
Po pierwsze 
zwycięstwo

Po pierwsze 
zwycięstwo

 Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk, sobota, 13 marca, godz. 19:15   

Liczę 
na trzeci 

medal
 Rozmowa 

 z Piotrem Ćwielongiem, 
 nowym graczem  
 Śląska Wrocław. 

Kapitanów 
było wielu
 Dziś zaczynamy nowy 
 cykl, w którym będziemy 
 przedstawiać sylwetki 
 dawnych kapitanów Śląska. 
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Wokół Śląska www.slaskwroclaw.pl

 Wyniki i terminarz Ekstraklasy 

781 punktów 
Na piłkarza miesiąca 
głosuj na stronie 
www.slaskwroclaw.pl.

Gdzie nas znaleźć?
„Wokół Śląska” – oficjalny 
magazyn naszego klu-
bu – ukazuje się w każdy 
czwartek poprzedzający 
mecz Śląska we Wrocła-
wiu. Dostać go można 
jako wkładkę do dziennika 
„Polska-Gazeta Wrocław-
ska”, rozdawany jest także 
w okolicach wrocławskiego 
Rynku, w stadionowych ka-
sach oraz w dniu meczu na 
stadionie przy ul. Oporow-
skiej. Po spotkaniu wersja 
on-line dostępna jest na 
oficjalnej stronie klubu: 
www.slaskwroclaw.pl.

Śl
ąs

k 
W

ro
cł

aw

Ar
ka

 G
dy

ni
a

Cr
ac

ov
ia

G
KS

 B
eł

ch
at

ów

Ja
gi

el
lo

ni
a 

Bi
ał

ys
to

k

Ko
ro

na
 K

ie
lce

Le
ch

 P
oz

na
ń

Le
ch

ia
 G

da
ńs

k

Le
gi

a 
W

ar
sz

aw
a

O
dr

a 
W

od
zis

ła
w

Pi
as

t G
liw

ice

Po
lo

ni
a 

By
to

m

Po
lo

ni
a 

W
ar

sz
aw

a

Ru
ch

 C
ho

rz
ów

W
isł

a 
Kr

ak
ów

Za
gł
ęb

ie
 L

ub
in

 Tabela Ekstraklasy 
Drużyna mecze bramki punkty
1. Wisła Kraków 19 40 31-15
2. Legia Warszawa 19 38 24-9
3. Lech Poznań 19 38 33-17
4. Ruch Chorzów 19 35 26-18
5. GKS Bełchatów 19 34 23-16
6. Lechia Gdańsk 19 28 19-16
7. Polonia Bytom 19 25 20-17
8. Śląsk Wrocław 19 24 20-19
9. Korona Kielce 19 21 23-30
10. Cracovia 19 20 15-25
11. Jagiellonia Białystok 19 19 22-18
12. Arka Gdynia 19 18 15-21
13. Zagłębie Lubin 19 18 15-27
14. Piast Gliwice 19 17 23-32
15. Polonia Warszawa 19 16 14-29
16. Odra Wodzisław 19 15 14-28

 Ostatni mecz Śląska 

1:2

Bramkarze: 1. Wojciech Kaczmarek, 12. Ivo Vazgeč, 25. Marian Kelemen; 
Obrońcy: 2. Krzysztof Wołczek, 3. Piotr Celeban, 4. Amir Spahić, 
15. Bartosz Kaśnikowski, 16. Jarosław Fojut, 17. Mariusz Pawelec, 
24. Tadeusz Socha; Pomocnicy: 5. Patryk Klofik, 7. Sebastian Dudek, 
8. Łukasz Madej, 9. Marek Gancarczyk, 11. Sebastian Mila, 
14. Krzysztof Ulatowski, 19. Dariusz Sztylka, 21. Dariusz Góral, 

22. Antoni Łukasiewicz, 86. Piotr Ćwielong; Napastnicy: 
6. Tomasz Szewczuk, 10. Vuk Sotirović, 28. Przemysław Łudziński; 
SZTAB SZKOLENIOWY: Ryszard Tarasiewicz – trener, Paweł Barylski 
– drugi trener, Tomasz Hryńczuk – trener bramkarzy, Łukasz Czajka – asystent 
trenera, Zbigniew Słobodzian – kierownik drużyny, Wojciech Sznajder – lekarz, 
Jarosław Szandrocho – fizjoterapeuta, Radosław Kasendra – fizjoterapeuta.

Przypuszczalny skład na najbliższy 
mecz oraz kadra Śląska Wrocław

Marian 
Kelemen

17:15 Otwarcie bram stadionu i in-
formacja o dzisiejszych konkursach
17:35 Rozgrzewamy głośniki
17:45 Dystrybucja gazety „Wokół Śląska”
18:25 Rozgrzewka bramkarzy – Wojciech 
Kaczmarek, Marian Kelemen
18:35 Rozgrzewka piłkarzy – WKS-u
18:37 Z głośników: „TKWM”
18:40 Z głośników: „Kasta”
18:45 Z głośników: „Skuter”
18:47 Z głośników: „Nasze serca biją za 
Śląsk”
18:50 Przypominamy o osobach do kon-
kursu „Kup Karnet – Wygrywaj skutery” w 
przerwie meczu.

19:00 Komunikaty spikera
19:05 Prezentacja zawodników WKS Śląsk 
Wrocław
19:15 Rozpoczęcie meczu
Przerwa:
20:01 Podsumowanie I połowy
20:03 Konkurs ”Kup Karnet – Wygrywaj 
skutery” na murawie dla kibiców
20:06 Występ KIZO – z piosenką 
„TKWM”
20:08 Sponsorem nagród w konkursie jest 
PIAST
20:15 Rozpoczęcie drugiej połowy meczu
Po meczu:
21:01 Komunikaty spikera

◄◄◄ PLAN MECZOWY ►► ►

W kolumnie pionowej 
gospodarz meczu, 
w poziomej – zespół 
grający na wyjeździe.

25 Marian 
Kelemen

2 Krzysztof 
Wołczek

16 Jarosław 
Fojut

3 Piotr 
Celeban

19 Dariusz 
Sztylka

8 Łukasz 
Madej

86 Piotr 
Ćwielong

11 Sebastian 
Mila

22 Antoni 
Łukasiewicz

10 Vuk 
Sotirović

17 Mariusz 
Pawelec  Statystyki piłkarzy WKS-u 

Bramki
5 – Vuk Sotirović
3 – Sebastian Dudek
3 – Sebastian Mila
2 – Krzysztof Wołczek
2 – Marek Gancarczyk
1 – Piotr Celeban
1 – Amir Spahić
1 – Tomasz Szewczuk
1 – Janusz Gancarczyk
1 – Antoni Łukasiewicz

Asysty
7 – Sebastian Mila
3 – Tomasz Szewczuk
2 – Łukasz Madej
1 – Amir Spahić
1 – Sebastian Dudek
1 – Janusz Gancarczyk
1 – Marek Gancarczyk
1 – Antoni Łukasiewicz
1 – Krzysztof Ulatowski
1 – Krzysztof Wołczek

Żółte kartki
6 – Krzysztof Ulatowski
5 – Janusz Gancarczyk
4 – Tadeusz Socha
4 – Sebastian Dudek
4 – Antoni Łukasiewicz
2 – Sebastian Mila
2 – Krzysztof Wołczek
2 – Vuk Sotirović
2 – Tomasz Szewczuk
2 – Mariusz Pawelec
2 – Piotr Celeban
1 – Amir Spahić
1 – Kamil Biliński
1 – Marek Gancarczyk
1 – Wojciech Kaczmarek
1 – Jarosław Fojut
1 – Dariusz Sztylka

Czerwone kartki
2 – Piotr Celeban
1 – Krzysztof Ulatowski
1 – Sebastian Dudek

Śląsk Wrocław
Arka Gdynia
Cracovia
GKS Bełchatów
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Odra Wodzisław
Piast Gliwice
Polonia Bytom
Polonia Warszawa
Ruch Chorzów
Wisła Kraków
Zagłębie Lubin
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 Piłkarz miesiąca 

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk 
Wrocław SA. Redaguje kolegium. 

Adres redakcji: 53-434 Wrocław, ul. 
Oporowska 62, tel. (071) 722 39 37, 
faks (071) 72 23 947; 

e-mail: wokolslaska@slaskwroclaw.pl 
Redakcja nie zwraca niezamówio-
nych tekstów oraz zastrzega 
sobie prawo do dokonywania skrótów 
w publikowanych tekstach. Redakcja 
nie odpowiada za treść reklam. 
Druk: Polskapresse, Odział Poligrafia, 
Drukarnia Wrocław, Bielany Wrocław-
skie, ul. Kolejowa 7
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O ostatniej potycz-
ce z Jagiellonią 
wszyscy chcieliby 
jak najszybciej za-

pomnieć. Śląsk, mimo brawu-
rowego pościgu i gorącego do-
pingu kibiców, uległ gościom 
z Podlasia 1:2. Przez ostat-
nie dni sztab szkoleniowy 
WKS-u analizował błędy, ja-
kie tego dnia popełnili wro-
cławscy piłkarze.

– Krótko mówiąc i nie wgłę-
biając się w taktycznie niuanse 
– za bardzo cofnęliśmy się pod 
własną bramkę i rywal miał 
dużo miejsca na rozgrywanie 

piłki. Po zmianie stron udało 
nam się trochę skorygować 
ustawienie, zdobyliśmy nawet 
kontaktowego gola, ale zabrakło 
czasu, by przynajmniej zremi-
sować. To najwyraźniej nie był 
nasz dzień – mówi Krzysztof 
Wołczek, jeden z najbardziej 
doświadczonych zawodników 
wrocławskiej drużyny.

Porażka z Jagiellonią była 
tym większym zaskoczeniem, 
że przecież w pierwszym 
meczu wiosny – z Polonią w 
Bytomiu – Śląsk zaprezento-
wał się naprawdę dobrze. Na 
trudnym terenie kontrolował 

grę i stworzył sobie kilkana-
ście sytuacji bramkowych. 
W sobotę piłkarze WKS-u 
odpowiedzą na pytanie, do 
którego Śląska im bliżej – tego 
ze spotkania z Polonią, czy 
też z Jagiellonią. Tak napraw-
dę we wrocławskiej ekipie 
nikt jednak nie ma na ten te-
mat żadnych wątpliwości.

– Zrobimy wszystko, by 
zrehabilitować się za ostatnią 
wpadkę. Chcemy wynagrodzić 
kibicom, że przed tygodniem 
wracali ze stadionu w kiepskich 
humorach. Jestem przekonany, 
że w sobotę zaprezentujemy 
się ze zdecydowanie lepszej 
strony – zapowiada Wołczek.

Humory będą dopisywać 
tak czy inaczej, bowiem do 
Wrocławia przyjeżdża Lechia 
Gdańsk. Kibice klubu z Wy-
brzeża już od 33 lat żyją w 
ogromnej przyjaźni z fanami 
Śląska. To najdłuższa zgoda w 
Polsce i dla jej uczczenia sym-
patycy obydwu ekip ułożyli 
piosenkę, której oficjalna pre-
miera nastąpi właśnie w trakcie 
sobotniego spotkania.

Przyjaźń przyjaźnią, ale ra-
czej nikt nie oczekuje, że na 
boisku piłkarze podejdą do 
siebie z nadmierną sympatią. 
Jedna i druga ekipa potrzebuje 
punktów. Śląsk, by zrehabilito-
wać się za wspomnianą wpad-
kę, co przy okazji spowodo-
wałoby awans w ligowej tabeli. 
Lechia także wiosennego star-
tu nie może zaliczyć do uda-
nych. W pierwszych dwóch 
spotkaniach zanotowała dwa 

remisy z outsiderami Eks-
traklasy. O ile jednak podział 
punktów w Wodzisławiu ujmy 
nie przynosi, to już taki sam 
rezultat z Polonią Warszawa 
przed własną publicznością 
ekipie Tomasza Kafarskiego 
raczej nie przystoi.

Nic więc dziwnego, że pił-
karze zarówno jednej, jak i 
drugiej drużyny nie zamierza-
ją się oglądać na kibicowskie 
sympatie.

– Fajnie, że na trybunach 
będzie całkowita zgoda, bo 
w takiej atmosferze przy-
jemnie gra się mecze. Ale na 
boisku będą trzeszczały ko-
ści. Oczywiście wszystko w 
ramach fair play, ale na pewno 
nikt z nas nie odpuści – twar-
do stawia sprawę Krzysztof 
Wołczek.

Spotkanie z Lechią Gdańsk 
rozpocznie się w sobotę, 13 
marca, o godz. 19:15. Bilety 
w cenie 25 zł (trybuna od-
kryta) i 40 zł (kryta) moż-
na dostać w stadionowych 
kasach w dni powszednie w 
godz. 13-18, a w sobotę od 
godz. 10. Przypominamy, 
że od rundy wiosennej Śląsk 
wprowadził bilety rodzinne, 
przeznaczone dla małżeństw 
lub rodziców z przynajmniej 
jednym dzieckiem poniżej 
18 roku życia. Cena takiej 
wejściówki to 40 zł (trybuna 
odkryta) i 60 zł (kryta).

Bilety na mecze Ślą-
ska można kupić również 
w internecie na stronie 
www.bilety.slaskwroclaw.pl.

Następny numer „Wokół Śląska” już 25 marca z Polską-Gazetą Wrocławską
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Przyjaźń 
tylko na 
trybunach

Jesienny mecz w Gdańsku 
dostarczył wielu emocji 
i jestem przekonany, że 
podobnie będzie w sobotę. 
Lechia gra widowiskowo, 
krótkimi podaniami, po ziemi 
– a więc tak, jak kibice lubią 
najbardziej. Jej znakiem firmo-
wym jest silna linia pomocy, 
która lubi wrzucać piłki za 
plecy obrońców rywali.

Najsilniejszym punktem Lechii 
jest Łukasz Surma. To mózg 
tej drużyny i motor napędowy, 
zarówno w ofensywie, 
jak i w akcjach obronnych.
Lechia zaczyna się gubić, 
kiedy zostaje zmuszona 
do grania długimi podaniami. 
Kluczem do wygranej jest 
więc zneutralizowanie linii 
pomocy. 

 Zdaniem trenera 

Łukasz  
Czajka

Zaledwie tydzień temu 
Śląsk zmierzył się we Wro-
cławiu z Jagiellonią, a już 
w sobotę ponownie zagra 
przed własną publicznością. 
Tym razem rywalem WKS-u 
będzie Lechia Gdańsk.

Przyjaźń 
tylko na 
trybunach
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Dwa mistrzostwa Pol-

ski, gol w eliminacjach 
Ligi Mistrzów, regularne 
występy w najlepszej 
polskiej drużynie – to 
wszystko miał Pan w 
Wiśle Kraków. Wielu 
piłkarzy dałoby się za to 
posiekać, a Pan rezygnu-
je i woli grać w Śląsku. 
Skąd taka decyzja?

Długo walczyłem o miej-
sce w składzie Wisły, ale 
ciągle nie mogłem na sta-
łe wskoczyć do pierwszej 
jedenastki. Co więcej, po 
treningach i szansach, któ-
re dostawałem od trenera 
Macieja Skorży, widziałem, 
że jestem w dobrej formie. 
Mimo wszystko wciąż byłem 
przede wszystkim rezerwo-
wym. Nie satysfakcjonowało 
mnie to, dlatego stwierdzi-
łem, że muszę coś zmienić. 
Szczęśliwie w tym momen-
cie zainteresował się mną 

Śląsk. Nie zastanawiałem się 
długo nad tą ofertą. Każdy 
wie, że we Wrocławiu budo-
wana jest silna drużyna.

Podczas podpisy-
wania kontraktu trener 
Tarasiewicz przyznał, że 
widzi Pana w roli skrzy-
dłowego. Niektórych to 
zaskoczyło, gdyż koja-
rzony jest Pan przede 
wszystkim z linią ataku.

To się ciągnie za mną od 
czasu, gdy jako junior prze-
chodziłem do Ruchu Cho-
rzów. Ktoś mnie wtedy za-
szufladkował jako napastnika 
i tak już zostało. Owszem, 
mogę grać w ataku – nie mam 
z tym żadnego problemu. 
Ale przede wszystkim czu-
ję się pomocnikiem. Lubię 
otrzymać piłkę w głębi pola 
i się z nią rozpędzić. Dlatego 
cieszę się, że trener Tarasie-
wicz dojrzał we mnie właśnie 
skrzydłowego. 

Jesienią, jeszcze z 
Piotrem Ćwielongiem w 

składzie, Wisła zdo-
minowała Ekstraklasę. 
Wiosną, już bez Pana, 
zaliczyła dwie porażki z 
rzędu. Pańskie odejście 
miało na to jakiś wpływ?

Koledzy w szatni też to 
zauważyli i robią sobie z tego 
powodu żarty. Ale oczywi-
ście to się w żaden sposób 
ze sobą nie wiąże. Ciężko mi 
powiedzieć, dlaczego Wisła 
tak słabo wystartowała. Te-
raz jestem graczem Śląska 
i tylko to się dla mnie liczy. 
Choć oczywiście po cichu 
trzymam kciuki, by mój były 
klub szybko wrócił na właści-
we tory i obronił mistrzowski 
tytuł. Dobrze byłoby mieć w 
kolekcji trzeci medal za wy-
granie ligi (śmiech).

Trafił Pan do Śląska z 
Wisły, czyli z klubu, któ-
ry przeciętnemu kibico-
wi kojarzy się z perfekcją 

– zarówno organizacyj-
ną, jak i sportową. Rze-
czywiście innym polskim 
zespołom daleko jest do 
Białej Gwiazdy?

To zrozumiałe, że Wisła 
jest o krok od innych klubów. 
Zdobywa mistrzostwo za mi-
strzostwem, ma w składzie 
wielu reprezentantów, cały 
czas ociera się o elitę pił-
karską Europy. To na pewno 
procentuje. Ale nie jest też 
tak, że Wisłę dzieli od Śląska 
jakaś organizacyjna prze-
paść. WKS jest przyzwoicie 
poukładanym klubem, a z 
czasem na pewno będzie w 
nim się działo jeszcze lepiej. 
Sportowo też nie widzę wiel-
kiej różnicy. We Wrocławiu 
jest bardzo dobry sztab szko-
leniowy. Pod względem tre-
ningów w Wiśle i Śląsku jest 
niemal identycznie.

W dwóch wiosennych 
meczach Śląsk zdobył za-
ledwie punkt. Chyba nie 
możecie być zadowoleni 
z tego dorobku?

Raczej nikogo nie za-
skoczę, jeśli powiem, że 
liczyliśmy na więcej. W By-
tomiu zaprezentowaliśmy 
się naprawdę przyzwoicie. 
Mieliśmy wiele dogodnych 
sytuacji i powinniśmy byli 
wywieźć komplet punktów. 
Z kolei przed tygodniem, w 
spotkaniu z Jagiellonią, na-
prawdę chcieliśmy pokazać 
się z dobrej strony. Ciężko mi 
powiedzieć, co takiego się z 
nami stało, że wypadliśmy 
tak słabo. Musimy to na spo-
kojnie przeanalizować i wy-
ciągnąć wnioski, by drugi raz 
podobna wpadka już się nam 
nie przydarzyła. 

Szkoda tych rezul-
tatów, tym bardziej że 
bezpośredni rywale 
Śląska też gubią punkty. 
Przy odrobinie szczęścia 
mogliście być teraz o 
dwa oczka wyżej.

To prawda. Ale to się ty-
czy wszystkich drużyn w 
lidze. Po ostatniej kolejce 
Legia mogła i powinna być li-
derem. Kto by przypuszczał, 
że na własnym boisku prze-
gra z ostatnią w tabeli Odrą? 
Dobrze, że piłka jest tak nie-
przewidywalna, bo inaczej 
już przed startem rozgrywek 
można by przyznać tytuł mi-
strzowski Wiśle i nawet nie 
wychodzić na boisko.

Przeciwko Jagiellonii 
zaliczył Pan debiut przed 
wrocławską publiczno-
ścią. Jak wrażenia?

Wiedziałem, czego się 
spodziewać, bo przecież nie 
był to mój pierwszy występ 
przy Oporowskiej. Grałem tu 
już kilka razy, tylko w innej 
koszulce. Atmosfera była na-
prawdę fajna. Jedyne, czego 
szkoda, to rezultatu. Sobotni 
mecz z Lechią będzie miał 
dla nas dodatkowy wymiar, 
bo zamierzamy zmazać tę 
plamę sprzed tygodnia. To 
dla nas bardzo ważne.

LICZĘ 
NA TRZECI 
MEDAL

 Rozmowa 
 z Piotrem 
 Ćwielongiem, 
 nowym 
 skrzydłowym 
 Śląska Wrocław. 
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P r z y p o m n i j m y, 
że na wszyst-
kich meczach 
rundy wiosen-

nej wśród posiadaczy kar-
netów będziemy przepro-
wadzać konkurs, którego 
zwycięzca otrzyma od nas 
nowiutki skuter. Łącznie 

rozdamy sześć takich po-
jazdów.

Wszystko jest bardzo pro-
ste. By wziąć udział w zaba-
wie, należy posiadać karnet na 
rundę wiosenną (wciąż można 
je dostać w stadionowych ka-
sach). W każdy poniedziałek 
poprzedzający mecz we Wro-
cławiu, w programie Sportga-
me+ nadawanym na antenie 
Telewizji Dolnośląskiej, losuje-
my kibiców, którzy w przerwie 
spotkania biorą udział w kon-
kursie. Najlepszy z nich zostaje 
właścicielem  skutera.

Pierwsza odsłona zabawy 
miała miejsce podczas ostat-
niego pojedynku z Jagiellonią 
Białystok. Wylosowani w pro-
gramie Sportgame+ szczęśliw-

cy wzięli udział w konkursie 
polegającym na toczeniu kega. 
W ostatniej chwili z zabawy 
wycofała się jedyna kobieta – 
pani Justyna niestety tuż przed 
meczem skręciła kostkę i miała 
kłopoty z poruszaniem się. 

Ostatecznie najszybszy oka-
zał się Paweł Przystawa, który 

otrzymał od nas skuter warto-
ści ponad 3000 zł. O tym, kto 
pójdzie w jego ślady, dowiemy 
się już w przerwie pojedynku z 
Lechią.
Śląsk Wrocław szeroko i in-

tensywnie informuje o konkur-
sie „Kup karnet, wygraj skuter”. 
Reklamy klubowe pojawiły się 
w mieście jeszcze na początku 
lutego.

– Przede wszystkim można 
nas zobaczyć w pięciu najru-
chliwszych punktach miasta, 
tj. na pl. Grunwaldzkim, przy 
trasie W-Z, pl. Legionów, ul. 
Piłsudskiego i na Bielanach 
Wrocławskich. W tych miej-
scach wykupiliśmy reklamy na 
ekranach LED. Wszystko po to, 
by informacja o naszej promo-

cji dotarła do jak największej 
liczby osób – wyjaśnia Jacek 
Kubiak, dyrektor działu marke-
tingu wrocławskiego Śląska.

Nie był to jedyny ruch klubu. 
Spoty radiowe, reklamy w ga-
zetach, Multikinie, Aquaparku, 
wrocławskich tramwajach i au-
tobusach – to tylko przykłady, 
w jaki sposób Śląsk docierał do 
swoich kibiców. Dzięki współ-
pracy z władzami Kłodzka 
promocja Śląska wyszła także 
poza granice Wrocławia.

– Bardzo zależy nam na 
tym, by ludzie z przyjemno-
ścią pojawiali się na meczach 
Śląska. Jednym ze sposobów 
na ich przyciągnięcie są wła-
śnie konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami. Skuter rozdawany 
na każdym meczu – to na-
prawdę działa na wyobraźnię. 
Już teraz zastanawiamy się, 
jak nagrodzić najwierniejszych 
fanów, którzy kupią karnety w 
kolejnym sezonie. I wszystko 
wskazuje na to, że uda nam się 
im sprawić naprawdę dużą fraj-
dę – dodaje Kubiak.

Paweł Przystawa został pierwszym 
zwycięzcą naszego konkursu 
dla posiadaczy karnetów na rundę 
wiosenną. W nagrodę otrzymał 
od Śląska Wrocław i naszego sponsora 
– marki Piast – skuter firmy Kymco!

 O drugi skuter 

W poniedziałek na antenie 
Telewizji Dolnośląskiej 
odbyło się losowanie osób, 
które w przerwie meczu 
z Lechią wezmą udział 
w drugiej bitwie o skuter 
marki Kymco. 
Na murawie pojawią się: 
Paweł Maj (numer 
karnetu150875), Mateusz 
Święcicki (151075) i Marek 
Banaszek (151815). 
Życzymy powodzenia!

Nasze reklamy widać w wielu miejscach.

Paweł Przystawa wygrał pierwszy z sześciu skuterów Kymco.

SKUTER 
ODJECHAŁPIERWSZY
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Miła odmiana po Izraelu
Rozmawiamy na kilka 

dni przed meczem Śląska 
z Lechią. Dla kibiców oby-
dwu drużyn, zaprzyjaź-
nionych ze sobą od ponad 
trzydziestu lat, to wielkie 
święto. Czy wy – piłkarze 
– też czujecie, że czeka 
Was coś wyjątkowego?

Mówiąc szczerze, to chyba 
o wiele mocniej przeżywa-
liśmy w szatni zbliżające się 
derby z Arką. Choć dla mnie to 
miła odmiana zawitać do mia-
sta, w którym zostanę ciepło 
przyjęty. W Izraelu na przy-
kład występowałem w jedynej 
w tamtejszej ekstraklasie dru-
żynie arabskiej. Proszę więc 
sobie wyobrazić, co się działo 
na trybunach, gdy graliśmy na 
wyjeździe. Ale mówiąc po-
ważnie, to mecz ze Śląskiem 
naprawdę traktujemy jak zwy-
kłe ligowe spotkanie. Wiem, że 
dla kibiców mecz przyjaźni to 
coś wyjątkowego. Niektórym 
z nich pewnie się wydaje, że 
również piłkarze podchodzą 
do takich pojedynków ulgowo. 

Ale to nie jest prawda. Pewnie 
zabrzmi to trywialnie, lecz na 
boisku naprawdę nie ma sen-
tymentów i zawsze twardo 
walczy się o zwycięstwo.

Akurat w ostatnich 
latach w spotkaniach Ślą-
ska z Lechią zwycięzców 
nie było, bo ciągle padały 
remisy. Trudno o bardziej 
przyjacielski wynik.

Rzeczywiście, choć proszę 
mi wierzyć, że nigdy się na ta-

kie rezultaty nie umawialiśmy 
(śmiech). Po prostu nasze ze-
społy mają podobny potencjał 
i dlatego od dłuższego czasu 
toczą wyrównane spotkania. 
Może w sobotę wreszcie uda 
się komuś przechylić szalę na 
swoją stronę?

Lechii wyjazdowe zwy-
cięstwo bardzo się przy-
da. W dwóch pierwszych 
wiosennych spotkaniach 
zanotowaliście zaledwie 
dwa remisy. Liczyliście 
chyba na więcej?

I tak, i nie. Punkt wywie-
ziony z Wodzisławia na 
pewno nie jest naszą poraż-
ką. Wiem, że dziennikarze 
okrzyknęli ten rezultat jako 
sensację i krytykowali nas, 
twierdząc nawet, że zwy-
cięstwo było naszym obo-
wiązkiem. Po zimowych 
wzmocnieniach Odra jest 
jednak naprawdę wyma-
gającym rywalem, o czym 
zresztą w ostatniej kolej-
ce przekonała się boleśnie 

Legia Warszawa. Z kolei 
zgodzę się z tym, że zupeł-
nie zawiedliśmy w meczu 
z Polonią Warszawa. Gra 
nam się kompletnie nie kle-
iła, wyglądaliśmy niemrawo 
i bezbarwnie. Przed własną 
publicznością nie możemy 
się tak prezentować.

W sobotę zagracie ze 
Śląskiem, który na pewno 
będzie się chciał zrehabili-
tować za ostatnią wpadkę 
w spotkaniu z Jagiellonią.

Nie jest to komfortowa 
sytuacja. Piłkarze Śląska na 
pewno będą rozdrażnieni i 
zrobią wszystko, żeby nas 
pokonać. Jednak ja się cie-
szę, że trafimy na tak pobu-

dzonego rywala, bo dzięki 
temu kibice zobaczą dobre 
spotkanie. Co prawda ostat-
ni raz grałem we Wrocła-
wiu na początku wieku, ale 
doskonale pamiętam, że w 
tym mieście piłka nożna jest 
bardzo popularna, a na try-
bunach zawsze panuje fajna 
atmosfera. 

Przypomina Pan sobie, 
ile razy grał we Wrocławiu 
ze Śląskiem?

Tak, gdyż tych spotkań w 
moim wykonaniu było na-
prawdę niewiele – dokładnie 
trzy. Po raz pierwszy mniej 
więcej piętnaście lat temu, 
gdy byłem jeszcze zawod-
nikiem Wisły. Wtedy prze-
ciwko mnie w pomocy grał 
Jarosław Góra. Był już taki 
trochę szpakowaty, ale trzy-
mał się doskonale i prezen-
tował jak profesor. Potem 
przy Oporowskiej wystąpi-
łem jeszcze dwukrotnie w 
barwach Ruchu. Przez kolej-
ne lata nie było już okazji do 
zmierzenia się ze Śląskiem – 
najpierw wrocławianie spadli 
z ligi, a potem ja wyjechałem 
za granicę. 

Rozmowa z Łukaszem Surmą, pomocnikiem Lechii 
Gdańsk.
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W górnym rzędzie od lewej: Ivans Lukjanovs, Olegs Laizans, Krzysztof Bąk, Sergejs Kożans, 
Peter Ćvirik, Marko Bajić, Rafał Kosznik, Marcin Pietrowski, Hubert Wołąkiewicz. W środkowym 
rzędzie od lewej: Piotr Żuk (kierownik drużyny), Jakub Zabłocki, Piotr Wiśniewski, Maciej Osłowski, 
Sebastian Małkowski, Paweł Kapsa, Bartłomiej Barczak, Tomasz Dawidowski, Maciej Kowalczyk, Ma-

ciej Rogalski, Michał Rogacki (fizjoterapeuta). W dolnym rzędzie od lewej: Paweł Nowak, Łukasz 
Surma, Arkadiusz Mysona, Robert Dominiak (trener odnowy biologicznej), Marek Szutowicz (trener 
przygotowania fizycznego), Tomasz Kafarski (I trener), Piotr Gruszka (asystent trenera), Dariusz Gładyś 
(trener bramkarzy), Karol Piątek, Paweł Buzała, Marcin Kaczmarek.

Prezes: Maciej Turnowiecki
Trener:  Tomasz Kafarski
II trener:  Piotr Gruszka
Kierownik:  Piotr Żuk

Bramkarze:
1. Paweł Kapsa 27 186/82
33. Sebastian Małkowski 23 194/90

Obrońcy:
2. Maciej Osłowski 21 180/74
3. Arkadiusz Mysona 28 172/69
4. Sergejs Kozans 24 192/88
5. Krzysztof Bąk 27 188/84
19. Peter Ćvirik 30 186/86
21. Hubert Wołąkiewcz 24 180/78
30. Rafał Kosznik 26 184/78

Pomocnicy:
6. Karol Piątek 27 176/72
7. Olegs Laizans 22 186/79
8. Łukasz Surma 32 177/78
9. Maciej Rogalski 29 180/73
17. Marcin Pietrowski 22 184/80
22. Paweł Nowak 31 175/70
23. Marko Bajić 24 188/84
29. Marcin Kaczmarek 30 170/69

Napastnicy:
11. Ivans Lukjanovs 23 185/74
14. Piotr Wiśniewski 27 177/73
18. Jakub Zabłocki 25 170/70
20. Paweł Buzała 24 173/69
28. Maciej Kowalczyk 33 180/76
32. Tomasz Dawidowski 32 179/78

*wiek/wzrost/waga

 Lechia Gdańsk 

„
Piłkarze 

Śląska na pewno 
będą rozdrażnieni 
i zrobią wszystko, 
żeby nas pokonać. 
Dzięki temu kibice 
zobaczą dobre 
spotkanie.

Sylwetka rywala
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Rodzinne 
święto przy 
Oporowskiej 
Mecz z Jagiellonią był dużym 
wydarzeniem we Wrocławiu. 
Nic dziwnego – piłka na 
najwyższym poziomie wróciła 
do naszego miasta po blisko 
trzech miesiącach 
zimowego snu. Na stadionie 
pojawiło się wielu kibiców. 
Wśród nich, już tradycyjnie, 
całe rodziny z dziećmi, a także 
panie. Przedstawicielek płci 
pięknej było naprawdę sporo 
– wszystko dlatego, że 
z okazji nadchodzącego 
Dnia Kobiet fanki Śląska mogły 
zobaczyć mecz z Jagiellonią 
za darmo. 

Zapraszamy wszystkich 
na mecze Śląska 
we Wrocławiu!
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REKLAMA

U mowę z opera-
torem stadionu 
na Maślicach, fir-
mą SMG World, 

podpisał prezydent Wrocła-
wia Rafał Dutkiewicz. Ame-
rykański gigant, światowy 
potentat w zarządzaniu wiel-
kimi obiektami komercyjny-
mi, zajmie się tym samym 
organizowaniem dużych im-
prez na nowo budowanym 
wrocławskim stadionie. 

– Dla nas oczywiście naj-
ważniejsze będą wielkie 
wydarzenia sportowe, ale 
na wrocławskim stadionie 
organizować będziemy tak-
że m.in. koncerty najwięk-
szych gwiazd światowego 
formatu, takich jak Sting, 
Coldplay, Madonna czy 
Rolling Stones – obiecuje 
Michael Brill, wiceprezes 
SMG na Europę. – Będzie-
my ich wszystkich próbo-

wali ściągnąć do Wrocławia 
w czasie ich tras koncerto-
wych po Starym Kontynen-
cie – dodaje.

SMG na całym świecie 
zarządza ponad 200 róż-
nymi obiektami, m.in. 9 
stadionami, 75 arenami, 
52 salami koncertowymi, 
czy 67 centrami kongre-
sowymi. Tylko w 2008 
roku SMG zorganizowało 
na swoich obiektach ponad 

50 tysięcy imprez, koncer-
tów czy konferencji, które 
przyciągnęły ponad 50 
milionów gości. Tworzo-
ny obecnie polski oddział 
firmy będzie miał swoją 
siedzibę właśnie we Wro-
cławiu.  

SMG oprócz organiza-
cji koncertów i wielkich 
spektakli kulturalnych ma 
przyciągnąć na wrocław-
ski stadion inne wydarze-

nia sportowe, m.in. Mon-
ster Truck czy RedBull 
Air Race. Firma podobne 
imprezy organizuje już na 
innych obiektach, którymi 
zarządza.

Operator stadionu ma 
się zająć także m.in. sprze-
dażą nazwy stadionu, lóż 
VIP, reklam na obiekcie i 
wokół niego. 

Spółka już bada rynek 
w poszukiwaniu potencjal-

nych firm, które chciałyby 
walczyć o nazwę wrocław-
skiej areny. Podobnie jak 
ma to miejsce choćby w 
Monachium, gdzie stadion 
Bayernu nosi nazwę Alianz 
Arena, bądź w Londynie, 
gdzie arena londyńskiego 
Arsenalu przyjęła nazwę 
The Emirates. 

Nazwa wrocławskiego 
stadionu ma być znana do 
końca tego roku.

Sting może być jedną z gwiazd, którą przyciągnie do Wrocławia firma SMG World.
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Stadion na Maślicach, obok 
meczów Śląska, będzie tak-
że miejscem wielkich wyda-
rzeń kulturalnych. Zadba 
o to spółka SMG World, 
operator wrocławskiej areny.

Gwiazdy zagrają Gwiazdy zagrają 
we Wrocławiuwe Wrocławiu
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Program partnerski

SZKOŁY NAUKI JAZDY 
1. Rycardo - Rabat wysokości 
100 zł na kurs prawa jazdy kategorii 
A i B; ul. ks. Wincentego Kraińskie-
go 16; www.rycardo.wroclaw.pl; 
biuro@rycardo.wroclaw.pl; tel. 888 
641216; 
2. Jedynka - 10% od ceny 
podstawowej na kurs prawa jazdy 
kat. A i B oraz testy gratis; ul. Tarno-
gajska 18; http://www.jedynka_je-
dynka.republika.pl/; jedynka_jedyn-
ka@interia.eu; tel. 691 142 746; 
3. Kursant - 10% rabatu na 
prawo jazdy kategorii A, B; ul. Tar-
nogajska 5/7; http://www.kursant.
wroclaw.pl/; biuro@kursant.wroclaw.
pl; tel. 71 336 78 08
4. Nauka Jazdy Ela - 10% 
rabatu na prawo jazdy kategori B; 
www.ela.wroclaw.pl; szkola@ela.
wroclaw.pl; tel. 692409991
MOTORYZACJA
1. Amicar – 5 % rabatu na 
części zamienne i akcesoria 
samochodowe (nie łączy się z 
innymi promocjami), 10% rabatu 
na robociznę w Autoryzowanym 
Serwisie (nie łączy się z innymi 
promocjami), 0,5% rabatu na nowe 
samochody (łączy się z obowiązu-
jącymi promocjami powszechnymi, 
ogłoszonymi przez 
Fiat Auto Poland); ul. Robotnicza 
94; http://www.amicar.com.pl/; 
f75300s@dealer.fiat.pl; tel. (071) 
3735802
2. Cerim Klimatyzacja 
–  Sprzedaż urządzeń klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych 5%, montaż 
instalacji klimatyzacyjnych i wentyla-
cyjnych 5%, konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
10%, napełnianie klimatyzacji 

samochodowej 10%; ul. Carkowska 
9; www.cerim.pl; info@cerim.pl; tel. 
603 812 842
3. Inter Cars 
– Filia nr 1: samochody 
osobowe, ul. Armii Krajowej 61, 
50-541 Wrocław, 
tel:  (71) 797 77 30 33
Filia nr 2: (budynek Pologis) - 
samochody osobowe, ul. Graniczna 
8c, 54-610 Wrocław, tel: (71) 385 
94 00
Filia nr 3 - samochody 
osobowe, motocykle , Długołęka, 
ul. Wrocławska 33b, tel: samochody  
(71) 337 55 60, motocykle on-road 
(71) 797 77 39, motocykle off-road 
(71) 797 7743
Rabaty w wysokości: 15% na części 
do samochodów osobowych, 5% na 
części motocyklowe.
4. CAR-WASH Sebastian 
Majer, ul. Stalowa 94, 
53-440 Wrocław, tel. (71) 332 45 37 
Rabat w wysokości 10% na wszyst-
kie usługi (automyjnia ręczna, 
autokosmetyka).
5. F.H.U. „Górecki”, 
ul. Karmelkowa 66, 52-319 
Wrocław, tel. (71) 363 53 46, 
337 19 63, www.gorecki-zory.pl , 
ul. Kłodzka 8A, 57-200 
Ząbkowice Śląskie, tel. (74) 815 11 
95, 508 133 539. Rabat w wyso-
kości 15% na wszystkie materiały 
motoryzacyjne. 
6. Salon Skuterów 
i Motocykli KINGWAY 
Wrocław - ul. Karmelkowa 41, 
52-437 Wrocław, tel. 501 071 207, 
www.kingwaypoland.pl, kingway-
wrc@wp.pl Rabat w wysokości 5% 
na wszystkie artykuły motocyklowe 
oraz pojazdy. 

USŁUGI 
FOTOGRAFICZNE 
1. Fotofutura – 20% rabatu na 
studio i laboratorium fotograficzne; 
ul. Krasińskiego 34; www.foto-futu-
ra.pl/; fotofutura@interia.pl; 
tel. (071) 343-48-23
ROZRYWKA
1. Aquapark – 24 zł za bilet 
na 4 godziny na basen rekreacyjny; 
ul. Borowska 99; www.parkwodny.
wroc.pl; marketing@parkwodny.
wroc.pl; tel. (071) 77 11 511
TAXI
1. SuperTaxi – Stały rabat 
w wysokości 15%, a w dniu meczu 
oraz 2 godziny po meczu 20%. 
Tarnogajska 11-13/319; http://www.
supertaxi1.pl/; supertaxi9663@
poczta.fm; tel. 71 363 12 12.
TRANSPORTI
PIT TRANSPORT, 
ul. Braterska 6, 53-015 Wrocław, 
www.pittransport.pl
Rabat w wysokości 15% na usługi 
transportowe.
ODŻYWKI
1. Centrum Fitness i Kul-
turystyki Triceps.pl - 5% 
zniżki na wszystkie produkty w skle-
pie Centrum Fitness i Kulturystyki 
Triceps.pl z wyłączeniem produktów 
z Mega Promocji; ul. Armii Krajowej 
8c/2 - Centrum AB; www.triceps.pl; 
sklep@triceps.pl; tel. 71 759 15 22
BUDOWNICTWO 
1. Reinhold Polska 
Services sp. z o.o.
Oddział Wrocław, 
ul. Kościuszki 29, Wrocław, tel. (71) 
78 000 00, www.reinholddom.com. 
Rabat na kwotę 5000 zł na zakup 
mieszkania.

2. ToZasBud s.c Usługi 
Ogólnobudowlane, 
ul. Sokolnicza 42/11, Wrocław, 
tel. 667 138 628, www.tozasbud.
eu, biuro@tozasbud.pl. 15% rabatu 
na usługi budowlane: odświeżanie 
mieszkania (gipso-gładz, malowa-
nie, panele podłogowe)
3. CSBET - Komorówko 1E, 
55-100 Trzebnica, tel. (71) 3855095, 
tel. kom. 511 224 167, 781 979 483,  
www.csbet.pl, csbet@csbet.pl
Rabat na usługi remontowo-
budowlane w wysokości 15% na 
malowanie, 15% na panele podło-
gowe i ścienne, 10% na glazurę i 
terakotę oraz 10% na sufity i ścianki 
działowe z GK.

4. JACK-PLAST, ul. Średzka 
21, 55-311 Kostomłoty, tel. (71) 
396 93 05, www.jack-plast.pl, 
jwantuch@op.pl 
Rabat w wysokości 10% na usługi 
budowlane - montaż stolarki.
GASTRONOMIA 
1. Springer Pizza, 
ul. Jedności Narodowej 122 a, 
Wrocław, tel. (71) 322 73 82, 
www.springerpizza.wroclaw.pl, 
springerpizza@gmail.com, 15% 
rabatu na wszystkie dania obiadowe 
oraz pizze.
2. Doner Borek, 
ul. Racławicka 3/5, Wrocław, 
tel. (71) 332 36 19, SMS: 664 
915 929, www.duzapizza.pl, 15 % 
rabatu na zakup pizzy.
3. DiRoberto, ul. Trwała 7, 
Wrocław, tel. (71) 78 59 961, 10% 
rabatu na zakup pizzy.
4. Restauracja 
„Olimpico” - ul. Energetyczna 
14/1b, tel. 665 620 404, 

www.olimpico.pl, restauracja@
olimpico.pl Rabat w wysokości 10% 
na wszystkie dania dostępne w 
restauracji. 
5. Metro Bar Klub - ul. 
Wrocławska 10, 55-200 Oława, tel. 
(71) 313 73 61. Rabat w wysokości 
10% na wszystkie dania i napoje 
dostępne w barze.
USŁUGI SERWISOWE 
1. MPrint S.C 
ul. Wybrzeże Wyspiań-
skiego 13, Wrocław, tel. (71) 
729 54 40, www.mprint.wroclaw.
pl, serwis@mprint.wroclaw.pl. 10% 
rabatu na materiały eksploatacyjne 
(regeneracje, sprzedaż tuszów i 
tunerów) oraz 15% rabatu na usługi 
(serwis, naprawy, konserwacje 
drukarek).
URODA, SALON, USŁU-
GI FRYZJERSKIE
1. Solarium F1 – pl. Staszica 
12, Wrocław, tel. (71) 329 01 11, 
10 % rabatu na zabiegi kosmetycz-
ne (solarium).
ODZIEŻ 
I SPRZĘT SPORTOWY 
1. Bergson CH Arkady 
Wrocławskie, ul: Powstańców 
Śląskich 2-4, Wrocław, tel: (71) 360 
02 52
2. CH Marino, ul. Paprotna 7, 
Wrocław, tel: (71) 330 49 48 
Rabat w wysokości 7% od cen 
detalicznych brutto na produkty firm 
Bergson, Maier i Hayford.
3. Sklep SportStyl 
Anna, pl. Zwycięstwa 2, 56-400 
Oleśnica. Rabat w wysokości 5% 
na zakup odzieży i obuwia na pro-
dukty marek Puma, Kappa, Adidas 
i Reebok.

SPORT
1. Centrum Sportu 
i Rekreacji Sportwerk 
- ul. Kozanowska 69, tel. (71) 353 98 
80, www.sportwerk.wroclaw.pl, 
sport@sportwerk.pl 
Rabat w wysokości 10% na usługi 
sportowe (tenis, badminton, squash) 
codziennie w godz. 8 – 14 
oraz 10% rabatu na usługi rekre-
acyjne (masaż, siłownia, aerobik, 
spinning) codziennie w godz. 8 – 24. 
MUZYKA
1. M.Ostrowski Sp. 
J. - Sklep Muzyczny, 
al. Armii Krajowej 5, tel. (71) 
79-74-600, www.muzyczny.pl
Rabat w wysokości 5% przy zaku-
pie produktów w siedzibie sklepu 
przy Al. Armii Krajowej 5. Rabat nie 
obejmuje towarów znajdujących się 
już w promocji, na wyprzedaży albo 
objętych specjalną ofertą. 
HANDEL, SKLEPY 
1. Sklep Monopolowy 
„Victoria” - ul. Piłsudskiego 
38/1a, www.monopolowy6-24.pl, 
monopolowyvictoria@op.pl Rabat w 
wysokości 5% na cały asortyment 
dostępny w Sklepie Monopolowym 
„Victoria” znajdującym się przy ul. 
Piłsudskiego 38.
Sklep Tip - Top, 
ul. Lwowska 2, 56-400 Oleśnica 
Rabat w wysokości 5% na artykuły 
spożywcze.

MEBLE 
Mata drzwi i okucia, 
ul. Robotnicza 6, 53-608 Wrocław, 
tel. (71) 717 11 18, e-mail: mata@
mata.pl Rabat w wysokości 7% na 
zakup drzwi, okien i klamek.

◄ ◄ ◄      PUNKTY PARTNERSKIE ŚLĄSKA      ► ► ►
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N a początku lat 
60-tych ubie-
głego wieku ka-
pitanem Śląska 

był Tadeusz Łuczak. Piłkarz 
ten był wychowankiem War-
ty Poznań i wielokrotnym 
reprezentantem Polski ju-

niorów w latach 1957-58. 
W seniorskich rozgrywkach 
zadebiutował w wieku zale-
dwie 16 lat, gdy jego drugo-
ligowa Warta zmierzyła się z 
Marymontem Warszawa.

Do Śląska Łuczak trafił w 
ramach odbywania służby 

wojskowej. Zadebiutował 
w naszym klubie dokładnie 
pięćdziesiąt lat temu – 13 
marca 1960 roku w wy-
jazdowym meczu z Unią 
Gorzów, wygranym przez 
WKS 3:1.

Tydzień później, w debiu-
cie przed wrocławską pu-
blicznością w meczu z Calisią, 
kilkadziesiąt sekund po rozpo-
częciu spotkania strzelił swoją 
pierwszą bramkę w barwach 
Śląska. Jego koledzy zdobyli 
ich jeszcze siedem i WKS roz-
gromił gości z Kalisza aż 8:0!

W 1961 roku Łuczak, wy-
stępujący jako ofensywny 
pomocnik, wywalczył sobie 
stałe miejsce w składzie i był 

bardzo silnym punktem dru-
żyny. Z opaską kapitana grał 
w Śląsku do sezonu 1962/63. 
Potem wrócił do poznańskiej 
Warty i swojemu macierzy-
stemu klubowi był wierny do 
końca kariery. 

To jednak nie koniec związ-
ków rodziny Łuczaków z na-
szym klubem. W pierwszej 
połowie lat 70-tych działa-
czem sekcji piłkarskiej Śląska 
i członkiem zarządu był brat 
Tadeusza – podpułkownik 
Zdzisław Łuczak.   

Latem 1963 opaskę kapi-
tańską założył Władysław 
Żmuda. Tak w wywiadzie 
prasowym wspominał to wy-
darzenie zawodnik i później-

szy legendarny trener Ślą-
ska: – Koledzy wybrali mnie 
kapitanem jednogłośnie. 
Powiedzieli wprost: wiesz 
co, Władek, jesteś dobrym 
kolegą, potrafisz spokojnie i 
rzeczowo rozmawiać z sę-
dziami i działaczami – zostań 
kapitanem! No i stało się. 
Żmuda rozpoczynał karierę 

piłkarską w Slavii Ruda Śląska. 
W 1962 roku – podobnie jak 
Łuczak – trafił do Śląska w ra-
mach służby wojskowej. We 
wrocławskiej drużynie zade-
biutował w listopadzie tego 
roku w przegranym 0:2 me-
czu z Unią w Raciborzu. 

Opaskę kapitańską Żmu-
da zakładał w historycznym 

dla klubu sezonie 1963/64, 
kiedy to Śląsk awansował do 
Ekstraklasy, jak i w następnym, 
pierwszym sezonie w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej. 

Z wrocławskim klubem 
związany był przez kilkana-
ście lat. Jako piłkarz bronił 
barw Śląska do końca sezonu 
1970/71, by od jesieni 1971 
trenować pierwszą drużynę. 
Już w charakterze szkole-
niowca przyczynił się do naj-
większych sukcesów klubu. 
Zdobył ze Śląskiem Puchar 
Polski w 1976 i mistrzo-
stwo Polski w 1977 roku. 
Po rundzie jesiennej sezonu 
1977/78 odszedł do Górnika 
Zabrze. KM
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D la Legendy Wro-
cławia – taki na-
pis znalazł się na 
p a m i ą t k o w y m 

pucharze, który Janusz Sybis 
otrzymał od amerykańskiej 
Polonii. Najlepszy strzelec w 
historii Śląska przebywał w 
Stanach Zjednoczonych jako 
gość honorowy turnieju im. 
Kazimierza Górskiego.

Goszczenie byłych zna-
komitych piłkarzy ma wśród 
amerykańskiej Polonii długą 
tradycję. Przed rokiem na 
turnieju w New Jersey poja-
wili się Andrzej Szarmach i 
Grzegorz Lato. Tym razem, 

oprócz Sybisa, do USA poje-
chał także Janusz Kupcewicz. 

– W pięknej hali w New 
Jersey, należącej zresztą do 
Polonusa, co rok zbierają się 
okoliczne drużyny polonijne, 
które rywalizują o Puchar Ka-
zimierza Górskiego. W zaba-
wie biorą udział wszyscy: od 
dziewięcioletnich chłopców 
po oldbojów. Razem z Kup-
cewiczem rozdawaliśmy na-
grody zwycięzcom w każdej 
kategorii wiekowej – opowia-
da Sybis.

Legendarny gracz Śląska 
spotkał wielu kibiców wro-
cławskiej drużyny.

– Dwóch chłopaków chcia-
ło ze mnie nawet zerwać całe 
ubranie – śmieje się Sybis, 
pełniący obecnie funkcję dru-
giego trenera w zespole Mło-
dej Ekstraklasy WKS-u. – Na 
szczęście wziąłem z klubu 
sporo pamiątek i miałem co 
rozdawać kibicom – dodaje.

Sybis był rozpoznawany 
nie tylko przez Polaków. 

– Raz poszliśmy na obiad 
do włoskiej restauracji. Od 
razu było widać, że jej wła-
ściciel jest miłośnikiem fut-
bolu – wszędzie piłkarskie 
symbole, na ścianach wisiały 
zdjęcia słynnych zawodni-

ków. Gdy Włosi dowiedzieli 
się, że przy ich stoliku siedzi 
ten sam Sybis, który strzelił 
gola Dino Zoffowi, nie chcieli 
nawet słyszeć o wystawieniu 
nam rachunku za jedzenie. 
No i moje zdjęcie też zawisło 
na tej ścianie – wspomina ze 
śmiechem osiemnastokrotny 
reprezentant Polski.

Wszystko wskazuje na to, 
że Janusz Sybis niebawem 
znowu odwiedzi amerykań-
ską Polonię. Latem ma się 
pojawić na kolejnym turnieju, 
tym razem upamiętniającym 
piłkarza wszech czasów – 
Kazimierza Deynę.

Pocztówka z Ameryki

Dziś zaczynamy nowy cykl, 
w którym będziemy przed-
stawiać sylwetki dawnych 
kapitanów Śląska. Na pierw-
szy ogień poszli Tadeusz 
Łuczak i Władysław Żmuda.

Kapitanów było wielu 
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Kapitanowie Śląska: Tadeusz 
Łuczak (na lewym zdjęciu pierwszy 
z lewej) i Władysław Żmuda (na 
drugiej fotografii pierwszy z lewej, 
ściskający rękę graczowi Cracovii).
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 Fiat na pierwszy kwartał 2010 roku 
przygotował nie lada gratkę dla tych, któ-
rzy potrzebują w samochodzie zdecydowa-
nie więcej przestrzeni. Auto, które swoją 
ofi cjalną światową premierę będzie miało 
podczas marcowych targów „2010 Geneva 
Motor Show” zaspokoi w tym zakresie naj-
bardziej wygórowane wymagania, świetnie 
spisując się w roli zarówno komfortowego 
samochodu rodzinnego, jak i funkcjonalne-
go auta dostawczego. Można śmiało powie-
dzieć, że Fiat Doblò – tym razem w nowej 
odsłonie – znów poradzi sobie z każdym 
wyzwaniem, jaki postawią przed nim pro-
fesjonaliści.

– Od początku wprowadzenia tego inte-
resującego kombivana na rynek, a więc od 
roku 2000 systematycznie zyskuje on coraz 
większą popularność – mówi Wojciech 
Dacko prezes AMICAR – Centrum Fiat. 
– Również w Polsce, gdzie do sprzedaży 
trafi ł w lutym 2001 roku. W październiku 
2005 roku w Doblò wprowadzono zmiany 
stylistyczne, które wersji Cargo przyniosły 
tytuł „2006 International Van of the Year”. 
Najlepszą rekomendacją jest jednak blisko 
milion sprzedanych egzemplarzy tego mo-
delu.

Niewątpliwą zaletą Doblò była zawsze 
jego wielofunkcyjność. Wersja Maxi Car-
go, dzięki przedłużeniu aż o 38cm zwięk-
szyła możliwości transportowe. Można 

także nabyć model z podwyższonym o 
25,5cm dachem. Z brazylijskiej fabryki 
Fiat Automóveis wyjechała również tere-
nowa wersja Doblò – model Adventure, z 
ośmiozaworowym silnikiem dwupaliwo-
wym (zasilanym benzyną lub etanolem), o 
pojemności 1796 cm³ i mocy maksymalnej 
112-114 KM w zależności od rodzaju zasto-
sowanego paliwa. Ciekawostką jest, że Fiat 
prowadził także prace nad wersją napędza-
ną silnikiem elektrycznym. 

Nowego Fiata Doblò II zbudowano na 
powiększonej płycie podłogowej. Pojem-
ność bagażnika to aż 790 litrów przestrze-
ni, którą można konfi gurować i dzielić w 
dowolny sposób, w zależności od aktual-
nych potrzeb. Samochód może być bowiem 
wyposażony w składaną przegrodę, która 
oddziela przedział ładunkowy od kabiny 
pasażerskiej. Warto dodać, że złożenie fo-
teli powiększa przestrzeń ładunkową do 
3200 litrów. 

To nie zamyka opcji, jakie Fiat oferuje 
tym, którzy potraktują Doblò jako nie-
wielkie, ale jakże pojemne auto dostawcze. 
Nowość polega na wprowadzeniu wersji 
„platforma do zabudowy” (pianale) z dłu-
gim i krótkim rozstawem osi, dzięki któ-
rym Doblò Cargo wkracza do grupy pojaz-
dów przeznaczonych pod dalszą zabudowę 
(chłodnie, skrzynie stałe i wywrotki). 

– Pod względem dopuszczalnych na-

cisków na osie nowe wersje Doblò Cargo 
zbliżają się do Scudo poprzedniej generacji, 
co powinno przekonać klientów, poszuku-
jących pojazdu niezawodnego i oszczęd-
nego – podkreśla Krzysztof Samołyk Szef 
Sprzedaży AMICAR – Centrum Fiat. – 
Dopuszczalna ładowność przed zabudową 
przekracza 1100 kg, przy następującym 
rozkładzie nacisków na osie: przód 1.090 
kg i tył 1.450 kg. To zdecydowanie rekordo-
we wartości w tym segmencie pojazdów. 

Czego chcieć więcej? Jak się okazuje – 
od Doblò II można wymagać, ponieważ 
„Doblò II tkwi w szczegółach”. Projektan-
ci Fiata nie zapomnieli o najważniejszym, 
choć z pozoru błahym elemencie, jakim 
są… klamki! W Doblò II drzwi można swo-
bodnie otworzyć zarówno prawą, jak i lewą 
ręką, nie przeszkodzi w tym nawet gruba 
rękawica. Klamka, w którą wyposażone są 
drzwi tylne pozwala na ich otwarcie „jed-
nym palcem”, co niewątpliwie usprawnia 
załadunek.

Za rzadko spotykany w autach dostaw-
czych komfort jazdy odpowiada przede 
wszystkim zastosowanie niezależnego 
tylnego zawieszenia typu Bi-link. Doblò II 
wyposażono jest w cztery rodzaje silników. 
Benzynowy ma pojemność skokową 1.4 
dm³ i moc maksymalną 70 kW (95 KM). 
Można też wybierać w trzech wersjach 
silników wysokoprężnych: 1.3 Multijet o 

mocy 66 kW (90 KM), 1.6 Multijet 77 kW 
(105 KM) i 2.0 Multijet 99 kW (135 KM). 

– Fiat nie od dziś stawia na ekologię, 
dlatego wszystkie jednostki napędowe 
spełniają normy emisji spalin Euro 4 lub 
Euro 5 – mówi Krzysztof Samołyk Szef 
Sprzedaży w AMICAR – Centrum Fiat. – 
Silnik o mocy 90 KM emituje dwutlenek 
węgla na poziomie zaledwie 129 g/km. W 
przyszłości pojawić ma się również wersja 
Natural Power, zasilana benzyną i meta-
nem, a także kolejny silnik wysokoprężny 
połączony ze zautomatyzowaną przekład-
nią Dualogic. 

Do sprzedaży Doblò II trafi  z nadwo-
ziem w siedmiu wersjach. Do wyboru jest 
więc van i kombi z krótkim oraz długim 
rozstawem osi, jak również van z podwyż-
szonym dachem czy wspomniane już wer-
sje specjalne, z krótkim lub długim rozsta-
wem osi oraz możliwością przystosowania 
ich tylnej części do specyfi cznych potrzeb 
transportowych. 

Doblò II zaspokoi zapewne oczekiwa-
nia estetów. Wnętrze nie jest surowe, jak 
zwykle w autach dostawczych, ale tworzy 
przestrzeń zarówno funkcjonalną, jak i – za 
sprawą kolorystyki i zastosowanych mate-
riałów wykończeniowych – przyjazną. Z 
samochodu transportowego potrafi  szybko 
i sprawnie zmienić się w 7-osobowe wy-
godne auto rodzinne.

Samochód dostępny jest w wersjach wy-
posażenia: Active, Dynamic i Emotion. Fiat 
zadbał o zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pasywnego projektując nadwozie o zapla-
nowanych strefach zgniotu oraz montując 
we wszystkich modelach 4 poduszki po-
wietrzne – przednie i innowacyjne przed-
nio-boczne, które pełnią funkcje ochronne 
zarówno dla głowy, jak i klatki piersiowej. 
Do dyspozycji kierowców oddano rozwią-
zania i wyposażenie, ułatwiające prowa-
dzeniu pojazdu – układ Start&Stop, sys-
temy ABS z EBD, ESP oraz Hill Holder, 
który wspomaga kierowcę podczas rusza-
nia na wzniesieniu. Niewątpliwym atutem 
jest automatyczna klimatyzacja z nawiewa-
mi na tylne rzędy siedzeń, tempomat oraz 
czujniki parkowania, czy wreszcie system 
głośnomówiący zintegrowany z Blue&Me 
i nawigacja Blue&Me TomTom.

Fiat Doblò II to niewątpliwie profesjo-
nalista w każdym calu. Jak podsumowuje 
zalety Doblò Wojciech Dacko prezes AMI-
CAR – Centrum Fiat: Można, tak pół-żar-
tem, pół-serio powiedzieć, że to niezawod-
ny partner zarówno w życiu prywatnym, 
jak i interesach.

Fiat Doblò II - którego premiera była 19 
lutego 2010  - jest już w  ofercie AMICAR 
– Centrum Fiat przy ul. Robotniczej 94 we 
Wrocławiu. 

Małgorzata Pawlaczek

Profesjonalizm Doblò II tkwi w szczegółach
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T ak wielki jest Śląsk, 
jak daleki jest za-
sięg jego kibiców. 
Tych nie brakuje także 

w Gdańsku, gdyż fani 
tamtejszej Lechii od 33 lat sym-
patyzują z wrocławskim klubem.

Przyjaźń działa oczywiście 
w dwie strony i co za tym idzie 
także nad Odrą spotkać można 
wielu fanów biało-zielonych. Te-
raz kibice obu drużyn po raz ko-
lejny mają okazję się zobaczyć. 
Od dawien dawna takie spotka-
nie przeradza się w wielkie, po-
zytywne święto. 

Nie inaczej będzie w sobotę, 
gdy rzesze fanów Lechii przy-
będą do stolicy Śląska na ligowy 
mecz między ekipami z Gdań-
ska i Wrocławia. Po raz kolejny 
na stadionie przy ul. Oporow-
skiej zapanuje jedyna w swoim 
rodzaju atmosfera, podkreślo-
na oficjalnym debiutem nowej 
piosenki, sławiącej najdłuższą 
przyjaźń kibiców w Polsce.

– Powstało dużo piosenek ekip, 
które mają ze sobą zgody. Przy-
jaźń Śląska i Lechii jest jedyna w 
swoim rodzaju, a mimo to do-
tychczas na jej cześć nie powstał 
żaden znaczący utwór. Na szczę-
ście dzięki współpracy artystów z 
Gdańska i Wrocławia właśnie się 
to zmieniło. Mam nadzieję, że pio-
senka wszystkim wpadnie w ucho 
i będzie się jej słuchać jeszcze dłu-
go po zakończeniu meczu – mówi 
Przemysław Piwowarski, prezes 
Stowarzyszenia Wielki Śląsk. 

Dla wszystkich gdańszczan 
przygotowano oczywiście odpo-
wiednią gościnę. Stowarzyszenie 
„Wielki Śląsk” zachęca sympa-
tyków Lechii do korzystania z 
uroków Wrocławia i życzy, by 
każdy z nich czuł się jak u siebie 
w domu. TK

Najdłuższa 
zgoda w Polsce!zgoda w Polsce!
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