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Co to był za mecz przy Oporowskiej?! 
Wojskowi pokonali 5:0 Arkę Gdynia, 
sięgnęli po wicemistrzostwo, 
awansując tym samym po 24 latach 
do europejskich pucharów.

Zespół juniorów starszych WKS-u, 
mimo trwających jeszcze rozgrywek, 
skończy rundę na pozycji lidera 
Centralnej Ligi Juniorów.

Historia  
Śląsk 
w pucharach

Śląsk Wrocław 
– Zagłębie Lubin

26 listopada 
(niedziela) 

godz. 18.00 
Stadion Wrocław

Akademia 
Juniorzy mistrzami 
jesieni!
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Niezależnie od okoliczności, osłabień, pozycji w tabeli czy ostatnich wyników 
– Śląsk Wrocław w zawsze gra o zwycięstwo!

WIELKA 
GRA 

Strony 10-11Strona 6
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 OSTATNI MECZ

 ŚLĄSK 1
 ARKA 2
BRAMKI: 
Arkadiusz Piech 66 - Antoni 
Łukasiewicz 45, Damian Zbozień 52

Z DRUGIEJ STRONY

pl.  nazwa M. P. BRAMKI Z. R. P.
1 LEGIA WARSZAWA 16 31 20-14 10 1 5

2 GÓRNIK ZABRZE 16 29 33-23 8 5 3

3 WISŁA KRAKÓW 16 27 20-16 8 3 5

4 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 16 27 21-19 7 6 3

5 KORONA KIELCE 15 25 25-15 7 4 4

6 LECH POZNAŃ 16 25 24-14 6 7 3

7 ZAGŁĘBIE LUBIN 15 23 22-17 6 5 4

8 ARKA GDYNIA 16 22 17-17 5 7 4

9 LECHIA GDAŃSK 16 20 22-24 5 5 6

10 ŚLĄSK WROCŁAW 16 20 20-24 5 5 6

11 WISŁA PŁOCK 16 20 18-23 6 2 8

12 SANDECJA 16 18 14-18 4 6 6

13 BRUK-BET TERMALICA 16 17 15-19 4 5 7

14 PIAST GLIWICE 16 16 17-25 4 4 8

15 CRACOVIA KRAKÓW 16 15 19-24 3 6 7

16 POGOŃ SZCZECIN 16 9 12-27 2 3 11

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 so-
boty 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 niedziele 
w godz. 10-20.
5. Wyspa Kibica w E.Leclerc, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9-21, w niedziele 
w godz. 10-20.
6. Dworzec Autobusowy POLBUS-PKS, (dworzec tymczasowy) kasa nr 5, czynne codzien-
nie 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 so-
boty w godz. 7-14.
12. Kolporter, ul. Hubska 102/118 (supermarket SIMPLY), czynne od poniedziałku do soboty 
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 poniedziałku 
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 sklepach 
SportGaleria, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, META w CH Bielany Wrocławskie oraz na Dworcu 
Autobusowym można płacić wyłącznie gotówką, pozostałe punkty obsługują karty płatnicze.

Ofi cjalne 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 Poligrafi a, 
Drukarnia Wrocław, 

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 7

WYNIKI,TERMINARZ I TABELA EKSTRAKLASY

RYWALIZACJA 
ŚLĄSK – ARKA
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Przypuszczalny skład i ustawienie zawodników 
na najbliższy mecz oraz kadra WKS Śląsk Wrocław

KADRA ŚLĄSKA WROCŁAW:
1. Jakub Wrąbel, 2. Boban Jović, 3. Piotr Celeban, 4. Đorđe Čotra, 5. Augusto, 6. Michał Chrapek, 7. Jakub Kosecki, 8. Dragoljub Srnić, 9. Marcin Robak, 10. Kamil Vacek, 12. Dominik Budzyński, 14. Michał Mak, 
16. Robert Pich, 17. Mariusz Pawelec, 18. Łukasz Madej, 20. Adam Kokoszka, 22. Sito Riera, 25. Adrian Łyszczarz, 26. Daniel Łuczak, 27. Jakub Słowik, 28. Konrad Poprawa, 29. Arkadiusz Piech, 30. Kamil Dankowski, 
31. Maciej Pałaszewski, 32. Igors TarasovsSztab szkoleniowy: Jan Urban – trener, Jose Antonio Vicuna – II trener, Mirosław Kmieć - asystent, Krzysztof Osiński – trener bramkarzy, Andrzej Traczyk – kierownik.

16.
PICH 

22.
RIERA

32. 
TARASOVS

1. 
WRĄBEL

3. 
CELEBAN

28. 
POPRAWA

8.
SRNIĆ

10.
VACEK

18.
MADEJ 

29.
PIECH

9.
ROBAK

17
PORAŻEK
ŚLĄSKA 
WROCŁAW

6
PORAŻEK
ŚLĄSKA 
WROCŁAW

8
REMISÓW

3
REMISY

U
 S

IE
B

IE

 NA WYJEŹDZIE SEZON
2017/18

AR
KA

 GD
YN

IA

CR
AC

OV
IA 

KR
AK

ÓW

GÓ
RN

IK 
ZA

BR
ZE

JAG
IEL

LO
NIA

 
BIA

ŁYS
TO

K

KO
RO

NA
 KI

ELC
E

LEC
H P

OZ
NA

Ń

LEC
HIA

 GD
AŃ

SK

LEG
IA 

WA
RS

ZA
WA

PIA
ST 

GL
IW

ICE

PO
GO

Ń S
ZC

ZE
CIN

SAN
DEC

JA N
OW

Y SĄ
CZ

ŚLĄ
SK

 W
RO

CŁ
AW

BR
UK

-BE
T

WI
SŁA

 KR
AK

ÓW

WI
SŁA

 PŁ
OC

K

KG
HM

  ZA
GŁ

ĘB
IE

ARKA GDYNIA 1-1 4-1 0-0 0-1 0-3 25 listopada, 
18:00 2-0 3-1 1-1 1-1

CRACOVIA KRAKÓW 3-3 1-1 4 grudnia, 
18:00 0-2 24 listopada, 

18:00 1-1 3-0  1-1 1-3

GÓRNIK ZABRZE 1-1 24 listopada, 
20:30 3-3 3-1 3-1 1-0 2-2 3-2 4-0

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 2-1 1-1 1-0 0-1 1-3 1-1 0-0 3-1

KORONA KIELCE 4-2 2-3 25 listopada, 
20:30 1-0 3-0 2-1 2-1 2-0 0-1

LECH POZNAŃ 3-0 1-0 3-0 5-1  0-0 1-1 26 listopada, 
15:30 1-1

LECHIA GDAŃSK 0-1 1-1 3-3 0-5 3-3 2-3 1 grudnia, 
20:30 3-0 1-0

LEGIA WARSZAWA 2-0 1-0 1-0 1-1 1-0 3-1 2-0 2-1

PIAST GLIWICE 0-1 1-0 2-0 1-2 1-2 2-2 1-1 2-1 2-1

POGOŃ SZCZECIN 1-2 0-1 0-0 0-0 0-0 1-3 25 listopa-
da, 15:30 2-3 1-2

SANDECJA NOWY SĄCZ 0-0 1-1 1-2 0-0 2-1 1-1 1-0 0-1

ŚLĄSK WROCŁAW 1-2 2-1  15 grudnia, 
20:30  2-0 3-2 2-1  9 grudnia, 

15:30 3-0 1-1 0-2 26 listopa-
da, 18:00

BRUK-BET 1-1 1-2 0-1 1-3 2-1 1-0  12 grudnia, 
20:30

27 listopada, 
18:00 1-1

WISŁA KRAKÓW 2-1 0-0 1-1  0-1 2-0 1-0 3-0 1-0

WISŁA PŁOCK 1-2 1-0 0-2 3-1  4-1 1-0 0-1

KGHM ZAGŁĘBIE 1-2 3-2 0-0  2-2 3-0 1-0 1-0 3-0 2-2

 BRAMKARZE
1 JAKUB WRĄBEL 16

12 DOMINIK BUDZYŃSKI 0
27 JAKUB SŁOWIK 1

OBROŃCY
2 BOBAN JOVIĆ 4 2
3 PIOTR CELEBAN 17 2 1
4 ĐORĐE ČOTRA 14 1
5 AUGUSTO 3 1 1

17 MARIUSZ PAWELEC 17 1 4
20 ADAM KOKOSZKA 0
28 KONRAD POPRAWA 1 1
30 KAMIL DANKOWSKI 0
32 IGORS TARASOVS 16 2 1

 POMOCNICY
6 MICHAŁ CHRAPEK 16 4
7 JAKUB KOSECKI 14 2 5
8 DRAGOLJUB SRNIĆ 14 1

10 KAMIL VACEK 9 1
14 MICHAŁ MAK 8 1 2
16 ROBERT PICH 13 2
18 ŁUKASZ MADEJ 17 3
22 SITO RIERA 8 4
25 ADRIAN ŁYSZCZARZ 4 1
26 DANIEL ŁUCZAK 6
31 MACIEJ PAŁASZEWSKI 3

 NAPASTNICY
9 MARCIN ROBAK 15 10 6

29 ARKADIUSZ PIECH 17 4 4

STATYSTYKI PIŁKARZY 
ŚLĄSKA WROCŁAW 
W TYM SEZONIE
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Po trzech derbach
z rzędu rozegranych 

w Lubinie pora wrócić 
do Wrocławia. A tutaj 

rządzi Śląsk! WKS ostatnią 
wygraną z Zagłębiem zaliczył 

właśnie na Stadionie Wrocław. 
Tym razem – mimo licznych osłabień i trudnej 

sytuacji kadrowej – wrocławianie wierzą, 
że będzie podobnie! Z pomocą niezawodnych 

kibiców każdy sukces jest możliwy. 
Wielki mecz w niedzielę o godz. 18.

WIARA
KIBICE
SUKCES

wygraną z Zagłębiem zaliczył 

W 89. minucie zda-
rzyło się coś nie-
prawdopodob-
nego. W zamie-
szaniu w polu kar-

nym Idzik przedłużył piłkę, a Alvarinho 
wpakował ją do siatki, dając zwycię-
stwo Trójkolorowym! Walka do końca 
dała efekty. Derby dla Śląska!” – tak 
pisaliśmy nieco ponad rok temu, gdy 
WKS pokonywał Miedziowych na wła-
snym boisku po dramatycznej rywaliza-
cji do ostatnich minut. Od tej pory – co 
widać między innymi po nazwiskach – 
w zespole Trójkolorowych zmieniło się 
wiele. Ale na pewno nie to, że w nie-
dzielę znów będą walczyć do upadłego, 
by prymat na Dolnym Śląsku trafi ł we 
właściwe ręce.

Lider, reprezentacja 
i dołek
Siódme miejsce w tabeli i trzy punkty 
straty do podium. Teoretycznie sytuacja 
Zagłębia nie wygląda źle i na pewno pod 
tym względem chętnie zamieniłoby się 
z nimi większość drużyn ligi. Z drugiej 
strony jeszcze miesiąc temu rzeczywi-
stość drużyny trenera Stokowca prezen-
towała się zupełnie inaczej. I dużo lepiej. 
Lubinianie w 12. kolejce sprawili niespo-
dziankę, pokonując rewelacyjnego Gór-
nika Zabrze 3:2 (dwie bramki Świer-
czoka). Po tym spotkaniu zostali liderem 
tabeli! Obecnie – po dwóch remisach i 
dwóch porażkach – tracą do będącej na 
1. miejscu Legii już siedem oczek.
- Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale 
nie zasłużyliśmy też na porażkę. Ten 
punkt jest podbudową pod dalszą 
część sezonu – mówił Piotr Stokowiec 
po ostatnim spotkaniu w wykonaniu 
jego podopiecznych. Na własnym bo-
isku Miedziowi bezbramkowo zremiso-
wali z kielecką Koroną. Kolejnego gola 
do swojego dorobku nie dołożył za-
tem Jakub Świerczok. Młody napastnik 
ściga się ze snajperem Śląska, Marci-
nem Robakiem, o miano najskuteczniej-
szego Polaka ekstraklasy. Na razie ma 
na koncie 9 trafi eń, jedno mniej od Ro-
baka. Dobra gra zaowocowała powoła-
niem do reprezentacji Polski. Podobną 

szansę dostał Jarosław Jach. Stoper Za-
głębia spisywał się bez zarzutu w grach 
kontrolnych drużyny Adama Nawałki 
i na tę chwilę wydaje się mieć sporą 
szansę wyjazdu na przyszłoroczne mi-
strzostwa świata do Rosji. 

Na przekór problemom
Wrocławianie – podobnie jak derbowi 
rywale – również mają za sobą trudne 
tygodnie. Zagłębie w ostatnich czterech 
meczach nie odniosło żadnego zwycię-
stwa. Śląsk z kolei wygraną co prawda 
zaliczył (3:0 z Pogonią), ale poza nią prze-
grał cztery z pięciu ostatnich spotkań. 
W poprzedniej kolejce lepsza na Stadio-
nie Wrocław okazała się Arka. A może 
nie tyle lepsza, ile zdecydowanie sku-
teczniejsza i bardziej konkretna. – Boli 
nie tylko porażka, ale również fakt, że 
tracimy czterech piłkarzy na następne - 
jakże ważne - spotkanie derbowe. Na-
prawdę szkoda tego meczu, nie graliśmy 
źle, natomiast jest to przegrana na wła-
sne życzenie – mówiłł po starciu z gdy-
nianami Jan Urban, trener WKS-u.
Czterej wykluczeni z derbów piłkarze, 
o których mówił szkoleniowiec, to: Au-
gusto, Pawelec, Chrapek i Kosecki. Por-
tugalczyk ukarany został czerwoną 
kartką, zaś trójka Polaków uzbierała już 
w tym sezonie cztery „żółtka” i musi od-
cierpieć przymusowy mecz pauzy. Gdy 
dodamy do tego kontuzje Cotry, Jovicia, 
Dankowskiego, Kokoszki i Maka, widać, 
z jak trudną sytuacją kadrową musi po-
radzić sobie sztab zielono-biało-czer-
wonych. Problemy są zwłaszcza w linii 
obrony. – Trenerzy muszą pokombino-
wać przez tydzień i ustawić wyjściową 
jedenastkę. Brakuje nam punktów i 
trzeba wykorzystać, że mamy drugi 
mecz u siebie. Wierzę, że poradzimy so-
bie z problemami i trzy punkty zostaną 
u nas – mówi przed derbami Robert 
Pich, skrzydłowy Śląska.
Walka o prymat na Dolnym Śląsku już 
w niedzielę, 26 listopada, o godz. 18. Na 
taki mecz prawdziwi kibice nie potrze-
bują szczególnego zaproszenia, ale dla 
zasady: serdecznie zapraszamy na Sta-
dion Wrocław!
Jędrzej Rybak fo
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Za derby też przyznają 
tylko trzy punkty w 
tabeli, ale kibice chcą 
walki, chcą zaanga-
żowania. I my pra-

gniemy im to pokazać. Nogi nie 
odstawimy, damy z siebie maksi-
mum – te słowa Arkadiusza Pie-
cha świetnie oddają istotę spo-
tkań derbowych. Teoretycznie w 
ligowej tabeli ten mecz liczy się 
tak samo jak każdy inny. Teore-
tycznie każda porażka, niezależnie 
od rywala, oznacza niezadowole-
nie na twarzach kibiców. Teore-
tycznie bez zwycięstw w derbach 
można zakończyć sezon wyżej w 
tabeli, będąc lepszym od lokal-
nego przeciwnika. Ale teoria nie 
zawsze idzie w parze z praktyką…

„To rzecz święta!”
Walka o prymat na Dolnym Ślą-
sku nie rozpoczęła się rzecz ja-

sna od starć WKS-u z Zagłę-
biem, bo wcześniej biły się o 
niego m.in. Polonia Świdnica 
czy Górnik Wałbrzych, ale to 
rywalizacja „Wojskowych” z 
„Miedziowymi” ma już teraz 
najbogatszą historię. Bogatą, 
choć nie nazbyt długą, ponie-
waż pierwszy mecz obie dru-
żyny rozegrały między sobą 20 
października 1985 roku w Lubi-
nie. Goście, z takimi piłkarzami 
w składzie jak Tęsiorowski, 
Mandziejewicz, Prusik, Tarasie-
wicz czy Rudy, zwyciężyli pew-
nie – 3:0. Tak zaczynała się ry-
walizacja, która aż po dziś dzień 
rozpala wyobraźnię kibiców w 
tej części Polski. Bo derby to 
tak naprawdę nie jest zwykły 
mecz. W zwykłym spotkaniu 
gra się bowiem „tylko” o trzy 
punkty. Tutaj stawka jest 
większa – honor, domina-

cja w regionie i szacunek kibi-
ców. Kibiców, którzy przed każ-
dym takim starciem przestrze-
gają: „Każdy piłkarz niech pa-
mięta – wynik derbów to rzecz 
święta!”.

Miedziowe lata
Na pierwszy triumf nad Ślą-
skiem lubinianie czekali do swo-
jego drugiego sezonu w ekstra-
klasie. Wtedy na własnym bo-

isku zwyciężyli 
1:0. Z kolei 
pierwsza wy-
grana gości 
we Wrocła-
wiu to do-

piero rok 1988. To zwycięstwo 
zapoczątkowało 9-letnią domi-
nację Miedziowych. Aż do 1997 
roku WKS zdołał pokonać lokal-
nych rywali ledwie raz na czter-
naście meczów! Szczególnie bo-
lesne okazało się wrześniowe 
starcie z sezonu 1992/93.
- Było to jedno z tych spotkań, 
o których chciałoby się jak naj-
szybciej zapomnieć. Z przodu 
staraliśmy się coś ugrać, ale w 
defensywie prawie nie istnie-
liśmy – wspominał po latach 
na łamach „Gazety Wrocław-
skiej” Piotr Jawny, wówczas 
obrońca WKS-u, a obecnie tre-
ner drużyny U-17 w Akademii 
Śląska Wrocław . Zagłębie roz-
gromiło WKS 7:0, w czym naj-
większy udział miał Daniel Dy-

luś, trzykrotnie pokonując 
Adama Matyska – wtedy 

bramkarza, dziś dyrek-
tora sportowego Ślą-
ska. Wiosną wrocła-
wianie pokazali, że 
derby to faktycznie 

nie jest zwykły mecz. 
Choć cały sezon grali fa-

talnie, spadli z ligi, a lubinianie 
wyraźnie im „nie leżeli”, zdo-
łali zwyciężyć 3:2. To nie zmie-
niło jednak całościowego ob-
razu tej rywalizacji. Do roku 
2000 bilans spotkań z Za-
głębień był dla Trójkolo-
rowych bardzo słaby: 3 
wygrane, 4 remisy i aż 

11 porażek! Ostat-
nie derby XX wieku 

padły łupem Wojskowych. To 
zwiastowało początek nie tylko 
nowego tysiąclecia, ale i no-
wej ery. Ery dominacji Śląska w 
spotkaniach derbowych.

Najpierw region, 
później cały kraj
Od 2001 do 2012 roku wro-
cławianie przegrali w bezpo-
średnich starciach z Zagłębiem 
tylko raz. Tych bezpośred-
nich starć nie było jednak zbyt 
wiele, ze względu na kilkuletni 
pobyt WKS-u w niższych kla-
sach rozgrywkowych. Po po-
wrocie do ekstraklasy zielono-
-biało-czerwoni rośli jednak w 
siłę, stając się postrachem nie 
tylko lubinian, ale i całej ligi. 
Podopieczni Oresta Lenczyka 
zanotowali nawet serię czte-
rech zwycięstw nad Zagłębiem 
z rzędu. I cóż to były za wy-
grane! Do pierwszej z nich Śląsk 
przystąpił jako przedostatnia 
drużyna tabeli, po ośmiu kolej-
nych spotkaniach bez zdoby-
cia kompletu punktów. I co? To 
przecież nie są zwykłe mecze! 
WKS zwyciężył 3:1, rozpoczy-
nając marsz w stronę czołówki. 
Na wiosnę Wojskowi znów 
okazali się lepsi, robiąc wielki 
krok w stronę wicemistrzostwa 
kraju. A to nie było ich ostatnie 
słowo…
- W dużej mierze dzięki tej wy-
granej zdobyliśmy mistrzostwo 
Polski. Ja zresztą strzeliłem gola 
na 3:0, a rywale byli kompletnie 
„bez sztycha” – mówił Piotr Ce-
leban o triumfi e wrocławian 5:1 
na boisku w Lubinie. Takie roz-
miary zwycięstwa to był szok 
dla kibiców gospodarzy. A wio-
sną we Wrocławiu znów górą 
był Śląsk, który po zwycięstwie 
2:1 został nawet liderem tabeli. 
Tę pozycję zabrała mu Legia, 
ale tylko na chwilę – po wygra-
nych z Jagiellonią i Wisłą, WKS 
był mistrzem kraju! To był se-
zon idealny dla kibiców ze sto-
licy województwa – do tytułu 
ich ulubieńcy dołożyli bowiem 
dwie wygrane w derbach.

Grać i wierzyć 
do końca
Ostatnie lata nie są naznaczone 
dominacją jednego z rywali nad 
drugim. Obie ekipy wymieniają 
się zwycięstwami albo dzielą 
punktami. Wspólnym mianow-
nikiem ostatnich wygranych 
obu drużyn są bramki w koń-
cówkach. Jesienią ubiegłego 
roku trzy punkty zapewnił Ślą-
skowi gol Alvarinho w 89 mi-
nucie gry. W lipcu lepsze oka-
zało się Zagłębie, które decydu-
jący cios zadało już w doliczo-
nym czasie. Pewnym jest więc, 
że piłkarze muszą być skoncen-
trowani od pierwszej do ostat-
niej sekundy spotkania, a kibi-
com nie wolno zwątpić w suk-
ces swojej drużyny aż do końco-
wego gwizdka. 
Kontuzje oraz zawieszenia za 
kartki w zespole Śląska sta-
wiają Miedziowych w roli fawo-
ryta najbliższej walki o prymat 
w województwie. Historia uczy 
jednak, że taka rola przed me-
czem nierzadko okazywała się 
złudna. – Musimy walczyć jako 
cała drużyna. Mamy komplika-
cje w zespole, bo wypada nam 
sporo zawodników, ale derby 
to taki mecz, że trzeba zrobić 
wszystko, by zwyciężyć, nie-
zależnie od składu. Nie będzie 
łatwo, ale trzymamy się razem 
i wierzymy do końca, że u sie-
bie możemy zwyciężyć – mówi 
Robert Pich, skrzydłowy WKS-
-u. „Wierzyć do końca” muszą 
też fani Śląska Wrocław. Ślą-
ska, który nieraz pokazywał już, 
że potrafi  walczyć z przeciwno-
ściami losu i teoretycznie sil-
niejszym rywalem. 70 
lat dumnej histo-
rii i 38 zacie-
kłych derbo-
wych starć 
jest tego do-
wodem.
Jędrzej 
Rybak

Dla kibiców i dla samych siebie
Stawką każdego ligowego meczu są trzy punkty, dające szansę na awans w tabeli. Są 
jednak takie spotkania, w których punkty, tabela i aktualna sytuacja jest ważna, ale już nie 
najważniejsza. Derby Dolnego Śląska, czyli ponad dwadzieścia lat historii, niemal czterdzieści 
spotkań, pogromy, blamaże, wzloty, upadki i jeden cel: pokazać, kto rządzi w regionie!

  TRZY PYTANIA DO PIOTRA CELEBANA, 
KAPITANA ŚLĄSKA WROCŁAW

Porażka z Arką, zawieszenia za kartki, kontuzje… 
To chyba nie jest dla was najlepszy czas na tak ważny mecz.

Mówi się, że cierpienie przeradza się w sukces. I my cierpimy 
po porażce z Arką, bo byliśmy zespołem lepszym, a przegraliśmy. 
Do tego mamy wykartkowanych zawodników. 
Ale zwycięstwo często rodzi się w bólach. 
Ja tak uważam. Jestem pozytywnie nastawiony, 
jeśli chodzi o mecz derbowy. To nie jest zwykłe spotkanie.
 Jestem tyle lat w Śląsku i derby zawsze wyzwalają 
we mnie dodatkowe pokłady energii. Teraz musimy 
dobrze poukładać nasza grę i wygrać. 
Dla kibiców i dla samych siebie.

Jak wyobrażasz sobie linię obrony bez Pawelca, Cotry, Augusto, 
Jovicia, Dankowskiego, Kokoszki…?

Trenerzy mają zagwozdkę, jak poukładać naszą defensywę.  
Jakkolwiek byśmy nie wyszli na to spotkanie – trzeba zrobić wszystko, 
by nie tracić goli. Na pewno sytuacja jest trudna, ale z gorszych 
już wychodziliśmy. Pokażemy, że Śląsk Wrocław to nie byle jaki zespół, 
tylko walczący z całych sił do samego końca.

Zagłębie było lepsze w lipcu, jest wyżej w tabeli, nie ma takich problemów z absencjami. 
Goście faworytem derbów?

Nie mają nad nami dużej przewagi w tabeli, choć to oni są teraz wyżej. To jednak derby 
i tutaj miejsce czy ostatnie mecze nie mają takiego znaczenia. Zwłaszcza w polskiej lidze, 
w której nigdy przed spotkaniem nie można być pewnym czyjegoś zwycięstwa. 
Najważniejsze, żebyśmy my zrobili swoje i jechali dalej do przodu. Rozmawiał Jędrzej Rybak
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Dla kibiców i dla samych siebie

ŚLĄSK ZAGŁĘBIE
MISTRZOSTWA POLSKI 2 2

PUCHARY POLSKI 2 0
SUPERPUCHARY 2 1

TABELA WSZECHCZASÓW 9. MIEJSCE 10. MIEJSCE
SEZONY W EKSTRAKLASIE 39 29

ROK ZAŁOŻENIA 1947 1946
DEBIUT W EKSTRAKLASIE 1964 1985
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P rzed rozpoczęciem 
bieżącej kampanii 
praktycznie nikt nie 
stawiał Śląska w gro-
nie faworytów. Ze-

spół został dość mocno przebudo-
wany i sam trener Sztylka tonował 
nastroje. - Nie spodziewałem się, 
że tak szybko nasza forma wsko-
czy na taki poziom. Przed sezonem 
tak naprawdę dopiero się pozna-
waliśmy i było troszkę niepewności. 
Niewątpliwie pomógł nam wspólny 
obóz, który scalił nas jako drużynę. 
Jesteśmy silni nie tylko sportowo, 
ale także mentalnie. W zespole pa-
nuje bardzo duża rywalizacja, do-
datkowo piłkarze są świadomi, że 
z każdym meczem trzeba stawać 
się lepszym – zaznacza trener ju-
niorów Dariusz Sztylka.
W kolejnym sezonie nastąpi rewo-
lucja w CLJ. Dwie grupy zostaną 
połączone w jedną, która zasię-
giem obejmie cały kraj. Po sześć 
drużyn z każdej grupy (zachodniej i 
wschodniej) uzyska awans do cen-
tralnej ligi. - Przed sezonem powie-
dzieliśmy sobie, że naszym celem 

jest awans do elitarnej grupy. Jeste-
śmy tego blisko, ale to zadanie jesz-
cze nie jest do końca wypełnione – 
kontynuuje trener. – Z przebiegu tej 
rundy widać, że stać nas na więcej, 
ale ze świętowaniem poczekajmy. 
Przed nami jeszcze runda wio-
senna, która zapewne będzie trud-
niejsza. Nie składamy żadnych de-
klaracji. Powtarzam chłopakom, że 
najważniejszy jest kolejny mecz, bo 
małymi kroczkami dochodzi się do 
dużych rzeczy. Musimy mieć w so-
bie pokorę i chęć do pracy, a przy 
tym nie możemy sobie pozwolić na 
dekoncentrację. 
Śląsk po 16. kolejkach ma na kon-
cie 14 wygranych, m.in. z topo-
wymi akademiami w Polce; Le-
chem Poznań (3:2), Pogonią Szcze-
cin (3:2) oraz Zagłębiem Lubin 
(4:1). Przed własną publicznością 
Trójkolorowi w rundzie jesiennej 
zanotowali komplet zwycięstw. 
W najbliższy weekend Śląsk roze-
gra ostatni mecz w tym roku. Wro-
cławianie zagrają na wyjeździe z 
Wartą Gorzów Wielkopolski.
Michał Krzyminski

Centralna Liga Juniorów:

Śląsk mistrzem 
jesieni!

W SKRÓCIE
Polonia i Unia grają 
ze Śląskiem!
Do grona klubów współpra-
cujących z Akademią Piłkarską 
Śląska Wrocław dołączyła Po-
lonia Wrocław oraz Unia Wro-
cław. Witamy na pokładzie!

Rezerwy zwycięskie! 
Śląsk II po bramkach Kuśnierza 
i Pawła Kucharczyka wygrał 
2:1 z Piastem Żerniki (Wro-
cław). Zespół Tomasza Hor-
wata jest wiceliderem w tabeli 
IV ligi, tracąc do pierwszej dru-
żyny 4 punkty.

U17: Śląsk najlepszy!
Zespół Piotra Jawnego został 
mistrzem Dolnośląskiej Ligi 
Juniorów Młodszych, notując 
przy tym 17 zwycięstw w 17 
spotkaniach! Ponadto Trójko-
lorowi mogą pochwalić się bi-
lansem bramek: 138-3!

U16: Śląsk miażdży!
20:0 – takim wynikiem zakoń-
czył się mecz zespołu Grzego-
rza Muzyki z AP Milicz! WKS z 
kompletem zwycięstw jest li-
derem okręgowej Ligi Junio-
rów Młodszych.

U11 i U12: Sparta 
Praga nie dała rady
Zespoły Mariusza Blecharza 
i Kamila Domagalskiego mie-
rzyły się w Pradze z tamtej-
szą Spartą. Trójkolorowi nie 
dali szans Czechom. Śląsk U11 
trenera Blecharza wygrał 12:3, 
a U12 trenera Domagalskiego 
7:2!

U10: Śląsk 
najlepszy 
na Olympic Trophy!
W silnie obsadzonym turnieju 
zespół Macieja Stasiuka zajął 
pierwsze miejsce, wyprzedza-
jąc takie zespoły jak Lech Po-
znań, Olympic Wrocław czy 
Varsovia Warszawa. 

U9: Śląsk grał 
na najwyższym 
poziomie
Śląska U9 Krzysztofa Fran-
czaka zajął III miejsce na pre-
sti żowym turnieju im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego. W 
drodze na podium WKS poko-
nał m.in. Legię Warszawa (2:2, 
k. 4:3), Lecha Poznań (5:1), Ja-
giellonię Białystok (4:0) czy Po-
goń Szczecin (6:3).

Świetny sezon 
notuje drużyna 
Dariusza Sztylki 
w Centralnej Lidze 
Juniorów. Śląsk 
Wrocław po 16 
kolejkach jest 
liderem 
w tabeli i nad 
drugą Pogonią 
Szczecin ma 
aż 9 punktów 
przewagi!

AKADEMIA
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F igurę kapitana WKS-u od-
słonił Adam Matysek, a 
chwilę później zza kotary 
wyłonił się prawdziwy 
Piotr Celeban. Model za-

wodnika Śląska wykonany jest w skali 
1:1 i jest to pierwszy piłkarz polskiego 
klubu, który został przedstawiony w 
ten sposób. Zaś generalnie pierwszym 
polskim zawodnikiem był Robert Le-
wandowski, którego figurę również 
można podziwiać na stadionowej wy-
stawie.
- Piotrek to najlepszy kandydat do alei 
gwiazd sportu. Jest ostoją drużyny, a 
jego pracowitość i niezłomność to ce-
chy, które mogą służyć za wzór naj-
młodszym. Ideą alei  gwiazd sportu 
jest właśnie przedstawianie takich po-

staci. Tym samym Piotr Celeban dołą-
cza do takich sław jak Robert Lewan-
dowski, Marcin Gortat czy Rafał So-
nik - mówi Rafał Szymański, organiza-
tor wystawy.
- Odkąd mam dziecko, ponad pięć 
lat, bawię się Lego niemal codzien-
nie - uśmiecha się Piotr Celeban. - Zo-
baczyć swoją postać na takiej wysta-
wie to kapitalne uczucie. Wielu chcia-
łoby być na moim miejscu. Wielkie 
podziękowania dla Rafała Szymań-
skiego. Rozpiera mnie duma, że będę 
miał fi gurę obok takich postaci jak 
Robert Lewandowski, Marcin Gor-
tat, Agnieszka Radwańska i Rafał So-
nik. Podobieństwo moje do fi gury jest 
duże. Skala 1:1, elementy koszulki czy 
mojego wyglądu - wszystko wygląda 

fajnie. Twórcy wykonali kapitalną ro-
botę. Teraz tylko muszę pochwalić się 
synkowi i pokazać mu, jak wygląda 
tata zrobiony z klocków - mówi Piotr 
Celeban.
Poza "klockowym" Piotrkiem uczest-
nicy obejrzeli specjalny fi lm poświę-
cony głównemu bohaterowi oraz po-
słuchali paru słów od Adama Ma-
tyska, Adama Zawady i Rafała Szy-
mańskiego. A potem już tylko "to, 
co tygrysy lubią najbardziej" - auto-
grafy i zdjęcia, a także oglądanie wy-
stawy. Wyjątkową fi gurę i całą wy-
stawę można podziwiać na Stadionie 
Wrocław do 28 stycznia 2018 roku. 
To 100 nowych fi gur, 7 milionów kloc-
ków i - przede wszystkim - Piotr Cele-
ban na wyciągnięcie ręki! Zapraszamy!

PIOTR CELEBAN 
Z KLOCKÓW LEGO!

Figura Piotra Celebana wykonana z 65 tysięcy klocków 
Lego jest najświeższą i największą atrakcją wystawy 
zorganizowanej na Stadionie Wrocław.
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L atem 2010 roku zespół 
Śląska został poważnie 
wzmocniony. WKS po-
zyskał wówczas Prze-
mysława Kaźmier-

czaka - mistrza Portugalii z FC Porto 
z 2008, Argentyńczyka Cristiana 
Diaza - dwukrotnego króla strzelców 
boliwijskiej ekstraklasy, utalentowa-
nego pomocnika Waldemara Sobotę 
z MKS-u Kluczbork i napastnika Łu-
kasza Gikiewicza z ŁKS-u Łódź. Wro-
cławscy kibice liczyli, że tak wzmoc-
niony Śląsk powalczy o miejsca w 
górnej części tabeli. Wiele obiecy-
wano sobie po wrocławskim ataku 
Diaz - Sotirović. Wyniki meczów 
sparingowych pozwalały przypusz-
czać, że ten duet może okazać się 
postrachem bramkarzy ekstraklasy. 

Sztylka oddaje opaskę
W przerwie letniej doszło też w 
drużynie do ważnej zmiany. Trener 
Tarasiewicz powierzył obowiązki 
kapitana Sebasti anowi Mili. Po-
przedni kapitan Dariusz Sztylka peł-

nił tą funkcję aż przez 8 sezonów, 
z wyłączeniem dwóch rund gdy był 
kontuzjowany. Śląsk, ku zadowole-
niu swoich kibiców, udanie zainau-
gurował sezon. Po dwóch meczach 
(0:0 z silną Jagiellonią i 3:2 na wy-
jeździe z Cracovią) wrocławianie 
mieli na koncie cztery punkty i zaj-
mowali trzecie miejsce w lidze. Na 
inaugurację jesieni Wojskowi bez-
bramkowo zremisowali u siebie z 
silną Jagiellonią , która sięgała po 
Puchar i Superpuchar Polski. W na-
stępnej rundzie zielono-biało-
-czerwoni po zaciętym meczu 
pokonali 3:2 w Krakowie Cra-
covię. W trzeciej kolejce na 
Oporowską zawitała Legia. 
Piłkarze ze stolicy potwier-
dzili swoje wysokie aspiracje 
wygrywając ten pojedynek 
1:0. 11 września do Wrocła-
wia przyjechał aktualny mistrz 
Polski - Lech Poznań. Pierwsi 
bramkę zdobyli piłkarze Kolejo-
rza. Gospodarze zdołali wyrów-
nać po rzucie karnym wykonanym 

przez Diaza. Jednak ostatnie słowo 
należało tego dnia do gości, a Ma-
riana Kelemena pokonał Rudņevs, 
zdobywając bramkę meczu. 

Koniec epoki „Tarasia”
Problemem piłkarzy Tarasiewicza 
była jednak słaba skuteczność. 
Fatum nie udało się przełamać w 
6. kolejce Śląsk doznał kolejnej już 
czwartej porażki, gdy wrocławia-

nie  przegrali w Łodzi z Widzewem 
aż 2:5. Przegrywali już 1:5, ale roz-
miary porażki zdołał zmniejszyć 
Sobota. Wojskowi po tej przegra-
nej spadli na przedostatnie miej-
sce w tabeli mając za sobą tylko 
outsidera Cracovię. Nieudana wy-
prawa do miasta włókniarzy prak-
tycznie przesądziła o losie tre-
nera Tarasiewicza. Popularny Ta-
raś trzy dni później pożegnał się 
ze swoimi podopiecznymi me-
czem Pucharu Polski ze Świtem 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Wojskowi po golu Łukasza Gi-
kiewicza wygrali co prawda 
1:0 i awansowali do kolej-
nej rundy tych rozgrywek, 
ale nie zmieniło to planów 
szefostwa klubu.

Lenczyk bije Zagłębie
27 września 2010 trenerem 

Śląska został Orest Lenczyk, 
który przed 30 laty z sukcesami 
prowadził już wrocławian. Nowy 
trener do swojego sztabu szko-

70 lat Śląska Wrocław

W naszym cyklu pora na sezon 2010/2011, w którym 
piłkarze WKS-u po raz trzeci w historii klubu zajęli drugie 
miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Kadra Śląska, 21 października 2010 r. W górnym rzędzie od lewej: Remigiusz Jezierski, Krzysztof Ulatowski, Krzysztof Wołczek, Tadeusz Socha, Łukasz Gikiewicz, Jarosław Fojut, Amir Spahić, Seba-
sti an Dudek, Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, Łukasz Madej. W środkowym rzędzie od lewej: kierownik drużyny Zbigniew Słobodzian, trener bramkarzy Tomasz Hryńczuk, Antoni Łukasiewicz, Tomasz 
Szewczuk, Przemysław Kaźmierczak, Wojciech Kaczmarek, Marián Kelemen, Jakub Więzik, Dariusz Sztylka, Dawid Abramowicz, fi zjoterapeuta Jarosław Szandrocho, fi zjoterapeuta Dawid Gołąbek. W 
dolnym rzędzie siedzą od lewej: Cristi án Omar Díaz, Piotr Ćwielong, Marek Gancarczyk, asystent Łukasz Czajka, II trener Marek Wleciałowski, trener Orest Lenczyk, asystent Paweł Barylski, Sebasti an 
Mila, Waldemar Sobota, Vuk Soti rović

Śląsk – Legia (0:1), 20 sierp-
nia 2010 r. Na zdjęciu: Seba-
sti an Mila i Piotr Celeban
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leniowego dokooptował Marka 
Wleciałowskiego. Wyprowadzanie 
drużyny na prostą Lenczyk zaczął 
od wyjazdowego meczu z Wisłą. 
Śląsk przeciwko Białej Gwieździe 
zagrał bardzo defensywnie, dzięki 
czemu zdobył pod Wawelem je-
den punkt. Bezbramkowo remisu-
jąc z Wisłą wrocławianie przerwali 
fatalną passę pięciu ligowych po-
rażek z rzędu. W kolejnych dwóch 
pojedynkach ligowych wojskowi 
także remisowali: na Oporowskiej 
z Polonią Warszawa (2:2) i bez-
bramkowo z Polonią w Bytomiu. 
W meczu z Czarnymi Koszulami 
gospodarze mieli dużo szczęścia. 
Ślązakom punkt uratował Kaźmier-
czak zdobywając wyrównująca 

bramkę w ostatniej minucie spo-
tkania. Pierwsze zwycięstwo pod-
opieczni Lenczyka odnieśli w pre-
sti żowym pojedynku z Zagłębiem 
Lubin. W derbach regionu wro-
cławianie wygrali pewnie 3:1. Łu-
pem bramkowym podzieli się Kaź-
mierczak, Soti rović i Remigiusz Je-
zierski. Ten ostatni po ośmioletniej 
przerwie ponownie został zawod-
nikiem Śląska, trafi ając Ostatecz-
nie po pierwszej rundzie piłkarze 
WKS-u uplasowali się na dziewią-
tym miejscu w tabeli.

Śląsk nie przegrywa
W przerwie zimowej doszło do ko-
lejnych zmian kadrowych w druży-
nie. 

Do Łukasza Gikiewicza dołączył 
jego brat bliźniak - Rafał grający 
ostatnio w Stomilu Olsztyn. Z ko-
lei do Cracovii odszedł rezerwowy 
golkiper WKS-u Wojciech Kacz-
marek. Ponadto Śląsk pozyskał 

Słoweńca Roka Elsnera z norwe-
skiego FK Haugesund.  Dość nie-
spodziewanie do Jagiellonii od-
szedł Vuk Soti rović, zaś do MKS-u 
Kluczbork nie mieszczący się w ka-
drze pierwszego zespołu - Krzysz-

tof Ulatowski. 1 kwietnia po zacię-
tym pojedynku Śląsk zremisował 
2:2 w Poznaniu z Lechem. Pod-
opieczni Oresta Lenczyka tracili 
wówczas już tylko dwa punkty do 
trzeciej w tabeli Lechii, Pojedynek 
z Kolejorzem był dla wrocławian 
trzynastym meczem bez porażki 
z rzędu. W Wielki Czwartek, 21 
kwietnia, do Wrocławia przyjechał 
lider - Wisła Kraków. Podopieczni 
trenera Lenczyka zaskoczyli po-
zytywnie. zwyciężając przyszłego 
mistrza Polski 2:0. W 24. kolejce 
Śląsk zdobył kolejne cenne trzy 
punkty, wygrywając 1:0 w me-
czu wyjazdowym z Polonią War-
szawa (gol Soboty). Po tej wygra-
nej WKS awansował na czwarte 

miejsce w tabeli, mając tyle samo 
punktów co trzecia Lechia. Woj-
skowi zrehabilitowali się za remis 
0:0 z Polonią Bytom, zwyciężając 
drugi raz w tym sezonie, Zagłębie 
Lubin, tym razem na wyjeździe 1:0. 
Bramkę na wagę 3 „oczek” zdobył 
Piotr Celeban.  

To nie czary! Wrocław ma 
puchary!
29 maja 2011 Śląsk - tak jak przed 
rokiem - w ostatniej kolejce spotkał 
się u siebie z Arką Gdynia. Dla wro-
cławian był to mecz o wicemistrzo-
stwo Polski i europejskie puchary, 
dla gości o utrzymanie w ekstra-
klasie. Wydawało się także wów-
czas, że to spotkanie będzie po-
żegnaniem ze stadionem na Opo-
rowskiej. Od nowego sezonu Śląsk 
miał bowiem już grać na Stadio-
nie Miejskim na Pilczycach. Mecz 
z Arką miał dwa oblicza. Pierwsza 
połowa przebiegała bez większych 
emocji i bramek. W drugiej odsło-
nie meczu Śląsk zdemolował gości, 
wbijając im aż pięć goli. Hat-trick 
zaliczył Cristi án Díaz. Na 4:0 pod-
wyższył Dariusz Sztylka a wynik 
meczu ustalił ... bramkarz WKS-u 
Marian Kelemen skutecznie wy-
konując rzut karny. Wrocławianie 
po raz trzeci w historii klubu zostali 
wicemistrzami Polski i po 24 latach 
przerwy ponownie zakwalifi kowali 
się do europejskich pucharów.  

Krzysztof Mielczarek
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Trzecie wicemistrzostwo Polski

Inauguracja sezonu 2010/2011, 
Śląsk – Jagiellonia Białystok (0:0), 
8 sierpnia 2010 r. Na zdjęciu: poje-
dynek Jarosława Fojuta i Tomasza 
Kupisza

Legia Warszawa – Śląsk (1:2), 11 marca 2011 r. Na 
zdjęciu: Przemysław Kaźmierczak właśnie strzelił 
bramkę; od lewej – Dariusz Sztylka, Przemysław Kaź-
mierczak, Michał Hubnik, Piotr Celeban (zasłonięty), 
Sebasti an Mila, Piotr Ćwielong

Cristi án Omar Díaz 
podczas meczu Śląsk 
– Arka Gdynia (5:0), 
29 maja 2011 r., w 
którym zdobył trzy 
pierwsze bramki

Świętowanie zdobycia tytułu 
wicemistrzów Polski, 29 maja 
2011 r. Na zdjęciu od lewej: 
Dariusz Sztylka, Łukasz 
Madej, Sebasti an Mila
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IMIĘ I NAZWISKO KRAJ DATA UR. WZROST/WAGA POPRZEDNI KLUB 
 BRAMKARZE
Konrad Forenc Polska 17.07.92 191/91 Calisia Kalisz
Dominik Hładun Polska 17.09.95 190/77 Chojniczanka Chojnice
Martin Polaček Słowacja 02.04.90 198/95 FC DAC 1904 Dunajská Streda
 OBROŃCY
Saša Balić Czarnogóra 29.01.90 185/78 FK Sarajevo
Alan Czerwiński Polska 02.02.93 181/74 GKS Katowice
Daniel Dziwniel Polska 19.08.92 178/72 FC Sankt Gallen
Ľubomír Guldan Słowacja 30.01.83 183/82 Łudogorec Razgrad
Jarosław Jach Polska 17.02.94 189/78 Lechia Dzierżoniów
Dominik Jończy Polska 17.05.97 189/83 Chojnik Jelenia Góra
Bartosz Kopacz Polska 21.05.92 188/85 Górnik Zabrze
Damian Oko Polska 22.01.97 190/83 Chrobry Nowogrodziec
Serafin Szota Polska 04.03.99 186/80 Lech II Poznań
Aleksandar Todorovski Macedonia 26.02.84 181/73 SK Sturm Graz
 POMOCNICY
Konrad Andrzejczak Polska 08.06.96 179/68 GKS Bełchatów
Sebastian Bonecki Polska 13.02.95 180/72 Chrobry Głogów
Filip Jagiełło Polska 08.08.97 180/70 wchowanek
Łukasz Janoszka Polska 18.03.87 181/76 Ruch Chorzów
Krzysztof Janus Polska 25.03.86 176/73 Wisła Płock
Jarosław Kubicki Polska 07.08.95 179/69 wychowanek
Adam Matuszczyk Polska 14.02.89 183/73 Braunschweiger TSV Eintracht 1895
Kamil Mazek Polska 22.07.94 174/65 Ruch Chorzów
Bartłomiej Pawłowski Polska 13.11.92 178/70 Lechia Gdańsk
Filip Starzyński Polska 27.05.91 184/70 KSC Lokeren Oost-Vlaanderen
Jakub Tosik Polska 21.05.87 182/74 Jagiellonia Białystok
Arkadiusz Woźniak Polska 01.06.90 184/73 Górnik Łęczna
Paweł Żyra Polska 07.04.98 177/70 Górnik Wałbrzych
 NAPASTNICY
Adam Buksa Polska 12.07.96 191/78 Lechia Gdańsk
Jakub Świerczok Polska 28.12.92 179/75 GKS Tychy
Patryk Tuszyński Polska 13.12.89 184/77 Çaykur Rizespor Kulübü

ZAGŁĘBIE LUBIN– 2017/18
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Czy Zagłębie 
odzyska formę?

NASZ PRZECIWNIK ZAGŁĘBIE
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M iedziowi ak-
tualnie zaj-
mują 7 miej-
sce w tabeli z 
dorobkiem 24 

punktów. Ostatni słabszy okres gry 
lubinian sprawił, że są na pograni-
czu grupy mistrzowskiej, w której 
znalezienie się jest dla nich celem 
minimum. Oczekiwania co do ze-
społu Piotra Stokowca były więk-
sze, choć należy pamiętać, że do-
piero zaczęła się runda rewan-
żowa. - Stać nas na coś więcej niż 
tylko pierwszą ósemkę - zaznacza 
Jarosław Jach, piłkarz Zagłębia.

Sinusoida
Dwie porażki i dwa remisy to bilans 
ostatnich meczów w LOTTO Eks-
traklasie najbliższego rywala. WKS-
-u. Zagłębie oprócz rozgrywek ligo-
wych nadal gra również w Pucha-
rze Polski. W pierwszym meczu 
ćwierćfi nałowym przegrało z Ko-
roną Kielce 0:1. Jach zaznacza jed-
nak, że jego zespół powoli wraca na 
właściwe tory. - Mieliśmy fajny po-
czątek sezonu, po którym oczeki-
wania co do naszej gry były duże. 
Okres słabszej gry był nieunik-
niony, ale mam nadzieję, że mamy 
go już za sobą. Po przerwie na ka-
drę zagraliśmy z Koroną Kielce. 
Całe spotkanie kontrolowaliśmy, 
choć nie potrafi liśmy wygrać. My-
ślę jednak, że to dobry prognostyk. 
Dla mnie, jako obrońcy, najważniej-
sza jest defensywa i priorytetem w 
derbach będzie zachowanie czy-
stego konta – mówi Jarosław Jach.

Wiara od Nawałki
Sam Jach notuje dobry sezon. W 
bieżącej kampanii zagrał już w 
20 spotkaniach, w tym dwa razy 
z orzełkiem na piersi. Docenił go 
bowiem selekcjoner reprezenta-
cji Polski, powołując na mecze to-
warzyskie z Meksykiem i Urugwa-
jem. - Cieszę się z powołania. Było 
ono dla mnie bardzo dużym zasko-
czeniem, bo trener Nawałka ode-
zwał się do mnie w momencie, gdy 
Zagłębie było w małym dołku – 
wspomina obrońca. – Szansę, którą 
otrzymałem wykorzystałem. Za-

grałem dwa pełne mecze w repre-
zentacji. Pokazałem, że stać mnie 
na grę na wysokim i stabilnym po-
ziomie, a nie ukrywam, że chciał-
bym spróbować sił zagranicą.

Kandydat na reprzentanta
Jakub Świerczok to obok Jacha je-
den z wyróżniających się zawod-
ników Zagłębia. Wzmocnił zespół 
przed sezonem i ma już 10 trafi eń 
na koncie. Solidną piłkarską dyspo-
zycją zapracował również na po-
wołanie do kadry Adama Nawałki 
na mecze reprezentacji z Urugwa-
jem i Meksykiem. Świerczok to pił-
karz o sporym potencjale, choć 
sam nie zawsze potrafi  go wyko-
rzystać, co pokazuje nieudany epi-
zod w 1. FC Kaiserslautern. Co cie-
kawe często przyrównywany jest 
do… Marcina Robaka. Kibiców na 

Stadionie Wrocław czeka więc cie-
kawy pojedynek snajperów.

Liczy się walka
W obliczu wielu osłabień Śląska (ab-
sencja Koseckiego, Augusto, Chrapka 
czy Pawelca) Zagłębie wyrasta na 
faworyta najbliższych derbów. W 
ostatnich dwóch bezpośrednich spo-
tkaniach to właśnie Miedziowi byli 
górą. - Trzeba nastawić się na walkę, 
ale spodziewam się normalnego ligo-
wego meczu. Zawsze gramy z peł-
nym zaangażowaniem, agresywnie i 
nie inaczej będzie tym razem. Śląsk, 
mimo osłabień, jest nadal groźny, 
szczególnie w ofensywie. W derbach 
nie będą liczyć się personalia, a wy-
gra ten, komu będzie bardziej zale-
żało na zwycięstwie – zaznacza Jaro-
sław Jach. 
Michał Krzyminski

Lubinianie chcą podtrzymać serię dwóch zwycięstw z rzędu w derbach Dolnego Śląska 
i tym samym wyjść z dołka, w którym niewątpliwie się teraz się znaleźli. 

Przypuszczalny skład i ustawienie Zagłębia Lubin

JACH

ANDRZEJCZAK 

MATUSZCZYK

KOPACZPOLACEK

GULDAN

CZERWIŃSKI

KUBICKI

ŚWIERCZOK

PAWŁOWSKI

TUSZYŃSKI

Przypuszczalny skład i ustawienie Zagłębia Lubin

TUSZYŃSKITUSZYŃSKI
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