/85
26. Adam Danch 26 183/81 
31. Tomasz Wełnicki 24 185/77
Pomocnicy:
6. Radosław Sobolewski  37 182/82 
7. Rafał Kurzawa 21 182/73 
10. Konrad Nowak 19 175/69 
15. Maciej Małkowski 28 170/68 
16. Szymon Drewniak 20 179/70 
18. Łukasz Madej 31 176/72 
19. Mariusz Przybylski 32 183/73 
25. Dzikamai Gwaze 24 179/71
38. Bartosz Iwan 29 187/74
81. Robert Jeż 32 178/72
Napastnicy:
8. Przemysław Oziębała 27 180/76
14. Prejuce Nakoulma 26 176/72
20. Mateusz Zachara 23 180/74
87. Tomas Majtan 26 180/79
89. Wojciech Łuczak 24 182/79
94. Kamil Cupriak 19 183/72

„
Miło wspomi-

nam pobyt we Wrocła-
wiu, kibicuję Śląskowi 
w rozgrywkach 
krajowych i na arenie 
międzynarodowej.

Rozmowa z Antonim Łukasiewiczem, piłkarzem Górnika Zabrze

Mam ogromny sentyment do Śląska
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Aż chciałoby się 
powiedzieć „nareszcie”. 
W końcu możesz grać w 
barwach Śląska.

Czuję się z tego powodu 
wspaniale! Zagrałem już 
drugi mecz i cieszę się, że 
mogę znów brać udział w 
spotkaniach o stawkę i cie-
szyć się piłką. Najważniej-
sze, że te problemy z certy-
fikatem mam już za sobą 
i mogę skupić się tylko na 
grze.

Na boisku widać, że gra 
z Marco sprawia Ci wiele 
przyjemności. Lubisz grać 
ze swoim bratem?

Tak, bardzo lubię, 
ale to chyba nor-
malne. Jesteśmy 
braćmi, ro-

zumiemy się na boisku o 
wiele lepiej niż pozostali 
piłkarze i to jest dobre dla 
zespołu i dla nas. Możemy 
czasem podać na pamięć, 
wiemy, gdzie możemy się 

siebie spodziewać. Znam 
jego pewne zachowania 
na murawie, potrafię prze-
widzieć, gdzie się ustawi i 
tam posłać piłkę. Wierzę, 
że w ten sposób możemy 
pomóc zespołowi.

Jesteś w Śląsku już 
od dłuższego czasu, 

co sądzisz o zespole?

Do drużyny dołączy-
łem właściwie na począt-
ku roku, brałem udział w 
dwóch obozach przygo-
towawczych, gdzie cięż-
ko pracowaliśmy. Moim 
zdaniem zespół wygląda 
nieźle, podobnie jak na-
sza gra. Musimy kontynu-
ować naszą ciężką pracę, 
a efekty wkrótce przyjdą. 
Powinniśmy skupiać się na 

każdym kolejnym meczu i 
w każdej potyczce walczyć 
o trzy punkty. 

Miałeś okazję poznać 
już Wrocław?

Tak, jest po prostu nie-
samowity. Mówiłem to 
już zresztą mojemu tacie, 
który był na meczu z Legią 
Warszawa, że to wspaniałe 
miasto. Życie toczy się tu 
tak jak w Lizbonie. Bardzo 
lubię to miasto i dobrze się 
w nim czuję, a to bardzo 
ważne w kontekście gry w 
piłkę. Jest tutaj wiele faj-
nych miejsc, gdzie można 

odpocząć, pospacerować, 
spotkać się z przyjaciół-

mi i dobrze zjeść.

Twój debiut w 
Śląsku przy-

padł na mecz 
z mistrzem 
Polski. 
Nie było 
tremy przed 
takim spo-
tkaniem?

Prawda jest 
taka, że musisz 

być przygotowa-
ny na każdego rywala. 

Ja byłem, bo czekałem na 
występ w oficjalnym me-
czu przez kilka miesięcy. 
Wyczekiwałem przyjścia 
certyfikatu i pozwolenia 
na grę, więc kiedy to na-
stąpiło, cieszyłem się, że 
wreszcie mogę zagrać. Z 
tego powodu było to dla 
mnie spore przeżycie, a to, 
z kim akurat graliśmy, po-
niekąd schodziło na dal-
szy plan. Ale i tak atmos-

fera tego spotkania była 
niesamowita, podobnie jak 
nasi kibice na trybunach. 
Czuję się fantastycznie, że 
znowu mogę grać.

W niedzielę zremi-
sowaliście w Lubinie z 
Zagłębiem 2:2. To dobry 
wynik?

Remis jest zawsze lepszy 
niż porażka. W pierwszej 
połowie nie graliśmy naj-
lepiej, w przerwie trener 
udzielił nam kilku wskazó-
wek i było widać od razu 
efekty, kiedy szybko zdoła-
liśmy wyrównać. Niestety 
chwilę potem Dudu otrzy-
mał czerwoną kartkę i znów 
było nam trudniej. Moim 
zdaniem w drugiej połowie 
grając w dziesiątkę zdomi-
nowaliśmy rywala, a to o 
nas dobrze świadczy. Jestem 
przekonany, że gdybyśmy 
mieli jeszcze kilka minut, to 
na pewno zwyciężylibyśmy 
w tym meczu. W spotka-
niach derbowych atmosfera 
jest świetna, kibice głośno 
dopingują, co sprawia, że 
jestem bardziej zmotywo-
wany do gry. Musimy być 
zadowoleni z tego punktu, 
ale musimy też pójść za cio-
sem i wygrać z Górnikiem. 
To prosta recepta na sukces 
- punktować na wyjazdach 
i wygrywać przed własną 
publicznością.

Jaka jest Twoja no-
minalna pozycja, gdzie 
się czujesz najlepiej na 
boisku?

Mogę grać zarówno jako 
pomocnik podwieszony 
za napastnikiem, jak i na 
skrzydłach. Świetnie czuję 
się za Marco, a trener widzi 
mnie na tej pozycji. Mamy 
wiele możliwości, wymie-
niamy się na boisku, mogę 
pomoc zespołowi grając 
na różnych pozycjach, w 
zależności od tego, jak się 
ułoży mecz. Najlepiej i naj-
bardziej komfortowo czuję 
się w pozycjach ofensyw-
nych. 

Wspomniałeś o trene-
rze. Jak oceniasz nowego 
szkoleniowca WKS-u?

Jedna rzecz szczególnie 
mi się podoba w jego spo-
sobie prowadzenia zespo-

łu. To jest ta pozytywna 
energia i optymistyczne 
nastawienie, a to wbrew 
pozorom bardzo ważna ce-
cha w futbolu. Trener po-
trafi zmotywować zespół 
swoimi przemowami i za-
wsze patrzy pozytywnie. 
Myślę, że wszyscy piłkarze 
są zadowoleni z trenera i to 
widać na boisku po naszej 
grze. Każdy czerpie radość 
z gry. Wiem, że trener Paw-
łowski był piłkarzem i to 
wybitnym, jednym z lep-
szych w historii Śląska, co 
jest jego dodatkowym atu-
tem. Doskonale zna klub, 
świetnie się tu odnajduje 
i na pewno dzieje się to z 
korzyścią dla każdego - dla 
nas i dla kibiców. Potrafi 
wczuć się w sytuację pił-
karza i pomóc każdemu 
zawodnikowi. Zmienia 
mentalność zespołu i jest 
bardzo pozytywną posta-
cią.

Pewną nowością są 
także wyjścia integracyj-
ne zespołu. Podoba Ci się 
taka inicjatywa?

To bardzo dobre dla ze-
społu. Budujemy w ten 
sposób atmosferę, jeszcze 
lepiej się poznajemy i spę-
dzamy ze sobą trochę cza-
su poza boiskiem. Poznaje-
my się, jest dużo śmiechu 
i zabawy i właśnie o to w 
tym wszystkim chodzi. 
Świetny pomysł, myślę, że 
każdemu się podobał i każ-
dy czerpał z niego radość. 
Oczywiście takie wyjścia 
pomagają nam być jeszcze 
lepszym zespołem na bo-
isku, jesteśmy zintegrowa-
ni i dzięki temu lepiej wy-
glądamy w meczach.

W jednym z wywia-
dów wspomniałeś, że nie 
masz dziewczyny, bo wo-
lisz skupić się na piłce. 
Jak to wygląda teraz?

To był pewien rodzaj 
żartu (śmiech). Oczywi-
ście, skupiam się na piłce, 
to najważniejsza rzecz w 
moim życiu. Lubię grać i 
można powiedzieć, że fut-
bol jest moją miłością już 
od piątego roku życia, kie-
dy rozpoczynałem swoją 
piłkarską przygodę.
Paweł Prochowski

9Wywiad tygodnia

„Z moim 
bratem rozumiem 
się na boisku o 
wiele lepiej niż z 
innymi piłkarza-
mi. To dobre dla 
zespołu i dla nas.

Wywiad z Flavio Paixao, portugalskim zawodnikiem Śląska Wrocław

Jestem szczęśliwy, że mogę grać
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USŁUGI 

PORZĄDKOWO 

-CZYSTOŚCIOWE

Sprawna obsługa.

Wszędzie czysto.



W meczu z Legią War-
szawa Marco Paixao 

zdobył dwudziestą bramkę 
w barwach Śląska. Tym sa-
mym został najskuteczniej-
szym obcokrajowcem w hi-
storii wrocławskiego klubu.

Portugalski snajper po-
bił dwudziestoletni rekord 
należący Siergieja Basowa, 
który w latach 1992-1994 
strzelił dziewiętnaście goli 
dla WKS-u. Rosjanin potrze-
bował na to jednak 58 spo-
tkań na przestrzeni dwóch 
sezonów, zaś Paixao do zo-

stania najskuteczniejszym 
obcokrajowcem w historii 
wystarczyły zaledwie 32 
mecze, rozegrane przez nie-
cały sezon.

- Bardzo się cieszę, że uda-
ło mi się pobić ten rekord. 
Zawsze jednak powtarzam, 
że strzelam bramki nie dla 
indywidualnych nagród, a 
po to, by drużyna wygry-
wała. Jestem dumny z tego 
osiągnięcia, bo to oznacza, 
że dobrze wypełniam swoje 
obowiązki wobec zespołu. 
Chcę strzelić jeszcze więcej 

bramek, by pomóc drużynie 
w marszu w górę tabeli - po-
wiedział Marco Paixao po 
meczu z Legią.

Na dorobek strzelecki 
Marco Paixao w Śląsku zło-
żyło się czternaście trafi eń w 
T-Mobile Ekstraklasie, pięć w 
eliminacjach do Ligi Europej-
skiej oraz jedno w Pucharze 
Polski. Portugalczyk ma tak-
że spore szanse na tytuł króla 
ligowych strzelców. W klasy-
fi kacji zajmuje drugie miejsce 
z bramką straty do Marcina 
Robaka.  MAZ
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►W poprzed-
nich odsło-
nach naszej 
akcji - pod-

czas spotkań z Arką Gdynia 
(ćwierćfi nał Pucharu Polski 
2011/12), GKS-em Bełchatów 
(1/8 fi nału Pucharu Polski 
2012/13), Flotą Świnoujście 
(ćwierćfi nał Pucharu Polski 
2012/13), Wisłą Kraków (pół-
fi nał Pucharu Polski 2012/13) 
oraz Jagiellonią Białystok 
(1/8 fi nału Pucharu Polski) - 
na trybunach Stadionu Wro-
cław zasiadło łącznie ponad 
33 tysiące dzieci, które zosta-
ły zaproszone przez Śląsk.

Na każdym z tych spotkań 
młodzi kibice wrocławskie-
go klubu bawili się dosko-
nale, a ich doping dodawał 
zawodnikom WKS-u skrzy-

deł. Piłkarze Śląska wygrali 
pięć, a przegrali tylko jedno 
spotkanie, podczas których 
ogłoszona była akcja „Dzie-
ci na stadionie - uczymy się 
dopingu”. Wierzymy, że w 
pojedynku z Lechią Gdańsk 
bilans ten jeszcze bardziej się 
poprawi.

Co zapewniamy? Przede 
wszystkim bezpłatne bile-
ty dla dzieci ze szkół, klu-
bów sportowych i placówek 
wychowawczych oraz dla 
ich opiekunów i rodziców 
(dwoje opiekunów na pięt-
naścioro dzieci), opiekę wo-
lontariuszy podczas meczu, 
naukę kulturalnego dopin-
gu wraz z kibicami Śląska, 
darmowy parking dla auto-
busów oraz atrakcyjne kon-
kursy z nagrodami.

Akcja „Dzieci na stadionie 
- uczymy się dopingu” kiero-
wana jest do dzieci z roczni-
ka 1998 oraz młodszych. Na 
zgłoszenia od szkół, placó-
wek opiekuńczych, klubów 
itp. czekamy do 9 kwietnia 
(środa) do godziny 12:00. By 
zobaczyć na żywo brązo-
wych medalistów ekstrakla-
sy w akcji, wystarczy wysłać 
na adres wks@slaskwroclaw.
pl listę, zawierającą imię, 
nazwisko i numer PESEL 
osób, które mają pojawić się 
na stadionie. Nie ma limitu 
zgłoszeń!

Mecz z Lechią Gdańsk 
odbędzie się w sobotę, 12 
kwietnia, o godzinie 18:00. 
Serdecznie zapraszamy na 
Stadion Wrocław!

Patryk Załęczny

Akcja „Dzieci 
na stadionie” 
tym razem na 
meczu z Lechią
Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do szóstej 
edycji akcji „Dzieci na stadionie - uczymy się 
dopingu”. Tym razem zapraszamy najmłodszych fanów 
WKS-u na mecz 27. kolejki T-Mobile Ekstraklasy, 
w której Śląsk podejmie Lechię Gdańsk.

Do tej pory w ramach akcji „Dzieci na stadionie - uczymy się dopingu” wrocławską arenę 
odwiedziło ponad 33 tysiące dzieci!
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Marco Paixao - najskuteczniejszy 
obcokrajowiec w historii Śląska

OBCOKRAJOWCY, 
KTÓRZY STRZELALI 
BRAMKI DLA ŚLĄSKA:

20 - Marco Paixao
19 - Siergiej Basow
18 - Cristian Diaz, Vuk Sotirović
16 - Władimir Greczniew
10 - Rok Elsner
9 - Johan Voskamp
6 - Benjamin Imeh
5 - Petr Pokorny
4 - Dalibor Stevanović
3 - Sebino Plaku
2 - Frank Egharevba, 
Favio Norberto Marozzi, 
Dudu Paraiba
1 - Lubos Adamec, Vladimir 
Cap, Marian Kelemen, Ndubuisi 
Nwoji, Radek Sourek, Amir 
Spahić, Aleksander Tycz, Eric 
Mouloungui
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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
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►Na zaprosze-
nie SP1 we 
Wr o c ł a w i u 
oraz koordy-

natorki akcji ze strony szko-
ły Pani Marzeny Pawlikow-
skiej, najmłodszych fanów 
WKS-u odwiedził trzyoso-
bowy zespół WKS-u: Seba-
stian Mila, Tom Hateley oraz 
Robert Pich. Piłkarze zostali 
powitani przez wyczekujące 
ich z niecierpliwością dzieci 
gromkimi brawami. Na po-
czątku spotkania zawodnicy 
powiedzieli kilka słów o so-
bie, a następnie odpowiadali 
na liczne pytania zadawane 
przez dzieci.

Najczęściej do mikrofonu 
wywoływany był Sebastian 
Mila, który wykazał się 
także znakomitym podej-
ściem do dzieci. Pomocnik 
Śląska nie tylko wyczerpu-
jąco odpowiadał na pytania 
najmłodszych, ale również 
przygotował własne zagad-
ki na temat historii naszego 
klubu. Były reprezentant 
Polski pytał uczniów mię-
dzy innymi o to, w jakich 
latach Śląsk zdobywał mi-
strzostwo Polski. Egzamin 
wypadł celująco - dzieci 
okazały się dobrze przygo-
towane i znały odpowiedzi 

na wszystkie, nawet najtrud-
niejsze pytania.

Oczywiście nie mogło 
także obyć się bez kon-
kursu, w którym wzięło 
udział sześciu uczestni-
ków - czterech chłopców 
i dwie dziewczynki. Za-
daniem dzieci było wyko-
nanie największej liczby 
żonglerek, a zwycięzca, co 
warto podkreślić, wykazał 
się nadzwyczajną techni-
ką, podbijając piłkę aż 98 
razy! Wyłoniona trójka 
najlepszych uczestników 
tej zabawy otrzymała z 
rąk piłkarzy podwójne vo-
uchery na najbliższe spo-
tkanie Śląska Wrocław z 
Górnikiem Zabrze. 

Zawodnicy Śląska przygo-
towali najmłodszym także 
karty ze swoimi zdjęciami, 
na których złożyli własno-
ręczne podpisy. Nie mogło 
również zabraknąć wspól-
nych zdjęć oraz rozmów z 
boiskowymi idolami.

Wyjściem do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 wrocławscy 
piłkarze wznowili akcję 
„Śląsk w Twojej szkole”. Od 
momentu jej rozpoczęcia w 
2011 r. udało nam się przy-
jechać do około 50 szkół z 
woj. dolnośląskiego, a tym 

samym odwiedzić około 15 
tys. dzieci! 

Każda szkoła może zgło-
sić się do naszej akcji. By to 
zrobić, należy wysłać maila 
na adres wks@slaskwroc-
law.pl, w treści maila podać 
nazwę szkoły, adres, oraz 
planowaną datę spotkania. 

Na pewno się odezwiemy 
i wspólnie ustalimy datę 
wizyty. Zależy nam, aby 
szkoła w miarę swoich moż-
liwości pokazała, jak bardzo 
chciałaby gościć piłkarzy 
w swoich progach. Sposób, 
w jaki szkoła bądź ucznio-
wie nas do tego zachęcą, 

jest dowolny, ale stanie 
się głównym czynnikiem, 
który będziemy brać pod 
uwagę przy wyborze szko-
ły, w której pojawią się pił-
karze. Liczymy na Waszą 
kreatywność! Uwaga - in-
formacja skierowana jest 
do dyrekcji, wychowawców 

oraz nauczycieli szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Je-
żeli jesteś uczniem, namów 
swojego wychowawcę lub 
nauczyciela i spotkaj się ze 
swoimi piłkarskimi idolami 
na żywo! 

Patryk Załęczny

Premierowy sezon w lidze 
Śląsk Wrocław PRO zbliża się 
wielkimi krokami. Rozgrywki 
zostaną zainaugurowane już w 
poniedziałek. 

Na starcie rozgrywek stanie 59 
zespołów. Co prawda, zgłoszeń 
było więcej, lecz niektórzy nieste-
ty wysyłali swoje formularze już 
po terminie. Nic jednak stracone-
go. Wszystkich zapraszamy na se-
zon jesienny, a zapisy rozpoczną 
się już na początku lipca!

Oczywiście, przygotowania idą 
pełną parą. Dotarły już do nas pił-
ki, którymi zawodnicy będą grać 
w naszej lidze. Futbolówki są do-

kładnie takie same, jakimi gra się 
w rodzimej Ekstraklasie!

Gotowy już jest także ligowy 
terminarz, który można znaleźć 
na stroniewww.pro.slaskwroc-
law.pl. Znajdziecie na niej rów-
nież bieżące informacje o naszych 
rozgrywkach.

UCZESTNICY LIGI:
Ekstraklasa: Alpine Stars, Alstom Po-
wer, Car-Zone Wrocław, Huber Polska, 
INSS-POL, Klub Kokosa, M + W Group 
The Celestes, M + W Group The Reds, 
M + W Lions Team, M+W Group The 
Hornets, Modeco Football Team, Noka 
NSN, Spartan Leśnica, SZPN.

I liga: Borek Manchester, Effect 
Pharm Com, EPI, Fukushima Boys, 
Interam, Kick and Rush, Magicy z Rio, 
Nankatsu FC, NDB, Ozone, Santander, 
Słoneczne Krzyki, Solid Growth, Tieto, 
Śląsk Wrocław.
II liga: All Stars, Animal Team, Credit 
Agricole, DeLaval, Elektronika Zielony-
nurt.pl, FC Lux-Torpeda, Ibuprom Max, 
Kolegium Sędziów, KP Ogrodomania, 
Objectivity, SPRI Team, Szajka, Team 
Maślice, WTF, Sygnity.
III liga: Alektum, Enstle, EY, Hemmers-
bach, Kruk, KS Burza, LC Corp Team, 
Nic Się Nie Stało, OIRP Wrocław, P.B. 
Inter-System, PGS Software, QAD, 
Raiffeisen, SS Ferajna, URS Polska.

Piłkarze Śląska Wrocław znów 
zaczęli odwiedzać szkoły

Start ligi Śląsk Wrocław PRO coraz bliżej

Piłkarze Śląska wznowili wizyty w dolnośląskich szkołach. W poniedziałek trzech przedstawicieli brązowych 
medalistów Ekstraklasy odwiedziło Szkołę Podstawową nr 1 przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu.

Tom Hateley był jednym z najbardziej obleganych piłkarzy podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 1.
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►Po spadku Ślą-
ska z ekstra-
klasy w 1997 
roku trener Je-

rzy Kasalik został w klubie i 
chciał już po roku powrócić z 
nim do ekstraklasy. W prze-
rwie letniej doszło w Śląsku 
do dużych zmian personal-
nych. WKS opuścili m.in. 
Jarosław Góra, Paweł Adam-
czyk, Zdzisław Leszczyński, 
Tomasz Moskal, Bogusław 
Cygan i Lesław Grech. Tre-
ner Kasalik rozstał się też z 
bardzo lubianym przez kibi-
ców wychowankiem klubu 
- Zbigniewem Ilskim. 

Nie pomyślano niestety o 
uzupełnieniu tych poważ-
nych ubytków. W zamian 
pozyskano tylko Mariusza 
Cilińskiego z Sokoła Pniewy 
i Romualda Kujawę, który 
po roku gry w Pogoni Szcze-
cin już po raz trzeci trafi ł na 
Oporowską. Do drużyny 
wrócili też z wypożyczeń: 
Marek Kowalczyk, Bogdan 
Szczęsny, Rafał Klajnszmit 
i Marcin Hejtota, a tuż po 
rozpoczęciu rozgrywek do 
zespołu dołączyli  Czesław 
Owczarek i Aleksander Tycz. 

Na inaugurację sezonu 
wrocławianie przegrali w 
Bytomiu z Polonią/Szom-
bierkami 0:2. Kibiców Śląska 
uspokoiły jednak kolejne 
mecze ich pupili. Wojskowi 
wygrali bowiem 2:0 w Jele-
niej Górze z Kem-Budem i u 
siebie z Polonią Gdańsk 1:0. 
W następnej kolejce wrocła-
wianie zremisowali z moc-
nym wówczas Krisbutem 
Myszków 1:1, a następnie  po 
dobrej grze wygrali 1:0 w Le-
gnicy z groźną Miedzią. 

Niestety, we wrześniu nie-
oczekiwanie przyszło zała-
manie formy i cztery porażki, 
w tym aż trzy przed własną 
publicznością: w lidze z Alu-
minium Konin 1:2 i Ruchem 
Radzionków 0:1 oraz w Pu-
charze Polski z Górnikiem 
Zabrze 0:1. Ponadto wojskowi 
przegrali w Rydułtowach z 
Naprzodem 2:3.    

Po tych niepowodzeniach 
doszło do zmiany trenera. 
Miejsce Kasalika zajął Jan 
Caliński, który objął wro-
cławską drużynę po raz 
trzeci w historii klubu. Śląsk 
po tej zmianie zaczął grać 

lepiej i zdobywać punkty, 
w tym także na wyjazdach. 
Wrocławianie po bramkach 
Kujawy wygrali po 1:0 w 
Toruniu z Elaną i w Byd-
goszczy z Zawiszą. WKS 
pokonał też w Namysłowie 
miejscowy Start 3:1. Na Opo-
rowskiej podopieczni Ca-
lińskiego najlepsze zawody 
rozegrali w meczu z Wartą 
Poznań. Wrocławianie wy-
grali pewnie 3:0, a hat-tric-
kiem w tym meczu popisał 
się Dariusz Michaliszyn. Po 
jesieni wojskowi zajmowali 
czwarte miejsce w tabeli ze 
stratą czterech punktów do 
lidera Krisbutu Myszków.

W grudniu 1997 roku ze 
struktur WKS Śląsk wyłą-
czono sekcję piłki nożnej. 
Piłkarski Śląsk przekształcił 
się w Sportową Spółkę Ak-
cyjną i przestał być klubem 
wojskowym. W przerwie 
zimowej pozyskano Dariu-
sza Filipczaka z Górnika 
Wałbrzych i Jarosława Latę z 
Lechii Dzierżoniów. Ponad-
to na Oporowską po ponad 
czterech latach powrócił 
Waldemar Tęsiorowski.  

W styczniu 1998 piłkarze 
Śląska znów mieli nowego 
trenera. Po niespodziewa-
nej rezygnacji z tej funkcji 
Calińskiego, trzecim w tym 
sezonie szkoleniowcem wro-
cławian został Edward Żu-
gaj. Jednak po porażkach w 
dwóch pierwszych meczach 
rundy wiosennej z Polonią/
Szombierkami Bytom 1:2 u 
siebie i Polonią w Gdańsku 
0:2 Żugaj szybko przestał być 
trenerem Śląska. 

W połowie marca po 
raz trzeci w swojej karie-
rze szkoleniowcem WKS-u 
został Aleksander Papiew-
ski. Po pierwszym meczu 
z Kem-Budem Jelenia Góra 
(1:1) szkoleniowiec odsunął 
od zespołu rutynowanego 
Kujawę. Wrocławianie pod 
wodzą Papiewskiego po-
konali na wyjeździe lidera 
Krisbut Myszków 1:0 oraz na 
Oporowskiej Miedź Legnicę 
4:1 i Naprzód Rydułtowy 2:1. 
Śląsk awansował wówczas 

na czwarte miejsce w tabeli i 
miał tylko dwa punkty straty 
do liderującego Ruchu Ra-
dzionków. Niestety, po bez-
bramkowym remisie u siebie 

z Zawiszą i pechowej porażce 
w Wałbrzychu z Górnikiem 
0:1 wrocławianie stracili ja-
kiekolwiek szanse na awans 
do ekstraklasy. Ostatecznie 
Śląsk zakończył sezon na 
trzecim miejscu, jednak ze 
stratą aż 12 punktów do lide-
ra Ruchu Radzionków. 

Latem 1998 roku ponow-
nie doszło do zmiany szko-
leniowca w Śląsku. Miej-
sce Papiewskiego na ławce 
trenerskiej WKS-u zajął 
Grzegorz Kowalski, który 
wiosną prowadził Górnika 
Wałbrzych, a w przeszłości 

przez jedną rundę był za-
wodnikiem Śląska (1990). 
Tym razem doszło do nie-
wielkich zmian w klubowej 
kadrze. Do Miedzi Legnica 
odszedł Romuald Kujawa, a 
do Aluminium Konin Mar-
cin Ciliński. Śląsk pozyskał 
zaś Emila Nowakowskie-
go z Górnika Wałbrzych i 
Krzysztofa Szewczyka z Po-
laru, wcześniej grającego w 
juniorach WKS-u. Ponadto 
z wypożyczenia do Lechii 
Zielona Góra wrócił też 
Aleksander Broniszewski. 
Cel przed nowym sezonem 

był dla wszystkich oczywi-
sty - awans do ekstraklasy. 

25 lipca 1998 r. w pierw-
szym meczu sezonu woj-
skowi bezbramkowo zre-
misowali w Namysłowie ze 
Startem. Był to zarazem po-
żegnalny występ w Śląsku 
ówczesnego kapitana Toma-
sza Bobela, który odszedł do 
Fortuny Koeln. Kapitańską 
opaskę przejął po nim gra-
jący asystent trenera - Wal-
demar Tęsiorowski. Bramki 
Śląska po wyjeździe Bobela 
strzegł Tomasz Gruszka. 

O ile u siebie podopiecz-
ni Grzegorza Kowalskiego 
grali dobrze i skutecznie, to 
bardzo słabo prezentowali 
się na wyjazdach, z których 
z reguły wracali na tarczy. 
Na Oporowskiej wojskowi 
pewnie po 3:0 pokonali JKP 
Jelenia Góra oraz MŻKS 
Myszków. Z Lechią Zielona 
Góra wrocławianie wygrali 
zdecydowanie acz skromniej 
(2:0). Z wyjazdów wrocła-
wianie przywieźli zaledwie 
dwa punkty za remisy z Var-
tą Namysłów i Odrą Szcze-
cin. W dwóch ostatnich me-
czach jesieni Śląsk przegrał 
po 0:1 w Grodzisku z Dys-
kobolią i na Oporowskiej z 
liderem Aluminium Konin. 

Po rundzie jesiennej Śląsk 
plasował się dopiero na 
szóstym miejscu w tabeli, 
z dużą, bo aż 10-punktową 
stratą do lidera z Konina. 
Słaba jesień kosztowała tre-
nera Kowalskiego utratę 
posady. Do drugiej części 
sezonu wrocławian przygo-
towywał już nowy trener, 
były selekcjoner reprezenta-
cji Polski - Wojciech Łazarek. 

W przerwie zimowej Śląsk 
wzmocnił się kilkoma pił-
karzami znanymi z boisk 
ekstraklasy. Wrocławianie 
pozyskali wówczas trzech 
zawodników ŁKS-u Łódź: 
Tomasza Cebulę, Grzegorza 
Krysiaka i Dzidosława Żu-
berka. Ponadto na Oporow-
ską trafi li Tomasz Suwary z 
Amiki, Grzegorz Kazimier-
ski z Wawelu Kraków, Mar-
cin Janus z Aluminium Ko-
nin i Shadi Abu-Dib z Izraela.     

W związku z pobytem 
na zgrupowaniu w Izraelu 
Śląsk przełożył swój pierw-
szy mecz wiosny z Vartą/

Odrą Opole na środę, 17 mar-
ca 1999 roku. Wrocławianie 
po zaciętym i ostrym meczu 
pokonali gości z Opola 2:1, 
a w podstawowym składzie 
WKS-u wybiegło aż siedmiu 
zawodników pozyskanych 
w przerwie zimowej. 

Dopiero w połowie kwiet-
nia piłkarze Śląska odnie-
śli pierwsze w tym sezonie 
zwycięstwo na wyjeździe. 
Wrocławianie rozgromili w 
Zielonej Górze ostatnią w 
tabeli Lechię 5:1. W następ-
nej kolejce WKS pokonał na 
Oporowskiej 1:0 Elanę Toruń 
i awansował na trzecie miej-
sce w ligowej tabeli. Niestety, 
na początku maja piłkarzy 
Śląska dopadła zadyszka. 
Bezbramkowo zremisowali 
wówczas w Jeleniej Górze 
z powracającymi do histo-
rycznej nazwy Karkonosza-
mi oraz u siebie z Rakowem 
Częstochowa. Wrocławianie 
po tych remisach zachowa-
li trzecie miejsce w tabeli, 
ale do lidera z Grodziska 
Wielkopolskiego mieli już 9 
punktów straty. 

W następnej kolejce pod-
opieczni Łazarka ponieśli 
pierwszą porażkę, ulegając 
na wyjeździe Grunwaldowi 
Ruda Śląska 3:4. Wrocławia-
nie, choć nie mieli już szans 
na awans, nie odpuszczali i 
grali do końca. W 27. kolejce 
WKS po bardzo dobrej grze 
rozgromił na Oporowskiej 
5:0 Odrę Szczecin. Sędzia nie 
uznał w tym meczu naszym 
piłkarzom prawidłowo 
zdobytej bramki, a Tomasz 
Gruszka obronił dyskusyjny 
rzut karny. W trzech ostat-
nich meczach sezonu Śląsk 
także pokazał się z bardzo 
dobrej strony. Wrocławianie 
pewnie pokonali na wyjeź-
dzie KS Myszków 3:0) na 
Oporowskiej lidera Groclin 
Dyskobolię 2:1 i w Koni-
nie Aluminium 3:1. Udana 
końcówka sezonu spowo-
dowała, że wrocławianie 
zachowując trzecie miejsce 
w tabeli znacznie zbliżyli się 
do Dyskobolii, tracąc osta-
tecznie do lidera trzy punk-
ty. Kibicom Śląska na wyma-
rzony awans do najwyższej 
klasy rozgrywkowej przy-
szło czekać jeszcze rok.  
Krzysztof Mielczarek

W dwudziestym szóstym odcinku naszego cyklu, przybliżającego historię Śląska, przedstawiamy dwa kolejne, 
tym razem drugoligowe sezony: 1997/98 (3. miejsce) oraz 1998/99 (3. miejsce).
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Trzecia drużyna drugiego frontu
Z historii  Śląska

Wychowanek Śląska Tomasz Bobel odszedł z klubu zaraz 
po rozpoczęciu sezonu 1998/99.
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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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