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Wokół Śląska

Przypuszczalny skład i ustawienie zawodników na najbliższy
mecz oraz kadra WKS Śląsk Wrocław
12 Dudu

Ostatni mecz Śląska

3:1

10 Robert

Paraiba

Pich

6

17 Mariusz

Bilety na mecz z IFK Goeteborg
i Legię Warszawa

Tomasz
Hołota

Pawelec

33 Mariusz

29 Peter

Pawełek

Tom
Hateley

23 Paweł

9

Zieliński

SZTAB SZKOLENIOWY:
Tadeusz Pawłowski - trener, Paweł Barylski - drugi trener,
Tomasz Hryńczuk - trener bramkarzy, Łukasz Czajka - asystent,

Statystyki piłkarzy WKS-u
Bramkarze

Obrońcy
2 KRZYSZTOF OSTROWSKI
3 PIOTR CELEBAN
12 DUDU PARAIBA
17 MARIUSZ PAWELEC
20 ADAM KOKOSZKA
23 PAWEŁ ZIELIŃSKI
32 SZYMON PRZYSTALSKI

1

1

5 K. DANIELEWICZ
6 TOMASZ HOŁOTA
8 MATEUSZ MACHAJ
9 JACEK KIEŁB
10 ROBERT PICH
15 MARCEL GECOV
25 MICHAŁBARTKOWIAK
28 FLAVIO PAIXAO
29 PETER GRAJCIAR
30 KAMIL DANKOWSKI
31 MACIEJ PAŁASZEWSKI

2
1 2

1
2

ogółem
(84 mecze)

We Wrocławiu
(43 mecze)

zwycięstwa: 17
remisy: 23
porażki: 44

zwycięstwa: 10
remisy: 15
porażki: 18

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

7 sierpnia,
18:00

24 lipca,
20:30

26 lipca,
15:30

17 lipca,
20:30

26 lipca,
18:00

31 lipca,
18:00

2 sierpnia,
15:30

3 sierpnia,
18:00

25 lipca,
20:30

8 sierpnia,
20:30

Zagłębie Lubin

Wisła Kraków

Termalica

Ruch Chorzów

Pogoń Szczecin

Podbeskidzie

Piast Gliwice

Legia Warszawa

Lechia Gdańsk

Lech Poznań

Korona Kielce

Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze

Górnik Łęczna

Cracovia

Śląsk Wrocław

19 lipca,
15:30

2 sierpnia,
15:30

2 sierpnia,
18:00

9 sierpnia,
15:30

18 lipca,
20:30
31 lipca,
20:30
20 lipca,
18:00

9 sierpnia,
18:00

Drużyna
1 CRACOVIA
GÓRNIK ŁĘCZNA
JAGIELLONIA
KORONA KIELCE
LECH POZNAŃ
LECHIA GDAŃSK
LEGIA WARSZAWA
PIAST GLIWICE
PODBESKIDZIE
POGOŃ SZCZECIN
RUCH CHORZÓW
ŚLĄSK WROCŁAW
TERMALICA
ZAGŁĘBIE LUBIN
15 GÓRNIK ZABRZE
WISŁA KRAKÓW

1 sierpnia,
18:00
26 lipca,
15:30

8 sierpnia,
18:00
18 lipca,
15:30

24 lipca, 10 sierpnia,
18:00
18:00
1 sierpnia,
20:30

17 lipca,
18:00
25 lipca,
18:00

W dniach 10-12 lipca kasy
otwarte w godz: 10.00-18.00
W dniach 13-15 lipca kasy
otwarte w godz. 12.00-20.00
16 lipca kasy otwarte jak
w dzień meczowy
W dniach 17-18 lipca kasy
otwarte w godz. 10.00-18.00
19 lipca kasy otwarte
jak w dzień meczowy

Tabela T-Mobile Ekstraklasy

9 sierpnia, 19 lipca,
15:30
18:00
27 lipca,
18:00

wych kas (ul. Oporowska i
Królewiecka):

W dniu meczu uruchamiane są także kasy Stadionu Wrocław od ul. Lotniczej.
W sklepach Na Solnym, SportGaleria, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, TEAM SPORT, META
w CH Bielany Wrocławskie oraz na Dworcu Autobusowym można płacić wyłącznie gotówką,
pozostałe punkty obsługują karty płatnicze.

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

Bilety na mecze Śląska dostać można w
dwunastu punktach na terenie Wrocławia i Dolnego
Śląska:
UWAGA!
Ze względu na krótki termin do meczu z IF Goeteborg oraz spotkanie z Legią
Warszawa 19 lipca 2015 o
godzinie 18.00 zmieniają
się godziny otwarcia klubo-

► 1. Kasy stadionu przy ul. Oporowskiej, czynne w dni powszednie w godz. 10-18,
w soboty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10
► 2. Kasy Stadionu Wrocław od ul. Królewieckiej, czynne w dni powszednie w godz. 10-18,
w soboty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10
► 3. Wyspa Kibica w Arkadach Wrocławskich, czynne pon-sob: 9:00-21:00, niedz: 10:00-20:00
► 4. Sklep Na Solnym, pl. Solny 18/19, czynne codziennie w godz. 10-18
► 5. Dworzec Autobusowy POLBUS-PKS, kasa nr 5, czynne codziennie
w godz. 6-22
► 6. CH Bielany, sklep META, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, w niedziele
w godz. 10-20
► 7. Sklep Sportowy SportGaleria, ul. Okrężna 1-2, Oleśnica, czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 9-14
► 8. Sklep Fan-Sport, ul. H. Pobożnego 13, Trzebnica, czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 10-17, w soboty w godz. 10-14
► 9. Sklep Sportsen, ul. Brzeska 26, Oława, czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14
► 10. Sklep Kajet, ul. 1 Maja 6, Milicz, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17,
w soboty w godz. 9-13
► 11. Sklep PIWOWAR, Pasaż Millenium, ul. Dzierżoniowska 5, Strzelin,
czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18
► 12. 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

Rywalizacja Śląsk – Legia Warszawa

Napastnicy

4 TOM HATELEY

Jacek
Kiełb

Łukasz Becella - asystent, Marek Swider - asystent,
Andrzej Traczyk - kierownik, Wojciech Sznajder - lekarz,
Jarosław Szandrocho - fizjoterapeuta, Dawid Gołąbek - fizjoterapeuta.

18 KONRAD KACZMAREK
19 KAMIL BILIŃSKI
27 MARIUSZ IDZIK

Pomocnicy

►

Biliński

Piotr
Celeban

4

1 MATEUSZ ABRAMOWICZ
22 JAKUB WRĄBEL
33 MARIUSZ PAWEŁEK

19 Kamil

Grajciar

3

www.slaskwroclaw.pl

18 lipca,
18:00

7 sierpnia,
20:30

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk
Wrocław SA. Redaguje kolegium.
Adres redakcji: 53-434 Wrocław,
ul. Oporowska 62,tel: (+48) 71-750-00-84,
fax: (+48) 71-750-00-74;

mecze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

punkty
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1

bramki
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

e-mail: wokolslaska@slaskwroclaw.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega
sobie prawo do dokonywania skrótów
w publikowanych tekstach. Redakcja
nie odpowiada za treść reklam.
Druk: Polskapresse, Odział Poligrafia,
Drukarnia Wrocław, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 7
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Ruszyła maszyna!
Sezon zaczął się na dobre! Już w czwartek o 20:30 pojedynek Śląska ze szwedzkim IFK Goeteborg, zaś
w niedzielę o 18 początek T-Mobile Ekstraklasy i mecz przeciwko Legii. Oba spotkania na Stadionie Wrocław.

FOT. KRYSTYNA PĄCZKOWSKA

►

Jeszcze parę
lat temu dla
polskich klubów
lipiec
oznaczał co najwyżej okres
przygotowawczy do ukrywającego się za horyzontem
sezonu. Teraz jest zgoła inaczej. Zespół Śląska w lipcu na
pewno zagra sześć meczów o
stawkę, a jeśli awansuje do III
rundy eliminacji LE – nawet
siedem. W tym przynajmniej
dwa wymagające dłuższej
podróży – do Celje i Goeteborgu. A wszystko zaczęło
się… w Trzebnicy.
Właśnie w mieście oddalonym od Wrocławia o
zaledwie 25 km piłkarze
Śląska przygotowywali się
do rundy jesiennej i całego
sezonu 2015/2016. - Zrobiliśmy doskonały ruch, że
zaplanowaliśmy obóz tak
blisko - mówił Tadeusz
Pawłowski. Trener zastanawia się nawet, czy ośrodka
w Trzebnicy nie wybrać
jako stałego miejsca letnich
zgrupować jego drużyny.
To najlepiej oddaje, jak bardzo zespół był zadowolony
z pobytu i treningów w
mieście św. Jadwigi - notabene - Śląskiej.
Już wtedy do drużyny dołączył Jacek Kiełb, który w
nieoficjalnym sparingowym
debiucie przeciwko Zagłębiu Lubin zdobył bramkę na
wagę wygranej 1:0. „Ryba”
przeszedł do wrocławskiej
drużyny z Korony Kielce,
w barwach której strzelił
Śląskowi dwa gole podczas
ostatniego meczu tych zespołów. Teraz strzela już
dla WKS-u – i znów dwukrotnie! Dublet zaliczył w
rewanżowym spotkaniu I
rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko NK Celje,
wygranym we Wrocławiu
3:1. Tydzień wcześniej na
słoweńskiej ziemi także lepsi
byli wrocławianie – po golu
Roberta Picha zwyciężyli 1:0.
Wicemistrz Słowenii został
wyeliminowany bez problemów i teraz pora na kolejnego wicemistrza – tym razem
Szwecji.
IFK Goeteborg jest nie
tylko srebrnym medalistą

ubiegłego sezonu szwedzkiej
Allvenskan, ale także obecnym liderem tabeli z zaledwie
jedną porażką w 15 ligowych
meczach. „Anioły” zmierzają
więc po dziewiętnaste mistrzostwo kraju, jednak droga
do trzeciego europejskiego
pucharu będzie nieporównywalnie trudniejsza. Trzeciego,
ponieważ piłkarze Goeteborga w latach 1982 oraz 1987
sięgali po Puchar UEFA, czyli poprzednika obecnej Ligi
Europy. Już pierwsza przeszkoda (Szwedzi zaczynają
eliminację od II rundy) może
się okazać dla nich nie do pokonania.
A przeszkoda dla Szwedów robi się coraz trudniej-

sza, bowiem Śląsk w ostatnich dniach zasilili kolejni
zawodnicy, którzy będą do
dyspozycji trenera Pawłowskiego podczas dwumeczu
z IFK. W trójkolorowych
barwach znów zobaczymy
stopera Adama Kokoszkę,
a także napastnika Kamila
Bilińskiego. „Kokos” ma za
sobą roczny pobyt w silnej
lidze rosyjskiej, a „Bila”
po tym jak został wicekrólem strzelców ligi litewskiej, zaliczył także udane
18 miesięcy w rumuńskim
Dinamie Bukareszt. Wśród
czterech transferów Śląska
jest tylko jeden obcokrajowiec. To Marcel Gecov,
defensywny pomocnik ro-

dem z Czech, wychowanek
Slavii Praga, mający za sobą
występy w angielskim Fulham czy belgijskim Genk.
Jeśli nowe nabytki pierwszej szansy do gry nie dostaną przeciwko Goeteborgowi, kolejna okazja już kilka
dni później. W niedzielę, na
początek T-Mobile Ekstraklasy, zobaczymy we Wrocławiu hit kolejki – czwarta
drużyna ubiegłego sezonu
zmierzy się z wicemistrzem,
czyli Legią Warszawa. Podopieczni Henniga Berga w
przeciwieństwie do Śląska
źle weszli w sezon, po słabej
grze ulegając Lechowi 1:3 w
spotkaniu o Superpuchar
Polski. Zmagania w Lidze

Europy legioniści zaczynają od II rundy i w czwartek
podejmą u siebie rumuńskie
FC Botosani.
Do tej pory szeregi Legii
zasiliło kilku nowych zawodników. Najważniejszymi transferami wydaje się
zakontraktowanie napastników: Nemanji Nikolicia
oraz Aleksandra Prijovicia,
a także najlepszego obrońcy zeszłego sezonu polskiej
ligi – Michała Pazdana. Z
klubem pożegnali się za
to m.in. Orlando Sa, Dossa
Junior, Helio Pinto czy Inaki Astiz. Na wypożyczenie
odszedł również Jakub Kosecki. Wiele mówi się także o możliwym transferze

Ondreja Dudy, którym ma
być zainteresowany Inter
Mediolan.
W ubiegłym sezonie aktualny wicemistrz dwa razy
pokonał WKS w lidze, a
mecz w Warszawie (4:3) był
najlepszym spotkaniem całych rozgrywek. Na równie
wspaniałe widowisko liczymy i tym razem, ale z wynikiem korzystnym dla Śląska.
Wcześniej jednak Liga Europy i mecz z IFK Goeteborg,
w czwartek o 20:30. Starcie
z Legią o 18 w niedzielę.
Wobec tak szczególnych
meczów, szczególnie mocno
zapraszamy na Stadion Wrocław!
Jędrzej Rybak
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Wicemistrz Szwecji na drodze
Śląska do Europy
IFK
GOETEBORG

FOT: IFK GOETEBORG

Trener: Jorgen Lennartsson
II trener: Magnus Edlund
Asystent: Alf Westerberg

IFK Goeteborg w swojej historii zdobył 18 tytułów
mistrzowskich, 7 krajowych pucharów i... dwa Puchary
UEFA. Bez wątpienia reprezentanci Trzech Koron
są drużyną bardziej znaną niż poprzedni rywal Śląska
w eliminacjach do Ligi Europy.

►

Już w niedzielę
Śląsk
Wrocław inauguruje swoje
rozgrywki w ekstraklasie,
lecz zanim do tego dojdzie
Wojskowi rozegrają pierwszy z meczów w II rundzie
eliminacji do Ligi Europy.
Przeciwnikiem podopiecznych Tadeusza Pawłowskiego będzie zespół, którego
nazwę polscy kibice doskonale kojarzą - szwedzki IFK
Goeteborg, wicemistrz kraju
i aktualny lider Allsvenskan,
najwyższej klasy rozgrywkowej kraju rządzonego
przez króla Karola XVI Gustawa.
Gdy 22 czerwca Gianni
Infantino przedstawiał w
szwajcarskim Nyonie zespoły przystępujące do II rundy

eliminacji LE wyraźnie zaznaczył, że jest wśród nich
jeden triumfator tych rozgrywek, które niegdyś nazywały się Pucharem UEFA.
Szwajcarowi o włoskim pochodzeniu chodziło oczywiście o IFK Goeteborg, zespół,
który w Europie zwyciężał w sezonach 1981/1982 i
1986/1987. Kilka chwil później los sprawił, że sekretarz
generalny UEFA sparował
Szwedów z drużyną Tadeusza Pawłowskiego.
Szkoleniowcowi
Śląska
Wrocław jak na razie rywalizacja ze szwedzkimi
zespołami kojarzy się rewelacyjnie. WKS w roku 1975
walczył w Pucharze UEFA
z inną goeteborską drużyną - GAIS. W Szwecji Tadeusz Pawłowski nie wystąpił

z powodu urazu ręki, lecz
we Wrocławiu schował gips
pod długim rękawem meczowej koszulki, wybiegł na
boisko i zdobył decydującą
o awansie WKS-u bramkę.
Trzy trafienia na Stadionie
Olimpijskim (na nim Trójkolorowi rozgrywali wtedy
mecze) zanotował z kolei
Janusz Sybis, a Wojskowi
zwyciężyli ostatecznie 4:2,
co otworzyło im drogę do
walki z Royal Antwerp i Liverpool FC.
Fani polskiego futbolu pamiętają również, choć wydaje się, że coraz słabiej, inny
historyczny mecz reprezentanta naszego kraju w europejskich pucharach, tym
razem już z IFK. W sierpniu
1995 roku na swoją korzyść
dwumecz z niebiesko-biały-

mi rozstrzygnęła warszawska Legia, która dzięki temu
zapewniła sobie prawo gry
w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Sięgając do historii
rywalizacji IFK Goeteborg
z polskimi zespołami warto
jeszcze odnotować zwycięstwo Legii w 1/16 Pucharu
Europy z roku 1970 (4:0 i
2:1) oraz porażki Lecha Poznań - w eliminacjach Ligi
Mistrzów 1992/93 (0:1, 0:3) i
Pucharu UEFA 1999/00 (1:2
i 0:0).
W historii IFK Goeteborg
można odnaleźć i lata chude, jak i te tłuste. Największe
sukcesy szwedzka drużyna święciła przez niemalże
dwie dekady (lata 80. i 90.
XX wieku), zgarniając taśmowo tytuły w ojczyźnie,
jak i na arenie międzynarodowej. Wspominane już
triumfy w Pucharze UEFA
to najważniejsze osiągnięcia
w kolekcji klubu, którego
jeden z przydomków brzmi
„Anioły”. Po pierwszy z nich
reprezentanci Trzech Koron
sięgnęli dość niespodziewanie, pokonując w finało-

wym dwumeczu niemiecki
HSV Hamburg 1:0 i 3:0. Do
legendy przeszła już odprawa jaką miał zaprezentować
swoim zawodnikom Sven-Goran Eriksson. Pełniący w
późniejszych latach funkcję
selekcjonera
reprezentacji
Anglii trener spalił podobno
proporczyk niemieckiej ekipy, rozpalając tym samym
w swoich piłkarzach pasję
zwycięstwa.
Białe plamy w historii
niebiesko-białych to z pewnością wejście w nowe milenium. Od sezonu 1996
Szwedzi tylko raz okazali
się najlepszym zespołem
w rodzimej lidze. Na sam
szczyt Allsvenskan wdrapali się dopiero 11 lat później, a do dziś już ani razu
nie powtórzyli tego sukcesu.
Nie udało im się to również
w poprzednim sezonie, gdy
po raz kolejny musieli uznać
wyższość Malmoe FF. Dwa
lata wstecz z kolei Anioły
musiały zadowolić się brązowymi medalami. Teraz są na
dobrej drodze, by sięgnąć po
końcowy triumf. Na półmet-

Bramkarze
1. John Alvbage
12. Marcus Sandberg

32 187/88
24 191/84

Obrońcy
2. Emil Salomonsson
4. Haitam Aleesami
14. Hjálmar Jónsson
22. Adam Johansson
23. Patrick Dyrestam
24. Tom Pettersson
27. Billy Nordström
28. Thomas Rogne
30. Mattias Bjärsmyr

26 182/73
23 185/80
34 182/77
32 182/76
19 197/95
25 190/82
19 179/73
25 191/86
29 185/82

Pomocnicy
6. Sebastian Eriksson
26 184/73
8. Sören Rieks
28 185/75
9. Jakob Ankersen
24 179/72
11. M. Smedberg–Dalence 31 187/78
13. Gustav Svensson
28 184/83
26. Karl Bohm
19 178/71
Napastnicy
16. Mikael Boman
19. Gustav Engvall
29. Lasse Vibe

27 188/90
19 185/83
28 180/72

ku sezonu (w Szwecji gra się
systemem wiosna-jesień) są
liderem.
W 15 rozegranych dotychczas meczach IFK Goeteborg
zgromadziło 34 punkty, które
udało się im zdobyć dzięki 10
zwycięstwom i 4 remisom.
Niebiesko-biali jak na razie
ponieśli zaledwie jedną porażkę, z broniącym tytułu
Malmoe FF. W ostatnich tygodniach lider Allsvenskan notuje jednak delikatny regres
formy - dwa ostatnie spotkania zakończył remisami.
Czy gorsze tygodnie Aniołów uda się wykorzystać graczom Śląska Wrocław? Czy
Szwedzi będą zagrzewać się
do spotkania z Wojskowymi równie gorąco co w roku
1982? Czy Tadeusz Pawłowski doczeka się za sprawą
swoich podopiecznych powtórki z meczu z GAIS? O
wszystkim przekonamy się
już w czwartek. Pierwszy
gwizdek starcia WKS-u z
IFK Goeteborg zabrzmi na
Stadionie Wrocław punktualnie o godz. 20:30.
Mateusz Kondrat
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Robert, będziesz załamany!
Oficjalny początek
sezonu musi być dla Was
rozczarowaniem. Jak
ocenia Pan wynik meczu z
Lechem Poznań o Superpuchar?
Oceniam go tak jak wszyscy, czyli bardzo słabo. Ten
rezultat daje nam dużo do
myślenia. Musimy jak najszybciej znaleźć sposób na
to, żebyśmy w następnych
spotkaniach grali lepiej i
osiągali dużo lepsze wyniki.
Przed nami dużo pracy, żebyśmy prezentowali się tak,
jak sami od siebie wymagamy.
Porażka w pierwszym
spotkaniu weryfikuje
plany Legii na nadchodzącą kampanię? Jakie cele
na sezon 2015/16 ma Legia
Warszawa?
Na pewno nasze plany
trochę się zmieniają, bo
pierwszym celem było sięgnięcie po trofeum już w
tym premierowym meczu.
Superpucharu nam się jednak nie udało zdobyć. Drugi z celów jest przed nami
już w czwartek. Chcemy
dobrze zaprezentować się

„

Trzymam kciuki za wszystkie polskie
drużyny w pucharach,
ale najbardziej kibicuję
Śląskowi.
w rozgrywkach międzynarodowych i dojść jak w poprzednim sezonie do fazy
grupowej Ligi Europy. W
niedzielę z kolei zaczynamy już ekstraklasę, w której
chcemy sięgnąć po mistrzostwo i starciem ze Śląskiem
musimy ten sezon rozpocząć jak najlepiej, czyli zdobyć trzy punkty.

FOT: LEGIA WARSZAWA

Wywiad z Dusanem Kuciakiem, bramkarzem Legii Warszawa i przyjacielem Roberta Picha – pomocnika wrocławian
Pierwszy mecz w lidze
rozegracie we Wrocławiu,
ze Śląskiem, który zaczął
sezon wcześniej niż Legia.
Jak ocenia Pan start WKS-u w europejskich pucharach?
Powiem szczerze, że ja
kibicuję każdej polskiej drużynie w pucharach, ale najbardziej kibicuję Śląskowi
Wrocław. W tym zespole gra
mój bardzo dobry przyjaciel Robert Pich i cieszę się z
tego, że zdobył bardzo ważną bramkę na wyjeździe.
W rewanżu Śląsk spokojnie
utrzymał przewagę i zasłużenie awansował. Niestety
w czwartek nie będę mógł
już oglądać występu WKS-u,
bo o zbliżonej godzinie sami
będziemy walczyć o awans
do kolejnej rundy. Wydaje
mi się, że teraz Śląsk będzie
czekać trudniejsze zadanie,
niż w pierwszej rundzie.
Chociaż w pierwszym meczu na pewno miał łatwiej
niż my, gdy mierzyliśmy się
z Lechem Poznań.
Mecz we Wrocławiu to
dla Pana właśnie okazja
do spotkania z Rober-

tem Pichem. W ostatnim
sezonie chyba obydwaj się
zaprzyjaźniliście?
Robert mnie często denerwuje, bo wypomina mi
ciągle tego gola, którego
strzelił mi przed rokiem na
Łazienkowskiej.
Ogólnie
mecze ze Śląskiem zawsze
są zacięte. Pamiętam remis
w rundzie rewanżowej zeszłego sezonu, czy w Pucharze Polski. Tak się ostatnio
złożyło, że nie grałem w
tym zwycięskim dla nas
meczu we Wrocławiu, więc
mam nadzieję, że po spotkaniu w niedzielę w końcu będę mógł się cieszyć ze
zwycięstwa, a Robert będzie
załamany.
Kto z warszawskiej
drużyny może stanowić
największe zagrożenie
pod bramką Śląska?
Jest mi to obojętne, czy
bramkę Śląska będzie nękał
„Brzytwa”, czy Żyro. Naprawdę nie obchodzi mnie,
czy zagrożenie będzie sprawiał lewy obrońca, czy prawy skrzydłowy. Musimy
po prostu strzelić więcej
bramek niż nasz przeciw-

nik. Nie możemy patrzeć na
naszą grę, bo styl możemy
jeszcze poprawić w trakcie
sezonu, możemy dać jeszcze
sobie czas. Wyniki musimy
jednak poprawić od razu już w meczach w czwartek i
w niedzielę.

A na grę kogo w zespole
Śląska będzie Pan uczulał
swój blok defensywny?
To nie ja muszę uczulać,
to zadanie trenera. My jesteśmy drużyną doświadczonych piłkarzy i mamy
oczywiście swoje przemyślenia na ten temat. Wiem,
że ze Śląskiem umowę podpisał teraz Kamil Biliński z
Dinama Bukareszt, który
wraca tym samym do Wrocławia. Jest też Robert Pich,
Flavio Paixao, Mateusz Machaj. Jest i w końcu kolejny
Słowak Peter Grajciar. W
ofensywie Śląsk ma bez
wątpienia bardzo dobrych
zawodników. My jednak
mamy lepszych i pokażemy
to już w niedzielę na Stadionie Wrocław.
Rozmawiał Mateusz
Kondrat, współpraca Biuro
Prasowe Legii Warszawa

LEGIA
WARSZAWA
Trener: Henning Berg
II trener: Pal Arne Johansen
Kierownik: Konrad Paśniewski
Bramkarze
1. Arkadiusz Malarz
12. Dusan Kuciak
91. Artur Haluch

35 190/86
30 194/87
19 192/77

Obrońcy
2. Michał Pazdan
4. Igor Lewczuk
5. Mateusz Wieteska
17. Tomasz Brzyski
19. Bartosz Bereszyński
25. Jakub Rzeźniczak
28. Łukasz Broź

27 180/78
30 187/83
18 187/77
33 170/68
23 182/72
28 183/82
29 180/74

Pomocnicy
3. Tomasz Jodłowiec
6. Guilherme Marques
8. Ondrej Duda
16. Michał Masłowski
18. Michał Kucharczyk
21. Ivica Vrdoljak
23. Pablo Dyego
27. Robert Bartczak
33. Michał Żyro
37. Dominik Furman
76. Bartłomiej Kalinkowski

29 190/86
24 174/70
20 183/64
25 178/76
24 178/72
31 187/83
21 174/66
19 178/68
22 189/78
23 181/71
21 182/69

Napastnicy
9. Marek Saganowski
11. Nemanja Nikolić
45. Adam Ryczkowski
99. Aleksandar Prijović

36 178/78
27 180/0
18 178/69
25 191/83
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Przed nami ważne mecze
jednak tak, że liczę na ugranie u siebie czegoś dobrego,
żeby łatwiej było na wyjeździe.

Rozmowa z Jackiem Kiełbem,
nowym skrzydłowym
Śląska Wrocław

Zaraz po przyjściu
mówiłeś, że masz duże
oczekiwania względem
swojej gry. Teraz apetyt
rośnie w miarę jedzenia?
Zawsze tak jest. Oczywiście jeszcze dużo pracy
przede mną i muszę się
skupić właśnie na tym. Ale
nie rośnie tylko mój apetyt.
Cała drużyna jest nastawiona pozytywnie do startu ligi
i kolejnych rund w Lidze
Europy. Mówię o kolejnych
rundach, bo wierzymy, że
przejdziemy Goeteborg.
Widzieliśmy Cię już
na skrzydle, widzieliśmy
jak zajmujesz w trakcie
meczu miejsce w ataku. To
dla Ciebie różnica gdzie na
boisku wystawia Cię sztab
szkoleniowy?
W całym życiu częściej
grywałem na prawej pomocy, ale atak nie jest obcą
mi pozycją. I w Polonii, i w
Koronie dużo meczów rozegrałem jako napastnik, więc
nie boję się, gdy trenerzy decydują, że właśnie tam mam
znaleźć sobie miejsce.
IFK Goeteborg to
zespół w naszym zasięgu
i tylko przystanek na drodze do dalszych rund?
Oczywiście, że tak - nie
wiem w ogóle skąd takie
wątpiące pytania się biorą.

Trzy dni po meczu z
IFK czeka nas pierwsze
starcie w ekstraklasie.
Trener nakreślił Wam plan
na nadchodzący sezon?
Myślimy o każdym kolejnym meczu. To, co najbliżej,
będzie najważniejsze. Teraz
czekają nas ciężkie spotkania, bo kolejno gramy z IFK,
Legią, znowu z Goeteborgiem, a za chwilę jeszcze
mamy w perspektywie wyjazd do Szczecina. Te mecze
się nałożą, ale my dążymy
do tego, żeby jak najdłużej
grać co trzy dni. Jeszcze nasza kadra może się trochę
powiększyć i będzie komu
grać. Będziemy mieli sporą
liczbę zawodników, którzy

Jasne, że Szwedzi są już w
trakcie sezonu, poza tym to
już druga runda i rywal bardziej doświadczony od Celje. Poziom idzie w górę, ale
z każdą rundą tak będzie. Musimy być pozytywnie nastawieni
i skoncentro-

„

wani. Wszystko
będziemy jeszcze
analizować, ale
za chwilę mamy
mecz i jesteśmy
gotowi, by to rozstrzygnąć.

będą chcieli grać i walczyć
jak najdłużej w ekstraklasie
o realizację jak najwyższych
celów.

Pierwsze odprawy pod kątem
IFK już za Wami.
Wszystko się już powoli zaczyna, żyjemy
tym meczem. Trenerzy
starają się nam przekazać to
co najważniejsze, żebyśmy
poznawali już przeciwnika
i wiedzieli jak się zachowywać. Wiadomo, że wszystkiego nie mogą przekazać
nam od razu, ale już pewną
wiedzę na temat IFK mamy.
I co wiecie na temat
wicemistrza Szwecji?
To zdecydowanie inna
drużyna niż NK Celje. Nie
ma co porównywać tych
dwóch zespołów, bo IFK
Goeteborg jest zdecydowanie lepszym zespołem i na
pewno będzie ciężej przejść
to spotkanie niż poprzednie. Możemy zastanawiać
się czy lepiej pierwszy mecz
rozegrać u siebie, czy na wyjeździe. Losowanie sprawiło

Warszawianie krwawią
po tak wyraźnej porażce
sprzed tygodnia?
W Warszawie pojawiło się
kilku nowych zawodników
i trochę się w tej drużynie
pozmieniało. Na pewno

Nie siądę teraz na tyłku
i przestanę pracować.
Zdobyte gole mnie mobilizują

Jak wspominasz swoje
mecze z Legią w poprzednich latach? Przejrzałem
trochę Twoją historię i
widzę, że ekipie ze stolicy
strzelałeś tylko w Młodej
Ekstraklasie.
Doskonale pamiętam te
mecze. Cóż, tak się zdarzyło,
że częściej zdarzało mi się
asystować w meczach przeciwko Legii. Jeszcze warszawskiej drużynie nigdy
nie udało mi się strzelić gola
na najwyższym szczeblu
rozgrywkowym. Może uda
się to zrealizować już w najbliższą niedzielę?

FOT. KRYSTYNA PĄCZKOWSKA

Dwa gole w dwóch
oficjalnych meczach, trzy
jeśli doliczymy do tego
Twoje trafienie sparingowe. Czujesz, że dobrze
wprowadziłeś się do
drużyny?
To na razie tylko sparing
i pierwsza runda eliminacji
do Ligi Europy. Dopiero teraz
przed nami ważniejsze mecze i to w nich trzeba pokazać klasę. Chcemy wygrać te
spotkania i przejść dalej. Tak
naprawdę nie jest ważne, kto
strzela te bramki - liczy się
na koniec tylko zwycięstwo.
Oczywiście, że w środku się
cieszę, że to akurat mi udało
się zdobyć te gole. Nie oznacza to jednak, że siądę na tyłku i przestanę pracować. Te
gole to dla mnie dodatkowa
mobilizacja.

ale i tak wszystko okaże się
podczas meczu u nas. Każde
spotkanie jest jednak inne i
nie ma co ferować wyroków
na Legię jeszcze zanim na
dobre rozpocznie się sezon.
Inaugurację ekstraklasy będziemy mieli w niedzielę i
wtedy zobaczymy w jakiej
formie jest wicemistrz Polski. Liczę, że na te premierowe starcie w lidze przyjdzie
dużo kibiców i na trybunach
zrobi się fajna atmosfera.
Starcia z Legią zawsze mają
„smaczek”, więc chcemy
tym meczem ugrać coś pozytywnego.

Oglądałeś mecz Legii
w Superpucharze? Jak
wrażenia?
Na pewno ciężko powiedzieć, czy w piątek to Lech
był taki mocny, czy Legia
taka słaba. Trochę światła na
tę sytuację rzuci czwartkowe spotkanie warszawian,

nie będzie Legii tak łatwo
przystąpić do starcia w niedzielę. Wiadomo, w każdej
drużynie w przerwie zaszły
zmiany i trzeba jak najszybciej się z nimi uporać i zgrać
nowych piłkarzy. Ważne jest
jak ci nowi gracze dopasują
się do zespołu.

Kto z naszych graczy
sprawić może największe
problemy bramce Dusana Kuciaka? Słowak nie
wymienia wśród nich
Jacka Kieba (cały wywiad
z zawodnikiem Legii na
str. 9).
(Uśmiech) Nie... spokojnie.
Zagrożenie po naszej stronie
zależy od tego, kto wyjdzie
na to spotkanie. Mamy teraz okres grania co trzy dni i
trener może różnie zestawić
skład, więc nie chcę żonglować nazwiskami potencjalnych strzelców. Ja już mówiłem, to naprawdę nie jest
ważne, kto wpisze się na listę
strzelców. My po prostu chcemy wygrać w tę niedzielę.
Rozmawiał
Mateusz Kondrat
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Poruszaj się z nami!

►

Od 13 lipca
w pojazdach
komunikacji miejskiej,
mediach
społecznościowych i na stronach internetowych organizatorów
prezentowane będą krótkie filmy edukacyjne, o
tym jak w prosty sposób
żyć zdrowiej i bardziej aktywnie. Bohaterami spotów będą piłkarze WKS
Śląsk Wrocław.
- Jako reprezentantowi
profesjonalnego sportu we
Wrocławiu, Śląskowi zależy na tym, żeby propagować zdrowy styl życia.
Chcemy, aby mieszkańcy
naszego miasta nie tylko
mieli zapewnione spor-

towe emocje najwyższej
jakości, ale żeby również
sami korzystali z naszych
pomysłów na to jak żyć
zdrowo. Stąd współpraca
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym
we Wrocławiu - zaznacza
Marek Drabczyk, wiceprezes Zarządu WKS Śląska
Wrocław. - Kampanią „Poruszaj się z nami” zachęcamy nie tylko do uprawiania sportu, ale także
do zamiany auta na komunikację miejską. Podejście
na przystanek, czy przesiadka pomiędzy różnymi
liniami, to świetny sposób
na trochę ruchu - mówi
Agnieszka Korzeniowska,
rzecznik prasowy MPK.

FOT. KRYSTYNA PĄCZKOWSKA

Nie trzeba wielkiego
wysiłku, aby żyć
zdrowiej. Zamień auto
na komunikację miejską,
zacznij dzień od kilku
przysiadów i wprowadź
dobre zwyczaje do swojej
diety, na przykład… pij
więcej wody. Prawda,
że to dziecinnie proste?
Poznaj inne wskazówki
profesjonalistów, jak łatwo
zyskać dobrą formę. W
poniedziałek rozpoczęła
się wspólna kampania
społeczno-edukacyjna
MPK Wrocław i WKS
Śląsk Wrocław
– „Poruszaj się z nami”.
Kampania rozpoczęła się
w poniedziałek. Punktualnie o godz. 13:30 na torze
bocznym między Halą Stulecia a wrocławskim ZOO
zatrzymał się tramwaj akcji „Poruszaj się z nami”.
Ze specjalnie oklejonego
pojazdu wysiadła trójka
piłkarzy Śląska Wrocław:
Krzysztof Ostrowski, Kamil Dankowski i Krzysztof
Danielewicz, którzy wyszli
na spotkanie ze zgromadzonymi dziennikarzami i
przybyłymi na miejsce kibicami zielono-biało-czerwonych.
- Każdy kto ma auto wie,
jak to rozleniwia, więc
warto zamienić czasami
samochód na komunikację

miejską. To już nie te czasy,
gdy tramwaje są głośne i
wolne, a nawet podróż pomiędzy przystankami pozwala nam trochę podreperować kondycję - mówi
Krzysztof
Danielewicz,
który na spotkaniu rozpoczynającym akcję „Poruszaj się z nami” wcielił
się w rolę motorniczego. Każda aktywność wpływa
na nasze życie i uwierzcie
mi, że nawet dzięki drobnym ćwiczeniom będziecie
się lepiej czuli - dodaje pomocnik zielono-biało-czerwonych.
Główną atrakcją kampanii, skierowaną do najmłodszych, jest jednak
konkurs „Zbierz druży-

nę”. Jakie jest zadanie konkursowe? W wybranych
pojazdach MPK Wrocław
podróżować będą piłkarze
WKS Śląsk Wrocław. O tym
kiedy i w jakich liniach, organizatorzy poinformują z
odpowiednim wyprzedzeniem na swoich stronach
internetowych oraz profilach
społecznościowych.
Uczestnik konkursu musi
wytropić sportowców, zrobić im zdjęcia, a następnie
stworzyć z nich elektroniczny album, w którym
jednocześnie zamieści swoją fotografię, przedstawiającą sposoby na zdrowy i
aktywny tryb życia. Jest
o co walczyć! Nagrodą w
konkursie jest zaproszenie

na profesjonalny trening z
trenerami klubowymi oraz
rozegranie meczu z zawodnikami WKS Śląsk. Więcej
informacji oraz regulamin
konkursu znajdziesz na
stronach organizatorów.
- Naprawdę niewiele trzeba, aby zmienić swoje nawyki i zacząć żyć zdrowiej.
Razem z kolegami z drużyny z chęcią podzielimy się
swoimi doświadczeniami
i podpowiemy, co zrobić,
by poprawić swoją kondycję. Zachęcamy wszystkich
wrocławian do udziału w
akcji i wspólnych spotkań
w pojazdach MPK - zaznacza Mariusz Pawełek, kapitan piłkarskiego Śląska
Wrocław.
REKLAMA
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Najtańsze
karnety
w historii
Wciąż trwa sprzedaż karnetów
na mecze Śląska. Ich ceny zostały
obniżone do najniższego pułapu
w historii występów WKS-u
na nowym stadionie!

►

Najw ięk sze
zniżki
mają
oczywiście stali
karnetowi cze,
którzy posiadali abonamenty
na wszystkie mecze sezonu
2014/15 i na rundę wiosenną tych rozgrywek. Ceny są
bardzo przystępne – karnet
ulgowy na 10 jesiennych spotkań kosztuje zaledwie 117 zł,
z kolei za abonament dziecięcy
zapłacić trzeba jedynie 8 zł!
Równie atrakcyjne ceny ustalono dla karnetów obowiązujących na wszystkie piętnaście
spotkań sezonu zasadniczego
– w tym przypadku ceny karnetów zaczynają się już od 166
zł, za wyjątkiem abonamentów dziecięcych, dostępnych
za 11 zł!
Kupno karnetu oznacza
bardzo dużą oszczędność
względem zakupu pojedynczych biletów na spotkania
Śląska Wrocław. Dzięki abonamentowi w kieszeni każdego kibica WKS-u zostanie
między 55 a 233 zł!

Karnet tradycyjnie nabijany
jest na Kartę Kibica. W tym sezonie do każdego abonamentu zostanie wyrobiona ona za
darmo (w POK Oporowska i
POK Królewiecka).
Karnety na mecze Śląska
Wrocław można kupować w
12 punktach sprzedaży (ich
lista znajduje się na oficjalnej
stronie klubu www.slaskwroclaw.pl), w tym w nowo
otwartej Wyspie Kibica w CH
Arkady Wrocławskie. Posiadacze Kart Kibica abonamenty mogą dostać również za
pośrednictwem strony www.
bilety.slaskwroclaw.pl.
Kibiców, którzy do tej pory
nie posiadali abonamentów na
mecze Śląska Wrocław, zapraszamy do ich kupna w POK
Oporowska i POK Królewiecka. Dzięki temu od razu będą
mogli otrzymać Kartę Kibica i
zakodowany na niej karnet.
Szczegółowe informacje na
temat karnetów znaleźć można na oficjalnej stronie klubu
www.slaskwroclaw.pl.

Tu znajdziesz oficjalne pamiątki Śląska Wrocław!

W

yspa Kibica w Centrum Handlowym
Arkady Wrocławskie rozpoczęła swoją pracę 12
czerwca. Fani zielono-biało-czerwonych znajdą na niej
najwyższej jakości pamiątki
swojego klubu oraz bilety i
karnety na mecze Trójkolorowych.
- To dopiero pierwszy
krok w temacie Wysp Kibica. Widzimy tu duże pole do
zaaranżowania, stąd też w
niedługim czasie planujemy
otwarcie kolejnych takich
punktów. Również w miejscach Wrocławia bardziej
oddalonych od centrum

miasta. Docelowo chcemy takich miejsc stworzyć
osiem - zaznacza Łukasz
Ciemski, koordynujący w
Śląsku Wrocław sprawy klubowych pamiątek.

Na razie największym
zainteresowaniem z całego
asortymentu wyspy cieszą
się bilety i karnety na mecze
Śląska Wrocław. W punkcie
zlokalizowanym w Centrum

Handlowym Arkady Wrocławskie fani Wojskowych
znajdą jednak o wiele więcej.
Na Wyspie czekają na nich
koszulki, szaliki (również
okolicznościowe, jak te, któ-

re powstały z okazji występów Śląska w eliminacjach
Ligi Europy), a także zeszyty, piórniki, pluszaki i inne
zielono-biało-czerwone gadżety.

- Nasze produkty są najwyższej jakości, wykonane
z najlepszych materiałów i w
stu procentach w Polsce. Stale poszerzamy naszą ofertę i
zachęcamy do sprawdzania
naszych nowości. Naprawdę
warto - dodaje Łukasz Ciemski.
Śląskowa Wyspa Kibica
chce oferować kibicom WKS-u jednak dużo więcej niż
tylko gadżety. Dodatkowymi atrakcjami tego zielono-biało-czerwonego miejsca
mają być częste odwiedziny
Arkad Wrocławskich przez
piłkarzy Wojskowych.
Mateusz Kondrat

Śląsk Wrocław PRO
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TWÓJ ŚLĄSK,
TWOJA LIGA!
Kolejny sezon Ligi Śląsk Wrocław PRO za nami! Nic lepiej nie podsumuje rozgrywek niż nasz ligowy alfabet.
Czytając ten tekst dowiecie się, co ważnego wydarzyło się wiosną w Lidze Śląsk Wrocław PRO!

A

DRIAN KUBLIK

Poziom w Pierwszej, Drugiej i Trzeciej
Lidze był bardzo wyrównany. Na kilka
kolejek przed końcem były drużyny,
które miały jeszcze szanse awansować,
ale równie dobrze mogły zakończyć
sezon spadkiem.

– to właśnie Adrian na oficjalnym zakończeniu sezonu
Wiosna 2015 odbierze statuetkę dla
najlepszego zawodnika Ligi Śląsk
Wrocław PRO.

R

B

EKORD

OISKA

– o krok od pobicia rekordu
są zawodnicy Car-Zone,
którzy już od 24 spotkań nie mogą
znaleźć swojego pogromcy. Najlepszy
wynik należy w tym momencie do
Alpine, którą w meczu nr 26 zatrzymali
dopiero zawodnicy Modeco.

– nasza największa bolączka.
Czasem już ręce opadają, ale
wciąż wierzymy, że uda się coś w tym
temacie zmienić. Możecie być pewni,
że ta kwestia nie pozwala nam spać
spokojnie.

C

S

AR-ZONE
WROCŁAW

UPERPUCHAR

– ostatnie dwa sezony otwierał
mecz o Superpuchar, w którym grały drużyny Car-Zone i Modeco.
Teraz już wiemy, że podczas jesiennej
inauguracji tych drugich zastąpią Lionsi.

– drużyna Damiana Guziejewskiego obroniła mistrzowski tytuł
i już wkrótce po raz drugi wyjdzie na
murawę Stadionu Wrocław w przerwie
meczu Ekstraklasy, by odebrać puchary
i medale!

– sporo nam się w lidze w
tym sezonie zaprezentowało
nowych zawodników, którzy z miejsca
stali się jej czołowymi postaciami.
Wystarczy przypomnieć sobie występy
Tomasza Sokoła, Arkadiusza Majewskiego, Patryka Mirkowskiego, Kacpera
Janca czy Adama Mostowskiego.

M

EDALE

E

MOCJE

– do samego końca, do
ostatnich meczów w wielu
ligach mieliśmy sporo niewiadomych, a
to powodowało, że finisz rozgrywek był
niezwykle ciekawy.

F

ILMY

– w tamtym sezonie nagraliśmy 40% meczów, teraz niewiele nam zabrakło do 50%. Nagrywaliśmy więc wszystko, co da się nagrać
jedną kamerą. Nie odpuszczaliśmy
nawet, gdy padał deszcz czy… śnieg.
Dodatkowo wideo zawsze było w ciągu
24 godzin od zakończenia meczu. Ba!
Skróty z piątkowych spotkań dostępne były już z samego rana w sobotę!
Warto też podkreślić, że każda drużyna
miała zrobionych przynajmniej pięć
skrótów ze swoich meczów.

G

OL SEZONU

- we wtorek rozpoczęło
się głosowanie na bramkę
sezonu. Do finałowego starcia stanęli
trzej zawodnicy, których gole najpierw
zostały wybrane trafieniami tygodnia, a
następnie miesiąca. A więc o to prestiżowe wyróżnienie powalczą Arkadiusz

i asystentów do organizatora i to on
będzie uzupełniał protokół. Arbiter nie
będzie więc tracił czasu na wpisywanie
bramek i asyst. Dzięki temu drużyny
szybciej będą mogły wznowić grę.
Jak wszystko dobrze pójdzie zestawu
będziemy używać już od pierwszych
meczów nowego sezonu.

Majewski (Galacticos), Marek Jurasik
(Europejski Fundusz Leasingowy) i
Adrian Kublik (Car-Zone Wrocław)

zgłoszeń, aż 4 przyszły od nowych
zespołów!

H

– nikomu wiosną nie udało
się wywalczyć kompletu
punktów. Najbliżej tego celu byli zawodnicy Car-Zone, którzy stracili tylko dwa
oczka.

AJDAMOWICZ
KONRAD

– zawodnik The Celestes jest
pierwszym piłkarzem w historii ligi, który
w Ekstraklasie dwa sezonu z rzędu
wygrywał wszystkie klasyfikacje.

I

NTERWENCJA
SEZONU

– do walki o statuetkę za najlepszą
interwencje sezonu staną Adrian Maźniak (Hajlabajla), Damian Dąbrowski
(Big Stars) i Patryk Załęczny (WKS
Burza).

J

ESIEŃ 2015

– nowy sezon startuje już 17
sierpnia. Po pierwszym dniu zapisów widać, że dołączy do nas sporo
nowych drużyn. Bo na 5 pierwszych

K

OMPLET

L

IONS

– to był niezwykle udany sezon
dla Lwów! Zmagania Pierwszej Ligi kończą na trzecim miejscu, a
dodatkowo wygrali Puchar Ligi, a co za
tym idzie, to oni meczem z Car-Zone
zainaugurują rozgrywki Sezonu Jesień
2015.

Ł

ĄCZNOŚĆ

– pod koniec sezonu testowaliśmy na lidze system do
komunikacji sędziów ze stolikiem. Ma to
wpłynąć na poprawienie płynności gry.
Inaczej mówiąc sędzia przez zestaw
słuchawkowy będzie podawał strzelców

- …. i puchary odebrać
będzie można już wkrótce.
Ceremonia zakończenia Sezonu Wiosna
2015 i zarazem Zima 2014/2015
odbędzie się w ostatni piątek sierpnia
(tradycyjnie) lub pierwszy piątek września
(wyjątkowo). Skłaniamy się ku tej drugiej
opcji, by wszystko połączyć ze wspólnym
oglądaniem meczu Niemcy – Polska!

N

EVADA TEAM

– w naszej ocenie największe rozczarowanie Sezonu
Wiosennego. Drużyna miała walczyć
o awans do Drugiej Ligi, a z hukiem
spadła do Czwartej i to mimo tego,
że wcale nie doskwierały jej ogromne
problemy kadrowe.

O

PADY

– w tym sezonie pogoda
była dla nas wyjątkowo łaskawa. Tydzień wiało, kilka dni padało,
ale zdecydowanie pod tym względem
to był jeden z najlepszych sezonów.

P

OZIOM

– po tym sezonie można było
zobaczyć, że ligi w ciągu tych
kilku lat już należycie się poukładały.

T

HE CELESTES

FOT. PAWEŁ KOT

D

Na obydwu zdjęciach mistrzowie Car-Zobe Wrocław.

EBIUTANCI

– po raz kolejny Błękitnym
nie udało się wygrać ligi, ale
za to drużyna Jakuba Strojca godnie
reprezentowała Wrocław na Amatorskich Mistrzostwach Polski, gdzie zajęła
drugie miejsce, przegrywając w finale z
zawodnikami ze Szczecina.

U

RRESTERAZEU
GORKA

– po sześciu latach gry na
boiskach przy ulicy Lotniczej, Hiszpański zawodnik opuszcza naszą ligę.
Wszystko dla tego, że wraca wraz ze
swoją rodziną do ojczyny. Z pewnością
będzie go brakować, bo grał z nami od
początku, ale Gorka obiecał, że podczas każdego wakacyjnego pobytu we
Wrocławiu będzie wpadał zagrać mecz.
Zresztą to nie było jedyne wiosenne
pożegnanie z ligą. Nasz kraj opuścił
też Francuz Clement Hardy, który reprezentował Google. Obu dziękujemy za
wszystkie dobre chwile na boisku!

W

ALKOWERY

– wiosną zawsze walkowery były zmorą ligowców.
Teraz wyglądało to zdecydowanie
lepiej. Łącznie nie rozegraliśmy tylko
dwunastu meczów. Co więcej, ani
jedno spotkanie tego sezonu nie było
przekładane!

Z

APISY

– do Sezonu Jesień 2015
potrwają do końca lipca lub do
wyczerpania miejsc. Nie zwlekajcie bo
później może być za późno!
Szymon Mikołajczak

www.slaskwroclaw.pl
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W Śląsku i w warszawskiej Legii
Czterdziestu piłkarzy broniło barw Śląska i Legii. Z obecnej drużyny naszego klubu w barwach Legii grali Krzysztof
Ostrowski i Michał Bartkowiak. Z kolei w Śląsku występował Tomasz Jodłowiec - obecnie zawodnik naszego niedzielnego rywala. Z ławki trenerskiej oba kluby prowadził tylko jeden trener - Janusz Wójcik.
Tadeusz Świcarz, najbardziej znany
piłkarz drugoligowego OWKS/Śląska z
sezonu 1951, był bardziej kojarzony z
warszawską Polonią niż z Legią, choć grał
w obu tych klubach. To jednak w Polonii
występował wcześniej i dłużej, i to z tą
drużyną zdobył pierwszy powojenny tytuł
mistrza Polski w 1946 roku.

ZAWODNICY ŚLĄSKA I LEGII:

Longin Janeczek zadebiutował w ekstraklasie w 1948 roku w barwach ŁKS-u.
Dwa lata później trafił do Legii. W sierpniu
1951 roku CWKS oddelegował go do
OWKS-u Wrocław na mecz decydujący
mecz o utrzymaniu w II lidze ze Skrą
(Ogniwem) Częstochowa. Niestety, Śląsk
przegrał ten pojedynek 0:1, ale Janeczek,
choć nie wykorzystał rzutu karnego,
zasłużył w tym spotkaniu na wyróżnienie.
Jeszcze w tym samym miesiącu wrócił do
Legii. Ze stołecznym klubem zdobył dwukrotnie mistrzostwo i Puchar Polski (1955
i 1956) jako piłkarz i dwukrotnie Puchar
Polski (1964, 1966) jako trener.

Tadeusz Błażejewski - czołowy napastnik Śląska z lat 1957-58 - w sezonie
1959 grał już w Legii. Klub ze stolicy
okazał się szybszy od Pogoni Szczecin
i Warty Poznań, której to Błażejewski był
wychowankiem. Rywalizacja tych trzech
klubów o tego napastnika była szeroko
komentowana w ówczesnej prasie.
Zygfryd Blaut to zawodnik legendarnej
jedenastki Śląska Władysława Giergiela,
która w 1964 roku po raz pierwszy dla
Wrocławia zdobyła awans do ekstraklasy.
Odszedł do Legii w 1968 roku, gdzie
grał już jego brat Bernard. Zdobył dla stołecznego klubu dwa tytuły mistrza Polski
w 1969 i 1970. W sezonie 1971/1972
doznał poważnej kontuzji, ale wrócił do
gry i w 1973 roku zdobył z Legią Puchar
Polski.
Tytuł mistrzowski zdobyty z Legią w 1969
roku ma także w swoim dorobku były piłkarz Śląska z opaską kapitana z lat 197172 i trener wrocławian w latach 1984-88,
czyli Henryk Apostel. Objął Śląsk po
Aleksandrze Papiewskim i w pierwszym
roku swojej pracy uratował WKS przed
spadkiem z ekstraklasy. W 1987 roku
zdobył z naszym klubem Puchar Polski i
Superpuchar.
Lesław Ćmikiewicz, niezwykle
wszechstronny i solidny gracz, wycho-

FOT. WŁODZIMIERZ SIERAKOWSKI

Występujący w Legii na początku lat 50.
ubiegłego wieku: Bogdan Kajdasz,
Henryk Paczkowski i Alfred Poloczek, nie byli podstawowymi zawodnikami stołecznego klubu. We Wrocławiu,
jak i w stolicy, też grali krótko, odrabiając
w ówczesnym OWKS służbę wojskową,
ale ich rola we wrocławskiej drużynie była
dużo większa. W 1952 zdobyli z naszym
klubem mistrzostwo Dolnego Śląska i
wywalczyli awans do II ligi. Niestety, w
wyniku kolejnej reformy rozgrywek awans
ten wstrzymano.
wanek Lotnika Wrocław i czołowy piłkarz
Śląska w drugiej połowie lat 60. ubiegłego
wieku, w Legii grał przez prawie dziesięć
lat. Co ciekawe, tytułu mistrzowskiego w
stolicy nie wywalczył, ale zdobył dwa razy
Puchar Polski: w roku 1973 i 1980. Po
zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. W Legii był asystentem Kazimierza
Górskiego w latach 1981-82.
Jan Tomaszewski do Śląska przyszedł z Gwardii Wrocław na początku
1968 roku. Wygrał rywalizację o miano
pierwszego bramkarza wojskowych z
Klausem Masselim. Odszedł do Legii po
rundzie jesiennej sezonu 1970/71. Jego
miejsce w bramce WKS-u zajął Zygmunt
Kalinowski - zawodnik szerokiej kadry
CWKS-u. Tomaszewski po kilku słabszych
występach stracił miejsce w stołecznej
jedenastce na rzecz Piotra Mowlika. W
1972 przeniósł się do ŁKS-u Łódź. Grając
w barwach łódzkiego klubu odniósł największe sukcesy reprezentacyjne: srebrny
medal za trzecie miejsce mistrzostw
świata w RFN w 1974 r. i wicemistrzostwo
olimpijskie w Montrealu w 1976 r.
Stefan Białas do Śląska przyszedł
z Ruchu Chorzów wiosną 1968, by
odrobić służbę wojskową. Na jedną rundę
został wypożyczony do Lotnika Wrocław.

W pierwszej drużynie naszego klubu
zadebiutował dopiero wiosną 1970 roku.
Latem 1972 r. przeszedł do Legii, gdzie
grał przez pięć sezonów. W 1973 zdobył
z Legią Puchar Polski. Będąc jeszcze
piłkarzem Śląska ukończył AWF, gdy
grał w Warszawie uzyskał specjalizację
trenerską. Prowadził Legię trzykrotnie,
w 1998 r. wspólnie z Jerzym Kopą i już
samodzielnie od stycznia 1999 i wiosną
2010 roku.
Piłkarzem Śląska, który odniósł znaczne
sukcesy z drużyną Legii, był Zbigniew
Mandziejewicz (na zdjęciu). Trzy sezony
był podporą obrony Legii. Do Pucharu
Polski, który zdobył ze Śląskiem w 1987,
dołożył dwukrotny dublet – tytuł mistrza
Polski i Puchar Polski w 1994 i 1995. Zagrał też z Legią w elitarnej Lidze Mistrzów.
Wiosną 2001 roku na Oporowską, po
występach w lidze greckiej, zawitali dwaj
byli legioniści: Leszek Pisz i Grzegorz
Szamotulski. Obaj przyczynili się
wówczas do uratowania dla Wrocławia
ekstraklasy. Dla Pisza występy w Śląsku
były jednocześnie pożegnaniem z I ligą.
Szamotulski w połowie września 2013
roku został trenerem bramkarzy w
Akademii Piłkarskiej stołecznego klubu,
a wiosną ubiegłego roku opiekował się
golkiperami rezerw Legii.

Henryk Apostel: Legia
1962-68 i 1970(j), Śląsk
1971-72
Błażej Augustyn: Śląsk
2003-04 (juniorzy), Legia
2007-08
Filip Barski: Legia (ME)
2008-09, Śląsk (ME) 2009-10
Michał Bartkowiak: Śląsk
2010(j) (juniorzy) i od 2014(j),
Legia 2012(w) (juniorzy)
Stefan Białas: Śląsk 1968-72,
Legia 1972-77
Zygfryd Blaut: Śląsk 1963-64
i 1965-68, Legia 1968-74
Tadeusz Błażejewski: Śląsk
1957-58, Legia 1959-63
Tomasz Cebula: Legia
1983-85 i 1987(w), Śląsk 1999
Ewald Czaja: Legia 1951(w)
(rezerwy), OWKS/Śląsk 1951
i 1953
Lesław Ćmikiewicz: Śląsk
1965-70, Legia 1970-79
Jan Erlich: Legia 1967 (rezerwy), Śląsk 1974-78
Janusz Gogolewski: OWKS/
Śląsk 1953 (bez gry), Legia
1953-54
Longin Janeczek: Legia
1950-51 i 1951-57, OWKS/
Śląsk 1951

Jarosław Jedynak: Śląsk
1981-83, Legia 1992(j)
Tomasz Jodłowiec: Śląsk
2012(j), Legia od 2013(w)
Paweł Kaczorowski: Legia
2005, Śląsk 2007(w)
Bogdan Kajdasz: Legia
1951 (rezerwy), OWKS/Śląsk
1951-52
Zygmunt Kalinowski: Legia
1968-70, Śląsk 1971-79
Jerzy Kasalik: Legia 1968(j),
Śląsk 1969-70
Bartosz Kaśnikowski:
Legia 2006-07 (rezerwy),
Śląsk 2008-09
Ireneusz Kowalski: Śląsk
1996-99 i 2000(j), Legia
2004-05
Zbigniew Mandziejewicz:
Śląsk 1984-93, Legia 1993-96
Peter Ndubuisi Nwoji: Legia
1997(w) (rezerwy),
Śląsk 1998(j)
Andrzej Olszewski: Legia
1996-97 (rezerwy), Śląsk 2008
Krzysztof Ostrowski: Śląsk
2002-03, 2004-08 i od 2013(w),
Legia 2009
Henryk Paczkowski: Legia
1950-51, OWKS/Śląsk 1951-52
Jerzy Piotrowski: Legia 1950

i 1951(w) (rezerwy), OWKS/
Śląsk 1951
Bogdan Pisz: Legia 1986(j)
(rezerwy), Śląsk 1993-95
Leszek Pisz: Legia 1986(w),
1987-91 i 1992-96, Śląsk
2001(w)
Alfred Poloczek: Legia 195051, OWKS/Śląsk 1951-52
Tadeusz Rachwalski: Legia
1968 (rezerwy), Śląsk 1969-76
Jan Schmidt: Śląsk 1958,
Legia 1958-59
Jacek Sobczak: Legia
1991-92, Śląsk 1992-93
Grzegorz Szamotulski:
Legia 1995-99, Śląsk 2001(w)
Krzysztof Szewczyk: Śląsk
1998-02 i 2003-08, Legia
2002-03 (bez gry)
Tadeusz Świcarz: Legia 195051 i 1953(j), OWKS/Śląsk 1951
Jan Tomaszewski: Śląsk
1958-62 (trampkarze)
i 1968-70, Legia 1971-72
Tomasz Unton:
Legia 1995, Śląsk 1997(w)
Piotr Włodarczyk:
Legia 1997, 1998(j) i 2004-07,
Śląsk 2000-01
Paweł Woźniak: Legia
1998-01, Śląsk 2002-03 i 2007

TRENER ŚLĄSKA I LEGII:
Janusz Wójcik: Legia 199294, Śląsk 2001(w)
Ponadto Franciszek Głowacki
- piłkarz Legii w latach 1931-34 trenował Śląsk w ekstraklasie w

sezonie 1967-68 i jesienią 1968.
Wcześniej był asystentem trenera Steinera w Legii w sezonach
1954-55. Jerzy Podbrożny
grał w Legii w latach 1994-96,

Krzysztof Szewczyk odszedł do
Legii po spadku Śląska do II ligi w 2002
roku. Kariery w Warszawie nie zrobił, nie
doczekał się nawet debiutu w oficjalnym
meczu i po roku wrócił do Śląska, niestety,
już trzecioligowego. Wiosną 2005 roku
awansował ze Śląskiem do II ligi. W kwietniu 2006 r. w meczu z Drwęcą doznał
otwartego złamania nogi z przemieszczeniem i nie grał w piłkę przez rok. Nigdy
już nie wrócił do uprawiania sportu na
wysokim poziomie.
Latem 2004 roku na Łazienkowską
zawitał inny były piłkarz Śląska - Ireneusz Kowalski. Zadebiutował w Legii w
wygranym 1:0 meczu Pucharu UEFA z
FC Tbilisi. Jednak problemy ze zdrowiem
spowodowały, że w warszawskiej drużynie
za wiele nie pograł, choć zdobył z nią
brązowy medal ekstraklasy. Po sezonie
odszedł do Odry Wodzisław.
Krzysztof Ostrowski do stolicy
przeszedł ze Śląska po rundzie jesiennej
sezonu 2008/09, choć pierwotnie miał
grać w Legii dopiero od jesieni 2009.
W przeciwieństwie do Szewczyka - w
pierwszej drużynie Legii zadebiutował. Nie
został jednak podstawowym zawodnikiem
klubu ze stolicy i po ośmiu miesiącach
przeszedł do Widzewa Łódź. Po przerwie
zimowej sezonu 2012/13 Ostrowski trafił
do Śląska po raz trzeci.

zdobywając z nią w 1995 roku
mistrzostwo i Puchar Polski.
Jesienią 2006 r. niecałe trzy miesiące był w Śląsku asystentem
trenera Luboša Kubika.

Tomasz Jodłowiec pod koniec lipca
2012 roku przeszedł bezpośrednio z
Polonii Warszawa do naszego klubu. W
barwach stołecznego klubu rozegrał cztery sezony w ekstraklasie, występując w
99 spotkaniach i strzelając cztery bramki.
Wcześniej grał m.in. w Widzewie, ŁKS-ie
Łódź i Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski.
W Śląsku był tylko pół roku, ale wywalczył
z WKS-em Superpuchar Polski. Tuż przed
rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu
2012/13 niespodziewanie przeszedł do
Legii. Z warszawską drużyną zdobył dwukrotnie mistrzostwo Polski (2013, 2014)
i po zwycięskim dwumeczu ze Śląskiem
Puchar Polski (2013).
Michał Bartkowiak - wychowanek wałbrzyskiego Górnika i reprezentant Polski
U-16, U-17 i U-18. Po raz piewszy został
zawodnikiem WKS-u jesienią 2010 roku.
Przez jedną rundę występował wówczas
w drużynie juniorów. Rok później podobny
epizod zaliczył w juniorach Legii. W czerwcu ubiegłego roku pojawił się w Śląsku
ponownie. W sierpniu zadebiutował w
ekstraklasie, jak i w pierwszej drużynie
WKS-u w wyjazdowym pojedynku z GKS
Bełchatów. Niestety, następnego dnia w
meczu III-ligowych rezerw złamał nogę.
Długo dochodził do formy i ostatecznie
drugi występ zaliczył w ostatnim meczu
ubiegłego sezonu z Pogonią Szczecin.
Opracował
Krzysztof Mielczarek
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