
Wychowanek Śląska Tadeusz Socha świętował 
niedawno zdobycie kolejnego trofeum – 
Pucharu Polski. W wywiadzie dla nas podkreśla 
jednak, że jeszcze nie czuje się spełniony. 

Z zespołu gości 
Kolejny triumf 
Sochy
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Śląsk Wrocław  
– Arka Gdynia

19 maja (piątek)  
godz. 18.00  

Stadion Wrocław
Najmłodszy piłkarze w kadrze I zespołu 
zapracował na swoją szansę. Adrian dzieli 
się z nami wrażeniami z debiutu  
na Stadionie Wrocław.

Ze Śląska 
Łyszczarz  
debiutuje!
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MUREM  
ZA ŚLĄSKIEM

Trzy majowe mecze na Stadionie Wrocław rozpoczęliśmy od wygranej z Ruchem 6:0. Teraz pora na Arkę!  
– Będziemy walczyć do upadłego, by utrzymać Śląsk w ekstraklasie – zapowiadają zawodnicy. STRONA 4

Strona 11Strona 9
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 OSTATNI MECZ

 ZAGŁĘBIE 2 

 ŚLĄSK 0
BRAMKI:  
Filip Starzyński 15,  
Łukasz Piątek 54

Z DRUGIEJ STRONY

pl.  nazwa M. P. BRAMKI Z. R. P.

1 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 33 37 (59) 60-32 20 6 7

2 LECH POZNAŃ 33 37 (55) 58-24 19 7 7

3 LEGIA WARSZAWA 33 36 (58) 67-31 19 8 6

4 LECHIA GDAŃSK 33 34 (53) 49-37 18 6 9

5 WISŁA KRAKÓW 33 23 (44) 46-50 13 6 14

6 KORONA KIELCE 33 22 (39) 42-59 12 5 16

7 POGOŃ SZCZECIN 33 21 (42) 47-45 10 12 11

8 BRUK-BET TERMALICA 33 21 (42) 31-49 12 6 15

9 WISŁA PŁOCK 34 28 (39) 48-48 12 11 11

10 ZAGŁĘBIE LUBIN 34 28 (39) 45-40 12 11 11

11 PIAST GLIWICE 34 22 (30) 38-53 9 10 15

12 CRACOVIA KRAKÓW 34 21 (31) 43-49 7 15 12

13 GÓRNIK ŁĘCZNA 34 21 (30) 43-56 9 9 16

14 ŚLĄSK WROCŁAW 34 20 (34) 40-51 9 10 15

15 ARKA GDYNIA 34 20 (31) 39-54 9 8 17

16 RUCH CHORZÓW 34 17 (30) 39-57 10 6 18

golemecze żółte kartki czerwone kartki

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

1. Kasy stadionu przy ul. Oporowskiej, czynne w dni powszednie w godz. 10-18, w soboty 
w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10 do godziny rozpoczęcia spotkania.
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 do godziny rozpoczęcia spotkania.
3. Wyspa Kibica w Arkadach Wrocławskich, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 
9-21, w niedziele w godz. 10-20.
4. Wyspa Kibica w CH Borek, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w nie-
dziele w godz. 10-20.
5. Wyspa Kibica w E.Leclerc, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w nie-
dziele w godz. 10-20.
6. Dworzec Autobusowy POLBUS-PKS, (dworzec tymczasowy) kasa nr 5, czynne co-
dziennie w godz. 6-22.
7. Kolporter, ul. Oleśnicka 27, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6-18, w soboty w 
godz. 7-15, w niedziele w godz. 10-14.
8. Kolporter, ul. Nowowiejska 31, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 7-18, w nie-
dziele w godz. 10-14.
9. Kolporter, Galeria Handlowa Sky Tower, poziom 0, czynne od poniedziałku do soboty w 
godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20.
10. Kolporter, Aleja Bielany, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w niedziele 
w godz. 10-20.

11. Kolporter, ul. Czarnieckiego 29a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-16, w 
soboty w godz. 7-14.
12. Kolporter, ul. Hubska 102/118 (supermarket SIMPLY), czynne od poniedziałku do so-
boty w godz. 8-20, w niedziele w godz. 10-17.
13. Kolporter, Żmigród, ul. Sportowa 22 (w budynku Biedronki), czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-16, w soboty w godz. 8-14.
14. Kolporter, Oława, ul. 3 Maja 31, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8-19.
15. Sklep PIWOWAR, Pasaż Millenium, ul. Dzierżoniowska 5, Strzelin, czynne od ponie-
działku do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18.
16. Sklep Sportowy SportGaleria, ul. Okrężna 1-2, Oleśnica, czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 9-14.
17. Sklep Fan-Sport, ul. H. Pobożnego 13, Trzebnica, czynne od poniedziałku do piątku w 
godz. 10-17, w soboty w godz. 10-14.
W dniu meczu uruchamiane są  także kasy Stadionu Wrocław od ul. Lotniczej. W skle-
pach SportGaleria, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, META w CH Bielany Wrocławskie oraz 
na Dworcu Autobusowym można płacić wyłącznie gotówką, pozostałe punkty obsługują 
karty płatnicze.

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk Wrocław S.A. Redaguje kolegium. 

TU KUPISZ BILETY NA ŚLĄSK!

Adres redakcji: 53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62, 
tel: (+48) 71-750-00-84, fax: (+48) 71-750-00-74;  

E-mail: wokolslaska@slaskwroclaw.pl 

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega 
sobie prawo do dokonywania skrótów w publikowanych 

tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść reklam.

Druk: Polskapresse, Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Wrocław,  

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 7

WYNIKI,TERMINARZ I TABELA EKSTRAKLASY

RYWALIZACJA  
ŚLĄSK – ARKA

OGÓŁEM W EKSTRAKLASIE
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WE WROCŁAWIU

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

KADRA ŚLĄSKA WROCŁAW:
1. Lubos Kamenar, 3. Piotr Celeban, 5. Augusto Pereira Loureiro, 7. Joan Angel Roman, 8. Aleksandar Kovacević, 9. Mario Engels, 10. Ryota Morioka, 11. Łukasz Zwoliński, 12. Dominik Budzyński,  
14. Alvarinho, 15. Łukasz Wiech, 16. Robert Pich, 17. Mariusz Pawelec, 18. Łukasz Madej, 19. Kamil Biliński, 20. Adam Kokoszka, 22. Sito Riera, 23. Paweł Zieliński, 25. Adrian Łyszczarz, 28. Mateusz Lewandowski,  
29. Peter Grajciar, 32. Ostoja Stjepanović, 30. Kamil Dankowski, 33. Mariusz Pawełek. Sztab szkoleniowy: Jan Urban – trener, Jose Antonio Vicuna – II trener, Mirosław Kmieć - asystent, Krzysztof Osiński – trener bramka-
rzy, Andrzej Traczyk – kierownik.

28. 
LEWANDOWSKI

8.
KOVACEVIĆ3. 

CELEBAN

33. 
PAWEŁEK

17. 
PAWELEC

30.
DANKOWSKI

32.
STJEPANOVIĆ

18.
MADEJ

16. 
PICH 

10.
MORIOKA

19.
BILIŃSKI

6
PORAŻEK
ŚLĄSKA 
WROCŁAW

1
PORAŻKA
ŚLĄSKA 
WROCŁAW

5
REMISÓW

1
REMIS

STATYSTYKI PIŁKARZY  
ŚLĄSKA WROCŁAW W EKSTRAKLASIE

 BRAMKARZE
1 LUBOS KAMENAR 9  1

12 DOMINIK BUDZYŃSKI 2
33 MARIUSZ PAWEŁEK 24  1

OBROŃCY
3 PIOTR CELEBAN 34 3 3
5 AUGUSTO PEREIRA LOUREIRO 18 4

15 ŁUKASZ WIECH 0
17 MARIUSZ PAWELEC 18 7
20 ADAM KOKOSZKA 30 3 11
23 PAWEŁ ZIELIŃSKI 5 1
28 MATEUSZ LEWANDOWSKI 10 2

 POMOCNICY
7 JOAN ANGEL ROMAN 12 1 2
8 ALEKSANDAR KOVACEVIĆ 14 1 2
9 MARIO ENGELS 15 1

10 RYOTA MORIOKA 33 7 4
14 ALVARINHO 23 1 3
16 ROBERT PICH 14 6 1
18 ŁUKASZ MADEJ 23 1
22 SITO RIERA 22 2 1
25 ADRIAN ŁYSZCZARZ 1
29 PETER GRAJCIAR 12 3 2
32 OSTOJA STJEPANOVIĆ 24 1 5
30 KAMIL DANKOWSKI 29 1 2

 NAPASTNICY
19 KAMIL BILIŃSKI 29 8 4
11 ŁUKASZ ZWOLIŃSKI 10 1

KOLEJKA 31 
- 29-30 KWIETNIA

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin  1-0

Legia Warszawa - Wisła Kraków  1-1

Lech Poznań - Korona Kielce  3-2

Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Ter. Nieciecza  2-0

Wisła Płock - Ruch Chorzów  1-1

Zagłębie Lubin - Cracovia  2-2

Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna  0-2

Arka Gdynia - Piast Gliwice 1-1

 KOLEJKA 32 - 6-7 MAJA

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok  1-1

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk  0-1

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa  0-2

Bruk-Bet Ter. Nieciecza - Lech Poznań  0-3

Górnik Łęczna - Wisła Płock  2-3 
w Lublinie; na Arenie Lublin

Cracovia - Arka Gdynia  2-0

Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin  1-1

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław  2-0

 KOLEJKA 33 - 13-14 MAJA

Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków  2-0

Lechia Gdańsk - Korona Kielce  0-0

Legia Warszawa - Bruk-Bet Ter. Nieciecza  6-0

Lech Poznań - Pogoń Szczecin  2-0

Wisła Płock - Cracovia  1-1

Arka Gdynia - Górnik Łęczna  1-0

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice  3-1

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów  6-0

 KOLEJKA 34 - 17 MAJA

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok  17 maja, 18:00

Legia Warszawa - Lech Poznań  17 maja, 20:30

Pogoń Szczecin - Bruk-Bet TeR. Nieciecza  17 maja, 20:30

Korona Kielce - Wisła Kraków  17 maja, 18:00

Arka Gdynia - Wisła Płock  0-1

Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław  2-0

Ruch Chorzów - Piast Gliwice  0-3

Górnik Łęczna - Cracovia  3-0 
w Lublinie; na Arenie Lublin

Pozostałe mecze tej kolejki rozegrano po zamknięciu  
tego wydania gazety.

 KOLEJKA 35 - 19-21 MAJA

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa  21 maja, 18:00

Lech Poznań - Lechia Gdańsk  21 maja, 15:30

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin  20 maja, 20:30

Bruk-Bet Ter. Nieciecza - Korona Kielce  22 maja, 18:00

Wisła Płock - Zagłębie Lubin  20 maja, 15:30

Śląsk Wrocław - Arka Gdynia  19 maja, 18:00

Cracovia - Ruch Chorzów  19 maja, 20:30

Piast Gliwice - Górnik Łęczna  20 maja, 18:00

 KOLEJKA 36 - 27-28 MAJA

Bruk-Bet Ter. Nieciecza - Jagiellonia  28 maja, 18:00

Lech Poznań - Wisła Kraków  28 maja, 18:00

Korona Kielce - Legia Warszawa  28 maja, 18:00

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin  28 maja, 18:00

Piast Gliwice - Wisła Płock  27 maja, 18:00

Śląsk Wrocław - Cracovia  27 maja, 18:00

Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin  27 maja, 18:00 
w Lublinie; na Arenie Lublin

Arka Gdynia - Ruch Chorzów  27 maja, 18:00

 KOLEJKA 37 
- 2-4 CZERWCA

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań  4 czerwca, 18:00

Wisła Kraków - Bruk-Bet Ter. Nieciecza  4 czerwca, 18:00

Legia Warszawa - Lechia Gdańsk  4 czerwca, 18:00

Pogoń Szczecin - Korona Kielce  4 czerwca, 18:00

Wisła Płock - Śląsk Wrocław  2 czerwca, 20:30

Cracovia - Piast Gliwice  2 czerwca, 20:30

Zagłębie Lubin - Arka Gdynia  2 czerwca, 20:30

Ruch Chorzów - Górnik Łęczna  2 czerwca, 20:30
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Po brawurowym rozprawieniu się 6:0 z Ruchem 
Chorzów, w następnym meczu na Stadionie 

Wrocław Śląsk znów podejmie rywala  
w walce o utrzymanie  – Arkę Gdynia.  

Trzeba wziąć rewanż za rundę zasadniczą 
i wykonać kolejny ruch w stronę 

realizacji celu. Mecz w piątek,  
19 maja, o godz. 18.

H uśtawka emo-
cji ,  jaką w 
tym sezonie 
przeżywamy 
na Stadio -

nie Wrocław, jest ogromna. 
Od meczów walki i remisów 
z kandydatami do mistrzo-
stwa, po nieudane spotkania 
i porażki z zespołami walczą-
cymi o utrzymanie, po chwilę 
ogromnej radości po wygra-
nych derbach czy rozgromie-
niu Ruchu Chorzów. Co czeka 
nas tym razem? Mecz z Arką 
będzie miał duże znaczenie 
dla końcowego układu ta-
beli. Wygrana będzie dużym 
krokiem w kierunku utrzyma-

nia. Przegrana… Nie wchodzi 
w grę!

Ale to już było
W rundzie zasadniczej bezpo-
średnie starcia Śląska i Arki wy-
padły niestety na korzyść gdy-
nian. Nad morzem, w 5. ko-
lejce, WKS zagrał pierwszy 
tak nieudany mecz w sezonie. 
W Gdyni Śląsk stracił pierw-
szą bramkę w sezonie (wcze-
śniej przez cztery kolejki Pawe-
łek zachowywał czyste konto) 
i zaliczył premierową porażkę. 
Ostatecznie po trafieniach Si-
lvy i Siemaszki gospodarze 
triumfowali 2:0. Podobnie było 
we Wrocławiu, z tym że tu-

taj lepsi byli goście. Znów trafił 
Siemaszko, wynik podwyższył 
Marcjanik i WKS kolejny raz 
kończył mecz z niczym. Ostat-
nie spotkanie 2016 roku oka-
zało się potem również ostat-
nim pod wodzą Mariusza Ru-
maka, którego w styczniu za-
stąpił Jan Urban.

Puchar i… spadek?
Dla żółto-niebieskich trwa-
jący sezon już jest wyjątkowy. 
Arka powtórzyła osiągnięcie z 
1979 roku i zdobyła drugi w hi-
storii Puchar Polski, co jest naj-
większym sukcesem klubu. Na 
PGE Narodowym podopieczni 
Leszka Ojrzyńskiego po do-

grywce pokonali Lecha Poznań 
2:1. W finale drużynę prowa-
dził Ojrzyński, ale do tegoż fi-
nału wprowadził ją Grzegorz 
Niciński. Pod wodzą poprzed-
niego trenera Arka awanso-
wała do ekstraklasy, udanie 
rozpoczęła sezon oraz dotarła 
do decydującego meczu o dru-
gie co do ważności trofeum w 
kraju. To nie uchroniło jednak 
byłego piłkarza m.in. Arki, Za-
głębia Lubin,  czy Wisły Kraków 
od utraty pracy. Słaba wiosna w 
wykonaniu drużyny i osunięcie 
się w tabeli blisko strefy spad-
kowej kosztowały stanowisko 
trenera Nicińskiego, a okazały 
się szansą dla Ojrzyńskiego.

Zmiana szkoleniowca nie wpły-
nęła radykalnie na poprawę gry 
drużyny i wciąż możliwy jest 
scenariusz awansu do europej-
skich pucharów (Arka w przy-
szłym sezonie zagra w III run-
dzie eliminacji Ligi Europy), przy 
równoczesnym spadku do I ligi. 
Byłaby to sytuacja niezwykła, 
ale w  piłce nożnej wszystko 
jest możliwe. Liczymy, że w me-
czu ze Śląskiem gdynianie nie 
zbliżą się do utrzymania w eks-
traklasie.

Wszystkie  
oczy na stadion!
Przed nami drugie z trzech ma-
jowych spotkań na Stadionie 

Wrocław. Po meczu Śląsk – 
Arka do końca rozgrywek za-
wodnikom Jana Urbana zo-
staną jeszcze starcia u siebie z 
Cracovią i na wyjeździe z Wisłą 
Płock. Koniec sezonu widać już 
za horyzontem, ale nie wolno 
jeszcze zerkać w jego stronę. 
Wszystkie wrocławskie oczy 
winne być skierowane teraz na 
piątkowe spotkanie z Arką. Ce-
leban, Morioka, Pich i Biliński 
vs.  Marciniak, Vinicius, Szwoch 
i Siemaszko. Z pewnością emo-
cji nie zabraknie! Zapraszamy 
do dopingu w piątek, 19 maja, o 
godz. 18. Wspólnie utrzymajmy 
ekstraklasę dla Wrocławia!
Jędrzej Rybak

19 maja (piątek)  
godz. 18.00  

Stadion Wrocław

Wykonać  
kolejny 
ruch
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D la zielono-biało-
-czerwonych ro-
zegrali już w sumie 
ponad 600 me-
czów. Lepszych 

i gorszych. Ważnych i bardzo waż-
nych. Zwycięskich i przegranych. Nie 
zawsze gra szła po ich myśli, zdarzały 
się błędy, niewykorzystane sytuacje, 
bramki samobójcze, czerwone kartki. 
W trudnym momencie, gdy zespół 
znalazł się w strefie spadkowej, poka-
zali jednak, jak wiele znaczy dla nich 
Śląsk Wrocław.

Cichy bohater
Przed blisko ćwierć tysiąca spo-
tkań zdobył tylko jedną bramkę, 

nie bryluje w mediach, próżno 
szukać w jego życiorysie skandali, 
a w boiskowych dorobkach spek-
takularnych akcji lub dryblingów. 
A mimo to wszyscy kibice WKS-
-u już doskonale wiedzą, o kogo 
chodzi. „Mariusz Pawelec” i „wal-
czak” to we Wrocławiu niemal 
synonimy. Obrońca słynie bo-
wiem z tego, co w piłce nożnej, i 
sporcie w ogóle, zawsze jest naj-
ważniejsze: serca do walki. Mario 
nigdy nie odpuszcza, zawsze daje 
z siebie wszystko i nie istnieje 
chyba człowiek, który mógłby 
mu zarzucić, że „przeszedł obok 
meczu”. W barwach Śląska wy-
konał już niezliczoną ilość wśli-

zgów i odbiorów, a że nie wszyst-
kie były w pełni czyste – jest rów-
nież rekordzistą klubu pod wzglę-
dem żółtych kartek. Napominany 
był już 52 razy. Jak sam podkre-
śla – wszystkie otrzymał w wy-
niku agresywnej gry lub faulu, a 
nigdy za dyskusje z arbitrem czy 
symulowanie.
Jako że Pawelec równie dobrze ra-
dzi sobie prawą i lewą nogą, czę-
sto jest „rzucany” po różnych po-
zycjach w bloku defensywnym. 
Ten sezon rozpoczynał jako prawy 
obrońca i tam zagrał najwięcej mi-
nut. Kilkakrotnie wybiegał jednak 
po lewej stronie, a ostatnio (wobec 
kontuzji Adama Kokoszki) w spo-

tkaniu z Ruchem zameldował się 
na środku, u boku Piotra Celebana. 
Efekt? Pierwszy raz od pięciu spo-
tkań WKS zachował czyste konto. 
Mario pomaga nie tylko swoją po-
stawą na boisku, ale i poza nim. 
Znany jest m.in. z przedmeczo-
wego okrzyku „Gramy za Śląsk!”. I 
oby grał jak najdłużej.

Sinusoida napastnika
Rodowity wrocławianin, który 
grę w juniorskich zespołach Ślą-
ska rozpoczął w 2003 roku, ale 
w pierwszej drużynie na stałe za-
istniał dopiero 12 lat później. Po 
drodze zahaczył o kilka polskich 
drużyn, został gwiazdą ligi litew-
skiej i wykręcał świetne statystyki 
w czołowym klubie Rumunii. Po-
tem powrócił do ukochanego 
WKS-u i choć ciągle nie pokazał 
pełni swojego wielkiego poten-
cjału, to wygląda na to, że drugi 
sezon z  rzędu będzie najlepszym 
strzelcem zespołu. Obecne roz-
grywki Kamilowi Bilińskiemu 
mogę przypominać jazdę roller-
coasterem. Po słabym początku 
były świetne chwile późną jesie-
nią, a następnie forma znów po-
szła w dół. Teraz Bila znów jednak 
rozpędza ataki Śląska!

- Czekałem na mecz, w którym 
zdobędę przynajmniej dwie bramki 
dla WKS-u. Wpadły od razu trzy 
i bardzo się z tego cieszę – mówił 
napastnik po spotkaniu z Ruchem. 
Dzięki temu ma na koncie 8 goli, 
najwięcej w zespole (poza tym zali-
czył 5 asyst). Skuteczny Biliński jest 
teraz niezwykle potrzebny druży-
nie. – Wiemy, jak wielką wagę ma 
ten tydzień. Zaczęło się od Ruchu, 
potem derby, a teraz przychodzi 
czas na Arkę. Musimy wyciągnąć 
jak najwięcej punktów, bo nasz cel 
to utrzymać Śląsk w ekstraklasie. O 
to będziemy walczyć do upadłego 
– zapowiada 29-latek.

Kapitan pełną gębą
Nie raz musiał tłumaczyć się ze 
słabej gry drużyny, naprawiać 
błędy kolegów i pomagać rów-
nież w ataku. Sam nie zawsze grał 
perfekcyjnie, ale zawsze było wi-
dać, że jest prawdziwym kapita-
nem Śląska. Na dobre i złe. Dla 
Piotra Celebana to jeden z naj-
bardziej wymagających sezonów 
w karierze. Nie tyle pod wzglę-
dem fizycznym, co mentalnym. 
Celik musiał wziąć odpowiedzial-
ność za zespół, postawić na nogi 
zawodników w trudnym momen-

cie, natchnąć kolegów do walki. I 
zrobił to w iście kapitańskim stylu.
- Po porażkach z Górnikiem i Pia-
stem zamknęliśmy się w klubie, 
poważnie porozmawialiśmy, pa-
dło trochę męskich słów – mówi 
Celeban. W kolejnym meczu wi-
dzieliśmy już inny Śląsk - ze sku-
tecznym kapitanem, który prze-
ciwko chorzowianom zdobył 
trzecią bramkę w sezonie.– Mecz 
z Ruchem był ważny, bo wcze-
śniej zagraliśmy dwa słabe spo-
tkania, ale mimo to kibice się nie 
odwrócili. Czuliśmy ich wspar-
cie, na stadion przyszło sporo ro-
dzin z dziećmi, którym daliśmy 
dobre widowisko. Nasz młyn za-
wsze robi dobry doping i tak było 
również wtedy. Wspólnie wygrali-
śmy, przełamując złą serię. A teraz 
wspólnie możemy utrzymać klub 
w ekstraklasie!
Trzy gole Bili z Ruchem, trzy bramki 
Celika w sezonie, trzy majowe me-
cze na Stadionie Wrocław, trzy 
spotkania do końca sezonu. I trzech 
piłkarzy, którzy udowadniają swoją 
przydatność w trudnej dla zespołu 
chwili. Oni, jak i cały Śląsk, zrobią 
wszystko, by do listy trójek dopisać 
trzy punkty z Arką Gdynia!
Jędrzej Rybak

Za Śląsk do upadłego!
Śląsk noszą nie tylko na koszulce, ale i w sercu. 
To oni w trudnym momencie sezonu natchnęli 
resztę drużyny do pełnego poświęcenia 
wspólnemu celowi. Kapitan, walczak i najlepszy 
strzelec. Piotr Celeban, Mariusz Pawelec i Kamil 
Biliński. – Będziemy walczyć do upadłego, by 
nasz klub został w ekstraklasie – zapowiadają. 
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J esienią 1980 roku 
Śląsk prowadził Orest 
Lenczyk, który w po-
łowie 1979 roku na 
ławce trenerskiej 

wrocławskiego klubu zastą-
pił Józefa Majdurę. Wojskowi 
w pierwszej rundzie Pucharu 
UEFA trafił na Dundee Uni-
ted. Szkoci nie mieli wówczas 
na swoim koncie żadnych po-
ważniejszych sukcesów. Ry-
wale Śląska nigdy wcześniej 
nie zdobyli mistrzostwa czy 
też pucharu swojego kraju. 
Zespół Dundee wyraźnie ustę-
pował na krajowym podwórku 
najbardziej znanym i utytuło-
wanym szkockim klubom, czyli 
Celticowi i Rangers z Glasgow. 
We Wrocławiu liczono, że woj-
skowi mający dużo większe 
doświadczenie w rywalizacji 
w Europie, spokojnie poradzą 
sobie ze szkockim przeciwni-
kiem. Pierwsze rozczarowanie 
fani Śląska przeżyli na Stadio-
nie Olimpijskim. 

Nudny remis
Występujący bez kontuzjo-
wanego Sybisa Polacy zagrali 
bardzo bezbarwnie i bez po-
mysłu jak poradzić sobie ze 

skomasowaną obroną gości. Z 
boiska wiało nudą a ciekawe 
akcje można było policzyć na 
palcach jednej ręki. Sytuacji 
sam na sam ze szkockim bram-

karzem nie wykorzystał Jacek 
Nocko, a Pawłowski i Pękala w 
dogodnych sytuacjach nie po-
trafili celnie strzelić na bramkę 
przeciwnika. Były to właści-

70 lat Śląska Wrocław

Piłkarze Śląska  
w sezonie 1979/80 
sięgnęli po trzecią  
lokatę w tabeli 
ekstraklasy, kwalifikując 
się po raz piąty  
w swojej historii 
do europejskich 
pucharów. W trzynastej 
części naszego cyklu 
przybliżamy rywalizację 
wrocławian ze szkockim 
Dundee United  
w Pucharze UEFA.

Przy piłce Pawłowski,  
a po prawej Szarek.
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wie wszystkie akcje Śląska w 
tym meczu. Bardzo dobrą sy-
tuację mieli też Szkoci, ale na 
szczęście na posterunku był 
Ryszard Sobiesiak i wybił piłkę 
z linii bramkowej. Goście po-
stawili sobie za cel wywiezie-
nie ze stolicy Dolnego Śląska 
jednego punktu i po bezbram-
kowym meczu mogli być z sie-
bie zadowoleni. Trener Dun-
dee Jim McLean przyznał po 
meczu, że obawiał się Śląska i 
liczył, że wrocławianie posta-
wią jego podopiecznym po-
przeczkę dużo wyżej. Mecz 
nie wywołał zbyt dużego za-
interesowania kibiców, któ-
rzy jakby przewidzieli, że le-
piej zostać w domu niż oglą-
dać stojące na niezbyt wyso-
kim poziomie spotkanie.

Nadzieje do przerwy
Piłkarze Śląska polecieli do 
Szkocji bez chorego Romana 
Fabera, ale za to już z Sybi-
sem. Kibice liczyli na korzystny 
rezultat i awans do drugiej 
rundy. Nikt chyba nie przewi-
dział, że występ w Dundee za-
kończy się dla Śląska kompro-
mitującą porażką, a Szkoci aż 

siedem razy wpakują piłkę do 
wrocławskiej bramki. Jeszcze 
nic nie zapowiadało klęski w 
pierwszej połowie. Śląsk stracił 
co prawda dwie bramki, w tym 
jedną po fatalnym błędzie Wój-
cickiego, jednak zdołał odpo-
wiedzieć kontaktowym golem 
Pawłowskiego. Wydawało się, 
że w drugiej połowie Wojskowi 
mogą powalczyć, co najmniej o 
remis, który dawałby awans. 

Hat-trick w kwadrans!
Niestety, po przerwie rozstrze-
lali się Szkoci, a dobrego dnia 
z pewnością nie miał bram-
karz Zdzisław Kostrzewa. Swój 
dzień miał za to Willie Petti-
grew, który popisał się klasycz-
nym hat-trickiem, zdobywając 
trzy gole w niecały kwadrans! 
Szóstą bramkę dla Dundee 
strzelił Dodds. Dobił wrocła-
wian Payne, co prawda na raty, 
ale jednak skutecznie egzekwu-
jąc „jedenastkę”, podyktowaną 
za faul Wójcickiego. Pierw-
szego karnego Kostrzewa obro-
nił, ale szwedzki sędzia nakazał 
powtórkę, twierdząc, że polski 
bramkarz zbyt wcześnie się ru-
szył. Rozmiary porażki zmniej-

szył jeszcze Pawłowski, ale 
niewiele to zmieniło. Klęska 
stała się faktem. Działacze Ślą-
ska winą za ten występ obar-
czyli trenera Lenczyka, którego 
zwolniono. Zastąpił go dotych-
czasowy asystent Jan Caliński. 

Trudne relacje z Orestem
Po latach trener Lenczyk w 
książce J. Tomczyka i D. Bed-
narka Śląsk w europejskich pu-
charach wyznał, że w meczu re-
wanżowym w Szkocji nie wszy-

scy zawodnicy Śląska poważnie 
podeszli do swoich obowiąz-
ków. Tezę Lenczyka potwierdził 
jeden z ówczesnych działaczy 
Śląska, tak wspominając wyda-
rzenia z 1980 roku: „W Dundee 
część zespołu zagrała przeciw 
trenerowi. Lenczyk {…} był su-
rowy i wymagający, a części za-
wodników nie było to na rękę.”
Trenerowi Lenczykowi w póź-
niejszym okresie proponowano 
pracę w Śląsku, ale nestor pol-
skich szkoleniowców odmawiał, 
pamiętając swoją pierwszą pracę 
we wrocławskim klubie i feralny 
mecz z Dundee w Szkocji. Len-
czyk tłumaczył też, że nie chce 
więcej pracować w klubie woj-
skowym. W 2010 roku po raz 
kolejny dostał propozycję po-
prowadzenia Śląska i tym razem 
ją przyjął. W sezonie 2010/11 
zdobył z WKS-em wicemistrzo-
stwo Polski i zakwalifikował się 
ze swoją drużyną do Ligi Euro-
pejskiej, gdzie Śląsk wylosował ... 
Dundee United. W rewanżu po 
31 latach podopieczni Lenczyka 
po pasjonującym dwumeczu tym 
razem wyeliminowali Szkotów. 
Opracował  
Krzysztof Mielczarek

HISTORIA
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Dundee United po raz pierwszy 

SEZON 1980/81: 1/32 FINAŁU, 1 RUNDA 

17.09.1980 WROCŁAW,  
STADION OLIMPIJSKI

ŚLĄSK WROCŁAW 
- DUNDEE UNITED (SZKOCJA) 0:0
Sędziował: Thime (Norwegia) Widzów: 7. 000

Śląsk: Z. Kostrzewa – R. Sobiesiak, H. Kowalczyk,  
Z. Garłowski, J. Matys, R. Faber 

(80-M. Sieja), R. Wójcicki (67-M. Szeptunowski), M. 
Pękala – T. Pawłowski, J. Szarek, 

J. Nocko trener: O. Lenczyk
Dundee: McAlpine - Stark, Hegarty, Narey,  

Kopel - Kirkwood, Bannon, Payne, Smith - Sturrock, 
Dodds trener: J. McLean

01.10.1980 DUNDEE, TANNADICE PARK
DUNDEE UNITED (SZKOCJA)-ŚLĄSK 

WROCŁAW 7:2 (2:1)
D. Dodds (6,73), D. Stark (26), W. Pettigrew (56,66,70),  

G. Payne (87-k)- T. Pawłowski (37,89)
Sędziował: Johansson (Szwecja) Widzów: 15. 000
Śląsk: Z. Kostrzewa – R. Sobiesiak, H. Kowalczyk  

(85-Z. Majewski), R. Wójcicki, M. Kopycki, M. Pękala,  
Z. Garłowski, J Szarek, T. Pawłowski, J. Sybis, J. Nocko 

trener: O. Lenczyk
Dundee: McAlpine - Stark, Kopel, Hegarty,  

Philip - Narey, Sturrock, Payne, Holl (84-Smith) - Petti-
grew (86-Wars), Dodds  trener:  J. McLean
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#3MajZeŚląskiem! 
Ś ląsk Wrocław to 70 lat lepszych i gor-

szych momentów. W każdym z nich 
mogliśmy liczyć na naszych kibiców, 
którzy stanowią o sile Klubu. Dzięku-
jemy, że jesteście z nami. Otrzymaliśmy 

od Was naprawdę mnóstwo zdjęć i filmów, na któ-
rych pokazaliście, że murem stoicie za WKS-em i 
bardzo to doceniamy! 50 szczęśliwców dostało od 
nas w nagrodę wyjątkowe szaliki z motywem „70 
lat dumnej historii”. Mamy nadzieję, że akcję 3Maj-
ZeŚląskiem poprzecie czynem i w piątek o 18 bę-
dziecie wspierać WKS z trybun Stadionu Wrocław 
podczas starcia z Arką Gdynia!

17-letni Adrian Łyszczarz zadebiutował  w LOTTO Ekstraklasie! 
 - To był mój dzień - mówi utalentowany pomocnik WKS-u.

„Adi” zaliczył debiut w ostatnim meczu na Stadionie Wrocław z Ruchem 
Chorzów (6:0). W 76. minucie spotkania zmienił Kovacevicia i dołożył cegiełkę  
do wysokiej wygranej WKS-u. - Jestem dumny z siebie, że w końcu po ciężkiej 
pracy udało mi się zadebiutować w ekstraklasie. Cieszę się, że trener mi zaufał. 
Debiut to jedno, ale wygrana drużyny 6:0 po okresie słabszej formy, jest czymś 
niesamowitym – komentował na gorąco Łyszczarz.  
- Szczerze mówiąc koledzy z ławki mówili, żebym się szykował, bo dziś zagram  
na pewno. Przed samym wejściem na boisko nic nie słyszałem, wyłączyłem się.  
Z czasem jednak ciśnienie zeszło ze mnie i po meczu czułem się bardzo dobrze.  
Na koniec podbiegłem do taty i oddałem mu moją koszulkę na pamiątkę.
 
Adrian Łyszczarz jest wychowankiem FC Wrocław Academy, a w czerwcu 2016 
roku trafił do Śląska Wrocław. Szybko włączony został do kadry  
I zespołu, z którym na co dzień trenuje.  
Urodzony w Oleśnicy piłkarz jest reprezentantem Polski U-18. W obecnym 
sezonie występuje również w rezerwach WKS-u i w drużynie juniorów starszych.  
- Granie przy takiej publiczności to coś wyjątkowego. Sam stadion robi również 
wielkie wrażenie. To był mój dzień! – podsumował sobotni mecz.  

Michał Krzyminski

Wielki dzień  
Łyszczarza
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ZWYCIĘSKA JEDENASTKA ARKI Z FINAŁU PUCHARU POLSKI Z LECHEM
STOJĄ OD LEWEJ: Tadeusz Socha, Pavels Steinbors, Krzysztof Sobieraj, Antoni Łukasiewicz, Marcus Vinícius, Przemysław Trytko.
DOLNY RZĄD OD LEWEJ: Mateusz Szwoch, Marcin Warcholak, Miroslav Bożok, Adam Marciniak, Michał Marcjanik.

IMIĘ I NAZWISKO KRAJ DATA UR. WZROST/WAGA POPRZEDNI KLUB 
 BRAMKARZE
KONRAD JAŁOCHA Polska 09.05.1991 200/85 Legia Warszawa
ARKADIUSZ MOCZADŁO Polska 13.03. 1997 183/78 Chojniczanka II
PĀVELS ŠTEINBORS Łotwa 21.09. 1985 191/81 AS Néa Salamís Ammochóstou
 OBROŃCY
ADAM MARCINIAK Polska 28.09. 1988 186/78 AÉK (Larnaka)
MICHAŁ MARCJANIK Polska 15.12. 1994 186/79  wychowanek
KRZYSZTOF SOBIERAJ Polska 25.08. 1981 189/87 Warta Poznań
TADEUSZ SOCHA Polska 15.02.8198 183/70 Bytovia Bytów
DAWID SOŁDECKI Polska 29.04. 1987 185/78 Termalica Bruk-Bet Nieciecza
PRZEMYSŁAW STOLC Polska 03.07. 1994 186/76 UKS Cisowa (Gdynia)
MARCIN WARCHOLAK Polska 08.08. 1989 180/79 Stomil Olsztyn
DAMIAN ZBOZIEŃ Polska 25.04. 1989 186/80 Zagłębie Lubin
 POMOCNICY
ADRIAN BŁĄD Polska 16.04. 1991 165/62 Zagłębie Lubin
MIROSLAV BOŽOK Słowacja 19.10. 1984 176/69 Górnik Łęczna
DARIUSZ FORMELLA Polska 21.10. 1995 177/74 Lech Poznań
DOMINIK HOFBAUER Austria 19.09. 1990 181/79 SC Rheindorf Altach
YANNICK KAKOKO Niemcy 26.01. 1990 174/70 Miedź Legnica
ANTONI ŁUKASIEWICZ Polska 26.06. 1983 188/80 Górnik Zabrze
MARCUS VINÍCIUS Brazylia 29.03. 1984 182/68 Orkan Rumia
MICHAŁ NALEPA Polska 24.03. 1995 170/68 Jedynka Reda
MATEUSZ SZWOCH Polska 19.03. 1993 173/60 Legia Warszawa
LUKA ZARANDIA Gruzja 17.02.1996 178/74 Lokomotiwi Tbilisi
 NAPASTNICY
PAWEŁ ABBOTT Polska 05.05. 1982 181/77 Zawisza Bydgoszcz
JOSIP BARIŠIĆ Chorwacja 14.11. 1986 186/80 Piast Gliwice
RAFAŁ SIEMASZKO Polska 11.09. 1986 170/68 Chojniczanka Chojnice
PRZEMYSŁAW TRYTKO Polska 26.08. 1987 189/83 FK Atyrau

ARKA GDYNIA – 2016/17
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Śląsk mam w sercu

NASZ PRZECIWNIK ARKA GDYNIA

A wans do ekstra-
klasy, mistrzo-
stwo, wicemi-
strzostwo i brą-
zowy medal na 

arenie krajowej. Do tego Puchar 
Ekstraklasy oraz Superpuchar 
Polski. Dorobek Tadeusza So-
chy w barwach WKS-u czyni go 
postacią wyjątkową w skali ca-
łej historii wrocławskiego klubu. 
Wychowanek Śląska Wrocław 
łącznie rozegrał 156 meczów w 
zielono-biało-czerwonych bar-
wach, ale mimo wielu sukcesów 
na koncie nie ma żadnego trafie-
nia w najwyższej klasie rozgryw-
kowej w Polsce. Całkiem nie-
dawno do swojej kolekcji doło-
żył kolejne wielkie osiągnięcia – 
ponowny awans do ekstraklasy 
oraz zdobycie Pucharu Polski, ale 
już w zespole Arki Gdynia. Niesa-
mowita wręcz kariera piłkarska 
nie jest autorstwem gwiazdy ligi, 
lecz skromnego obrońcy.

Wokół Śląska: Czujesz się piłka-
rzem spełnionym?

Tadeusz Socha: Nie, nigdy w 
ten sposób o tym nie myśla-
łem. Sądzę, że jeszcze wiele 
rzeczy do zdobycia przede 
mną. Najważniejszym wyróż-
nieniem dla każdego piłkarza 
jest zagranie w kadrze naro-
dowej i wtedy czułbym się na-
prawdę spełniony. Nie mam 
jednak na koncie występów w 
reprezentacji. Grałem jedynie 
w młodzieżówce i marzenie o 
zagraniu w seniorskiej drużynie 
raczej będzie niespełnione.

Przed Tobą jednak możliwość 
gry w europejskich pucharach.

Owszem. Miałem już okazję 
grać o europejskie puchary w 
Śląsku i teraz w Arce szykuje mi 
się powtórka. Jest to coś szcze-
gólnego, bardzo dobrze wspo-
minam tamten okres we Wro-
cławiu. Fajna przygoda, fajne 
przeżycie i mam nadzieję, że 
w tym roku nie skończy się na 

jednym dwumeczu. Czy stać 
nas na awans? Nigdy nikogo 
nie można skreślać.

Trzeba również brać pod uwagę 
czarny scenariusz, wedle któ-
rego o przepustkę do Europy 
będzie walczyć pierwszoligowa 
drużyna…

Z punktu czysto teoretycz-
nego jest to po prostu możliwe. 
Arka gra w grupie drużyn wal-
czących o utrzymanie i na ra-
zie nie ma zapewnionego po-
zostania w Ekstraklasie. Nie-
stety trzeba brać taką możli-
wość pod uwagę, choć mam 
nadzieję, że to tylko czarny sce-
nariusz, który ostatecznie się 
nie spełni. Utrzymanie to nasz 

priorytet. Udało nam się w tym 
sezonie wygrać Puchar Polski, 
ale wciąż najważniejsze zada-
nie przed nami. 

Nie miałeś rozterek związa-
nych z transferem do Gdyni? 
Fani Śląska i Arki nie sympaty-
zują ze sobą.

W takich przypadkach nigdy 
nie wiadomo, co może cię spo-
tkać. Jestem jednak profesjo-
nalistą i tak podchodzę do mo-
jej pracy. Jeśli piłkarz na bo-
isku pokaże zaangażowanie, 
chęci i oddanie drużynie to są-
dzę, że kibic doceni i zaakcep-
tuje takiego zawodnika w ze-
spole. Przynależność klubowa 
wtedy schodzi na drugi plan. 

Małe nieprzyjemności były, ale 
poszły w niepamięć i myślę, że 
już się nie powtórzą.

Przed meczem ze Śląskiem 
serce szybciej zabije?

Oddaję się w stu procentach 
drużynie, dla której gram. Przede 
wszystkim będę chciał wygrać, 
ale zawsze w pamięci mam to, 
że w Śląsku osiągnąłem najwięk-
sze sukcesy. Mistrzostwo Polski 
WKS-u było wielkim wydarze-
niem dla Wrocławia, ale też dla 
mnie jako piłkarza. Powtórzyć li-
gowy triumf jest bardzo trudnym 
zadaniem i takie rzeczy zdarzają 
się jedynie w tych najlepszych 
klubach w Polsce. Mistrzostwo 
kraju zostanie ze mną na zawsze. 

Jest tym bardziej cenne, że zdo-
byte z klubem, który mnie wy-
chował i w mieście, gdzie dora-
stałem. Wiele zawdzięczam Ślą-
skowi, ale moja kariera tak się 
potoczyła, że musiałem odejść 
z klubu. Trafiłem do Arki i jestem 
z tego powodu bardzo zadowo-
lony. Po raz drugi wywalczyłem 
awans do ekstraklasy, zdobyłem 
Puchar Polski i są to dla mnie 
równie ważne osiągnięcia jak te 
ze Śląskiem. 

W tym sezonie dwa razy poko-
naliście wrocławian. Będzie to 
podobne spotkanie, co w sezo-
nie zasadniczym?

Nie można tak podchodzić do 
tego meczu. Sezon zasadni-

czy to przeszłość. Teraz gramy 
o większą stawkę, bo jesteśmy 
w decydującej fazie rozgrywek. 
Wynik może być kluczowy w 
walce o utrzymanie dla jed-
nych, jak i drugich. W sercu za-
wsze zostanie Śląsk, życzę klu-
bowi jak najlepiej, ale w najbliż-
szym meczu nie będzie senty-
mentów.

Czego Ci życzyć, skoro w pol-
skiej lidze zdobyłeś wszystko?

Najważniejsze dla mnie jest 
zdrowie, więc tego możesz mi 
życzyć. Zdrowia i kariery bez 
poważnych kontuzji.

Rozmawiał  
Michał Krzyminski

W polskiej LOTTO Ekstraklasie nie znajdziemy wielu tak utytułowanych piłkarzy jak Tadeusz 
Socha. Wychowanek Śląska, który z WKS-em dokonywał wielkich rzeczy, tym razem na 
Stadionie Wrocław zagra w barwach Arki Gdynia. A stawka meczu jest ogromna, gdyż oba 
zespoły walczą o ligowy byt. 

Tadeusz Socha ze Śląskiem zdobył  
m.in. mistrzostwo kraju. Teraz w barwach 
Arki Gdynia walczy o utrzymanie w lidze. 
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