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NUMER 9(36) 17 MARCA 2011 R.

 Po wyjazdowym remisie 
z Jagiellonią i zwycięstwie nad 

Legią piłkarzy Śląska czeka 
kolejny pojedynek z drużyną 

z czołówki. W sobotę o godz. 17 
na stadionie przy ul. Oporowskiej 

zamelduje się Lechia Gdańsk.

Podtrzymać 
świetną passę!

Podtrzymać 
świetną passę!
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Bramki
7 – Przemysław Kaźmierczak
4 – Vuk Sotirović
3 – Piotr Celeban

3 – Cristian Diaz
1 – Piotr Ćwielong

1 – Łukasz Gikiewicz
1 – Remigiusz 
Jezierski
1 – Sebastian Mila
1 – Waldemar 
Sobota

Asysty
6 – Sebastian Mila

3 – Łukasz Gikewicz
3 – Przemysław Kaź-

mierczak
2 – Piotr Celeban

2 – Piotr Ćwielong
2 – Waldemar Sobota
1 – Cristian Diaz

1 – Remigiusz Jezierski
1 – Dariusz Sztylka

Żółte kartki
6 – Amir Spahić
5 – Krzysztof Wołczek
3 – Piotr Celeban
3 – Tadeusz Socha
3 – Vuk Sotirović
3 – Dariusz Sztylka
2 – Jarosław Fojut
2 – Łukasz Gikiewicz
2 – Przemysław 
Kaźmierczak
2 – Sebastian Mila
2 – Waldemar Sobota
1 – Sebastian Dudek
1 – Piotr Ćwielong
1 – Tomasz Szewczuk

Czerwona kartka
1 – Krzysztof Wołczek

Z drugiej strony2

 Wyniki i terminarz Ekstraklasy 
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 Ostatni mecz Śląska 

1:2

Bramkarze: 25. Marian Kelemen, 33. Rafał Gikiewicz; Obrońcy: 
2. Krzysztof Wołczek, 3. Piotr Celeban, 4. Amir Spahić, 15. Dawid Abramowicz, 
17. Mariusz Pawelec, 18. Robert Menzel, 23. Jarosław Fojut, 24. Tadeusz 
Socha; Pomocnicy: 5. Waldemar Sobota, 7. Sebastian Dudek, 8. Łukasz 
Madej, 9. Marek Gancarczyk, 11. Sebastian Mila, 19. Dariusz Sztylka, 20. Piotr 
Ćwielong, 22. Antoni Łukasiewicz, 26. Przemysław Kaźmierczak, 29 Rok Elsner; 

Napastnicy: 6. Tomasz Szewczuk, 14. Ljubisa Vukelja, 16. Remigiusz 
Jezierski, 21. Cristian Omar Diaz, 27. Łukasz Gikiewicz, 28. Jakub Więzik; 
SZTAB SZKOLENIOWY: Orest Lenczyk – trener, Marek Wleciałowski 
– drugi trener, Paweł Barylski – asystent, Tomasz Hryńczuk – trener bramkarzy, 
Łukasz Czajka – asystent, Zbigniew Słobodzian – kierownik, Wojciech Sznajder – 
lekarz, Jarosław Szandrocho – fizjoterapeuta, Dawid Gołąbek – fizjoterapeuta.

Przypuszczalny skład na najbliższy 
mecz oraz kadra Śląska Wrocław

 Tabela Ekstraklasy 
Drużyna mecze punkty  bramki
1. Wisła Kraków 18 36 27-16
2. Jagiellonia Białystok 18 32 24-16
3. Legia Warszawa 18 31 24-24
4. Lechia Gdańsk 18 30 26-19
5. Górnik Zabrze 18 27 22-28
6. Korona Kielce 18 27 25-24
7. Lech Poznań 18 25 22-15
8. Śląsk Wrocław 18 25 24-22
9. GKS Bełchatów 18 25 21-21
10. Zagłębie Lubin 18 23 16-22
11. Polonia Warszawa 18 21 23-20
12. Widzew Łódź 18 21 26-22
13. Ruch Chorzów 18 21 15-18
14. Polonia Bytom 18 19 17-22
15. Arka Gdynia 18 18 11-20
16. Cracovia 18 13 20-34

Przed meczem:
15:00 Otwarcie bram stadionu
15:01 Rozpoczęcie akcji „Twoja krew – moje 
życie”
15:15 Rozgrzewamy głośniki
15:25 Dystrybucja gazety „Wokół Śląska”
15:55 Orzeł Ślązak ląduje na stadionie
16:00 Z głośników: „TKWM”
16:05 Z głośników: „Kasta – Śląsk Wrocław”
16:07 Z głośników: „Legion Szczęśliwa – Ten 
Klub”
16:10 Z głośników: „Silesia – Stolica Śląska”
16:13 Z głośników: „Nasze serca biją za Śląsk”
16:15 Rozgrzewka bramkarzy – Marian Kelemen, 
Rafał Gikiewicz
16:20 Rozgrzewka piłkarzy – WKS Śląsk Wrocław
16:30 ORZEŁ ŚLĄZAK WYRZUCA W TRYBU-
NY PIŁECZKI DO KONKURSU W PRZERWIE

16:35 KONKURS na murawie dla kibiców: 
„Wygraj dekoder Canal +”
16:45 Komunikaty spikera
16:50 Prezentacja zawodników WKS Śląsk 
Wrocław
17:00 Rozpoczęcie meczu

Przerwa:
17:45 Przerwa
17:50 Podsumowanie I połowy 
17:51 KONKURS na murawie dla kibiców: 
„Wygraj wycieczkę do Paryża”
18:00 Rozpoczęcie drugiej połowy 
meczu
Po meczu:
18:47 Zakończenie spotkania 
18:50 Komunikaty spikera

◄◄◄    PLAN MECZOWY    ►►►

W kolumnie pionowej 
gospodarz meczu, 
w poziomej – zespół 
grający na wyjeździe. 
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1782 głosy 
Na piłkarza miesiąca
głosuj na stronie 
www.slaskwroclaw.pl.

Przemysław 
Kaźmierczak

 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

 Statystyki piłkarzy WKS-u 
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Przedsprzedaż: 
20 zł (odkryta), 35 zł (kry-
ta), 30 i 50 zł (rodzinne).

Dzień meczu: 25 zł (odkryta), 
40 zł (kryta), 40 i 60 zł (rodzinne).
Kasy czynne w czwartek w godz. 

13-18, piątek w godz. 10-18
a w sobotę od 9.00.

Bilety dostępne także 
na stronie 

bilety.slaskwroclaw.pl.

Ce
ny biletów
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S potkania Śląska z 
Lechią Gdańsk nie 
należą do zwy-
kłych ligowych 

potyczek. To coś więcej niż 
mecz. A wszystko za sprawa 
kibiców obu zespołów, któ-
ry od ponad trzydziestu lat 
żyją ze sobą w zgodzie. To 
sprawia, że kiedy Śląsk gra 
z Lechią - czy to we Wro-
cławiu, czy w Gdańsku – na 
trybunach panuje wyjątkowa 
atmosfera. Jednym słowem 
– jest to prawdziwe święto 
futbolu. 

Zażyłość między kibicami 
jest bardzo duża. Z drugiej 
jednak strony fani obu dru-
żyn jednocześnie mówią: 
przyjaźń jest, ale na trybu-
nach, a na boisku ma być wal-
ka. I tak zawsze było i tak też 
zapewne będzie w sobotę.

Dla Śląska będzie to trzeci 
z rzędu mecz z zespołem z 
ligowej czołówki. Tak, z li-
gowej czołówki, nie ma tutaj 
pomyłki. Wystarczy tylko 
zerknąć na tabelę. Lechia w 

tej chwili jest czwarta i ma 
zaledwie dwa punkty straty 
do drugiej w tabeli Jagiellonii 
Białystok, którą zresztą ostat-
nio pokonała 2:1. Gdańszcza-
nie po bardzo dobrym starcie 
w tej rundzie (bezbramkowy 
remis z Ruchem Chorzów, 
wygrana z Polonią Bytom 
2:0 i wspomniane zwycię-
stwo z Jagiellonią) nagle stali 
się poważnym kandydatem 
do zajęcia na koniec sezonu 
miejsca dającego prawo gry 
w europejskich pucharach.

Lechia - nie z tak wielkim 
szumem, jak miało to miej-
sce w innych klubach - zbu-
dowała silny zespół, w któ-
rym trudno dopatrywać się 
słabych punktów. Gwiazdą 
Lechii i najgroźniejszym za-
wodnikiem jest bez wątpie-
nia Abdou Traore. Zawodnik 
z Wybrzeża Kości Słoniowej 
wiosną zdobył już trzy gole, 
a w sumie w tym sezonie aż 
osiem razy wpisywał się na 
listę strzelców. Szybki i do-
brze wyszkolony technicznie 

jest motorem napędowym 
ataków zespołu z Gdańska.

Warto też zwrócić uwagę 
na Bédi Buvala oraz wszę-
dobylskiego i zadziornego 
Ivansa Lukjanovsa. Do tego 
dochodzi bardzo solidna 
druga linia z doświadczonym 
Łukaszem Surmą, Pawłem 
Nowakiem i Marko Bajiciem. 
Mówienie więc, że piłkarzy 
Śląska czeka w sobotę bar-
dzo ciężki pojedynek, nie jest 
na wyrost (i to nawet gdyby 
okazało się, że w meczu nie 
wystąpi Traore, który może 
zostać zawieszony na jeden 
lub dwa mecze za niespor-
towe zachowanie podczas 
pojedynków z Jagiellonią i 
Polonią). 

Poza tym wszystko wska-
zuje na to, że trener Orest 
Lenczyk do ostatniego dnia 
przed pojedynkiem nie bę-
dzie pewny, jakich piłkarzy 
będzie miał do dyspozycji. 
Wyjazdowe mecze z Jagiel-
lonią i Legią Warszawa, choć 
dały wrocławskim zawodni-

kom cenne cztery punkty, 
kosztowały ich przy oka-
zji dużo siły i zdrowia. Już 
przed tymi spotkaniami ze 
składu wypadł Amir Spahić, 
a później do grona kontuzjo-
wanych dołączyli Remigiusz 
Jezierski, Tomasz Szewczuk i 
Dariusz Sztylka. 

Z drugiej strony Śląsk w 
tegorocznych meczach po-
kazał, że wiosną to on może 
rozdawać w lidze karty (do-
bra pozycja wyjściowa Le-
chii do walki o europejskie 
puchary to także zasługa 
wrocławian, którzy odebrali 
Jagiellonii i Legii punkty na 
ich własnych boiskach). Ekipa 
Oresta Lenczyka nie prze-
grała już jedenastu meczów 
z rzędu, a do pojedynku z 
gdańszczanami przystąpi 
opromieniona zwycięstwem 
nad Legią przy Łazienkow-
skiej.

I na koniec jeszcze jedno 
- od czasu powrotu Śląska 
do ekstraklasy wrocławska 
drużyna jeszcze nie wygrała 

Kolejny numer „Wokół Śląska”7 kwietnia w Gazecie Wrocławskiej!

To nie pomyłka, Lechia to 
zespół z ligowej czołówki
To nie pomyłka, Lechia to 
zespół z ligowej czołówki
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Lechia Gdańsk to kolejna 
przeszkoda na drodze 

drużyny Oresta Lenczyka. 
Mecz z czwartą ekipą ligi 

rozpocznie się 
w sobotę o godz. 17 

na stadionie przy 
ul. Oporowskiej.

z Lechią. Padły trzy remisy i 
dwa razy wygrywali gdańsz-
czanie. Najwyższa pora 
zmienić ten bilans. 

Przedsprzedaż biletów 
na mecz z Lechią trwać 
będzie do piątku. Bilety w 
cenie 20 zł (trybuna od-
kryta) i 35 zł (kryta) można 
dostać w kasach stadio-

nu (w czwartek czynne w 
godz. 13-18, w piątek od 
10 do 18) oraz na stronie 
bilety.slaskwroclaw.pl. 
W sobotę kasy zostaną 
otwarte o 9:00, a ceny w 
tym dniu wynosić będą 25 
zł (odkryta) i 40 zł (kryta). 
Początek meczu o godz. 
17:00.
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W kontekście walki 
o europejskie puchary 
mówi się o Wiśle Kra-
ków, Legii Warszawa, 
Jagiellonii Białystok czy 
Lechu Poznań, ale nie 
wspomina się o Lechii 
Gdańsk. To chyba błąd, 
bo miejsce w tabeli i wy-
niki wskazują, że Lechia 
też walczy o puchary.

My do tego podchodzimy 
w następujący sposób: za-
miast mówić i szumnie coś 
zapowiadać, po prostu ro-
bimy swoje. Nasza obecna 
pozycja w lidze na pewno 
nie spowoduje, że nagle za-
czniemy głośno krzyczeć 
„Chcemy pucharów!”. Po 
prostu dalej będziemy się 
koncentrowali na kolejnych 
meczach i starali się wygry-
wać. Może to jest właśnie 
sposób, bo nikt się na nas 
specjalnie nie spina i trochę 
nam to ułatwia zadanie na 
boisku.

Gdy analizuje się skład 
i grę Lechii, to trudno zna-
leźć jakieś słabe punkty. 
Sądzę, że nie będzie Pan 
chciał zdradzić, ale zary-
zykuję i zapytam - Lechia 
ma jakieś słabsze ogniwa?

Oczywiście, że ma, tak jak 
każdy zespół. No, może poza 

Barceloną. Ale tak jak pan 
przypuszczał, nie powiem, 
co jest naszą słabszą stroną, 
aby nie ułatwiać zadania ry-
walom.

W takim razie co jest 
silnym punktem Lechii?

Mamy kilka indywidualno-
ści, ale naszą najmocniejszą 
stroną jest zespołowość. Wal-
czymy jeden za wszystkich 
i wszyscy za jednego. Uzu-
pełniamy się i wspieramy. 
Zawsze mamy też kilka nie-
spodzianek przygotowanych 
specjalnie z myślą o rywalu, 
ale także nie zamierzam ich 
teraz zdradzać.

To teraz zapytam o 
Śląsk – jest Pan zaskoczo-
ny tak wyśmienitą passą 
wrocławskiego zespołu?

Absolutnie nie. Znam Ore-
sta Lenczyka i jego warsz-
tat. Kiedy przejmował Śląsk 
byłem pewien, że drużyna 

pójdzie w górę tabeli. Tre-
ner Lenczyk to doskonały 
fachowiec i wie jak przygo-
tować zespół oraz wycisnąć 
z niego to, 
co najlep-
sze. Dlatego 
wyniki i dobra 
passa Śląska 
nie są dla mnie 
zaskoczeniem, 
bo spodziewałem 
się, że wrocław-
ska drużyna będzie 
grała coraz lepiej. I na taki 
rozpędzony Śląsk właśnie 
trafiamy.

Nie pytam, kto wygra 
w sobotę, bo z pewno-
ścią odpowie Pan, że Le-
chia. Zapytam w takim 
razie inaczej: dlaczego 
– Pańskim zdaniem – 
wygra Lechia?

Wracamy do pierwsze-
go pytania. Nie chcę nic 
mówić, zapowiadać i de-

klarować. Spokojnie, po 
cichu przygotowujemy się 
do meczu we Wrocławiu, 
a jak będzie, zobaczymy. 

Na pewno nie będzie to 
dla nas łatwy 
mecz, bo we 
Wr o c ł a w i u 

każdemu się 
gra ciężko.

Ostatnie pytanie - czy 
ze względu na przyjaźń 
kibiców Śląska i Lechii dla 
samych piłkarzy będzie to 
inny mecz niż pozostałe?

Na pewno będzie inna at-
mosfera na trybunach. Na 
boisku to się odczuwa. Ale 
dla piłkarzy naprawdę nie 
ma większego znaczenia, z 
kim aktualnie się gra. Mecz 
ze Śląskiem jest dla nas taki 
sam, jak wszystkie wcze-
śniejsze pojedynki. Chcemy 
wygrać i jestem przeko-
nany, że kibice Lechii wła-
śnie tego od nas oczekują. 

Podobnie jak fani Śląska od 
swoich zawodników. Przy-
jaźń jest na trybunach, a nie 
na boisku.

 Rozmowa z Łukaszem Surmą, pomocnikiem gdańszczan 
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W dolnym rzędzie od lewej: Luiz Carlos Santos Deleu, Paweł Nowak, Michał 
Rogacki (masażysta), Robert Dominiak (trener odnowy biologicznej), Marek Szutowicz 
(trener przygotowania fizycznego), Tomasz Kafarski (I trener), Jerzy Cyrak (II trener), 
Dariusz Gładyś (trener bramkarzy), Piotr Żuk (kierownik zespołu), Łukasz Surma, 
Abdou Razack Traore. 

W środkowym rzędzie od lewej: Kamil Poźniak, Krzysztof Bąk, Rafał Janicki, Wojciech 
Pawłowski, Sebastian Małkowski, Paweł Kapsa, Marko Bajić, Bedi Buval, Tomasz Bobrowski. 
W górnym rzędzie od lewej: Jakub Popielarz, Tomasz Dawidowski, Aliaksandr Sazankou, 
Ivans Lukjanovs, Marcin Pietrowski, Vytautas Andriuskevicius, Krystian Żabko, Patryk Brzeski, Piotr 
Wiśniewski, Levon Airapetian. 

„
Lenczyk 

to doskonały 
fachowiec i wie, 
jak przygotować 
zespół

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

Bramkarze
1. Paweł Kapsa 28 186/82
23. Wojciech Pawłowski 18 190/80
33. Sebastian Małkowski 24 194/90
Obrońcy
2. Rafał Janicki 18 188/79
3. Vytautas Andriuskevicius 20 188/80
4. Sergejs Kozans 25 192/88
5. Krzysztof Bąk 28 188/84
6. Luka Vućko 26 197/81
20. Lewon Hajrapetjan 21 178/73
26. Deleu 27 176/77
28. Krystian Żabko 18 180/73
Pomocnicy
7. Abdou Traore 22 170/64
8. Łukasz Surma 33 177/78
17. Marcin Pietrowski 23 184/80
16. Jakub Popielarz 21 176/71
22. Paweł Nowak 32 175/70
23. Marko Bajić 25 188/84
25. Kamil Poźniak 21 182/70
27. Patryk Brzeski 19 181/74
Napastnicy
9. Aleksandr Sazankow 27 181/78
10. Tomasz Dawidowski 33 179/78
11. Ivans Lukjanovs 24 185/74
14. Piotr Wiśniewski 28 177/73
18. Bedi Buval 24 181/70
19. Tomasz Bobrowski 21 183/75

*wiek/wzrost/waga

 Lechia Gdańsk Po cichu robimy swoje
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Rozmowa z byłym kapitanem na dziesiątą rocznicę występów w Śląsku.

Mówi coś Panu data 10 
marca 2001 roku?

Jasne, że tak. To jest data 
mojego debiutu w Śląsku. Gra-
liśmy na wyjeździe z Górni-
kiem Zabrze i przegraliśmy 
0:2. Wszedłem wtedy z ław-
ki.

Czy to jest ten najbar-
dziej zapamiętany mecz w 
barwach Śląska?

Z jednej strony tak, bo wte-
dy po raz pierwszy wystąpi-
łem  w koszulce Śląska w ofi-
cjalnym meczu i w ten sposób 
spełniło się moje marzenie. Od 
dziecka bowiem pragnąłem, 
by zagrać kiedyś w Śląsku. Ale 
z drugiej strony bardziej wolę 
wracać pamięcią do tych wy-
granych spotkań.

To który mecz jest tym 
jedynym i wyjątko-
wym?

Na pewno 
te wszystkie 
spotkania, 
które da-
wały nam 
a w a n s , 
były wy-
jątkowe. Ale 
tym takim naj naj 
będzie z pewnością poje-
dynek z Wartą w Poznaniu. 
Wygraliśmy 3:2 i wywal-
czyliśmy awans do ekstra-
klasy. Na ten powrót do 
elity czekaliśmy bar-
dzo długo.

Ja za to pamiętam Da-
riusza Sztylkę z meczu z 
Widzewem Łódź w 2002 
roku. Śląsk zremisował 
1:1 i spadł z ekstraklasy. 
Pan nie mógł zagrać w 
tym meczu z powodu 
kartek, a po spotkaniu 
wyglądał Pan, jak gdyby 
zobaczył ducha.

Też pamiętam ten mecz. Ale 
to nie są miłe wspomnienia i 
lepiej do tego nie wracajmy. Po-
wiem tylko, że to było okropne 
uczucie. Siedziałem na try-
bunach i nie mogłem pomóc 

zespołowi, który grał bardzo 
ważny mecz. Straszne.

Myślał Pan wtedy, że 
na powrót do ekstraklasy 
przyjdzie czekać aż tak 
długo?

Jak każdy sportowiec my-
ślałem, że od razu do niej 
wrócimy. Chciałem, aby ko-
lejny sezon szybko się zaczął, 
bo chciałem ponownie grać w 
ekstraklasie. Okazało się jed-
nak, że ten nas nasz spadek 
nie był ostatnim, bo po roku 
ponownie spotkała nas de-
gradacja. To był cięż-
ki okres dla mnie i 
dla klubu.

Miał Pan wte-
dy propozycje z 
klubów z ekstra-

klasy, ale jednak 
pozostał Pan 
w Śląsku.

Tak i nie ża-
łuję tej decyzji. 
O cz y w iście , 
moja kariera, je-
żeli tak można 
w ogóle powie-
dzieć, mogła 
się potoczyć 
zupełnie ina-
czej. Mógłbym 

mieć teraz na 
koncie znacznie 

więcej występów 
w ekstraklasie, ale w 
ogóle nie żałuję, że 
tak się to potoczyło. 
Zostałem w Śląsku i 
nie raz było bardzo 

ciężko, ale po tych wszystkich 
latach dopięliśmy swego i jeste-
śmy w ekstraklasie. Mam taką 
małą satysfakcję, że w jakiś spo-
sób przyczyniłem się do po-
wrotu Śląska do ekstraklasy.

W wielu wywiadach 
podkreślał Pan, że ważną 
rolę w podjęciu takiej, a 
nie innej decyzji, odegrała 
rodzina.

Uważam, że każdy w swoim 
życiu powinien poza pracą zna-
leźć sobie coś, co będzie dla 

niego bardzo ważne. Dla 
mnie właśnie czymś 

takim jest rodzi-
na, która była 
i jest dla mnie 
ogromnym 
wsparciem. 
Miałem kilka 

bardzo trud-
nych chwil w 

podczas swojej 
gry w piłkę i za-

wsze mogłem wtedy 
liczyć na swoich najbliż-
szych. Jestem im za to 

ogromnie wdzięczny.

Te trudne chwile 
to chyba kontuzje i 

problemy zdrowot-
ne?

Zgadza się. Najpierw 
miałem poważny uraz mię-
śnia, a później przydarzyły 

mi się kłopoty ze zdrowiem, 
których przyczyny nikt nie 
mógł zdiagnozować. Niektó-
rzy lekarze sugerowali nawet, 
abym skończył już z grą w 
piłkę. Ale właśnie wtedy ro-
dzina była przy mnie, wspie-
rała mnie i pozwoliła przejść 
przez ten trudny okres. Teraz 
jestem dzięki temu silniejszy. 

To może porozmawiaj-
my o samym Śląsku. Wie-
le się zmieniło w klubie 
przez te 10 lat?

Nie ma nawet co porówny-
wać. Klub jest teraz doskonale 
zorganizowany i praktycznie 
niczego nam nie brakuje. My, 
piłkarze, możemy się koncen-
trować tylko na treningach i 
na grze, bo wszystko inne jest 
załatwiane na czas, tak jak ma 
to miejsce w największych 
klubach. Wcześniej prze te 10 
lat różnie z tym bywało. Nie 
chcę już za bardzo do tych 
trudnych chwil wracać, ale po-
wiem tylko tyle, że czasami 
brakowało w klubie nawet pie-
niędzy na wodę mineralną.

Nie ma co ukrywać - 
Pańska kariera powoli do-
biega końca. Co później?

Bardzo chciałbym zostać 
przy Oporowskiej w charakte-
rze trenera i mieć możliwość 
pracy z młodzieżą. Mówiąc 
szczerze, taka myśl przy-
świecała mi jeszcze wtedy, 
gdy zaczynałem wchodzić w 
dorosły futbol. Ale zanim zaj-
mę się trenerką, to chciałbym 
jeszcze trochę pokopać piłkę, 
dobrze? (śmiech)

Oczywiście. Ale jak już 
Pan zostanie trenerem, 
to jest szansa, że będzie 
szkolił swoich synów?

Oj, to chyba nie jest dobry 
pomysł. Ojciec-trener jest 
przeważnie bardziej wy-
magający i to mogłoby nie 
wpłynąć dobrze na moich 
chłopców (śmiech). A tak na 
poważnie. Cieszę się, że obaj 
moi synowie garną się do gry 
w piłkę. Do niczego ich nie 
namawiam, a oni sami chcą 
kopać i grać. Ale czy będą 
piłkarzami? Nie zamierzam 
ich do niczego zmuszać. Je-
żeli któryś z nich zostanie 
piłkarzem, na pewno będę 
szczęśliwy, ale jeżeli nie, to 
nie będę rozpaczał. Dla mnie 
najważniejsze, aby byli zdro-
wi. Trochę przeszedłem w 
życiu i przekonałem się, że 
właśnie zdrowie jest najważ-
niejsze. Jeżeli ono dopisuje, 
to wszystko inne można so-
bie poukładać.

To ostatnie pytanie - 
już niebawem Śląsk zagra 
na nowym stadionie. Pla-
nowany jest mecz otwar-
cia z jedną z wielkich firm 
piłkarskich. Z kim Pan 
chciałby w nim zagrać?

Tyle przeszliśmy razem 
ze Śląskiem i już nie mogę 
się doczekać przenosin. 
Chociaż Oporowską da-
rzę dużym sentymentem. 
Mam nadzieję, że będzie 
mi dane zagrać w tym me-
czu. A rywal? Uważam, że 
powinna to być drużyna, z 
którą Śląsk coś łączy. Chyba 
najlepszy byłby Liverpool. 
Chyba wszyscy byliby za-
dowoleni.D
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504 133 838 lub 889 540 416, globtrans@
op.pl. Rabat w wysokości 20% na usługi 
transportowe. 
MOTORYZACJA, 
AUTOMYJNIA 
Inter Cars
Filia nr 1: samochody osobowe , 
al. 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 oraz 5% na 
części motocyklowe.
Amicar - ul. Robotnicza 94; 
tel. (71) 373 58 02; http://www.amicar.com.
pl/; amicar@amicar.com.pl 
Rabat w wysokości 5% 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 
obowiązującymi promocjami powszechny-
mi, ogłoszonymi przez Fiat Auto Poland). 
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 wysokości 15% na wszystkie 
materiały motoryzacyjne. 
Salon Skuterów 
i Motocykli KINGWAY 
Wrocław - ul. Karmelkowa 41, 52-437 
Wrocław, tel. 501 071 207, www.kingway-
poland.pl, kingway-wrc@wp.pl. Rabat 
w wysokości 5% na wszystkie artykuły 
motocyklowe oraz pojazdy. 
Myjnia Car Wash 
-  ul. Stalowa 94, 53-440 Wrocław, 
tel. (71) 332 45 37. Rabat w wysokości 
10% na wszystkie usługi (automyjnia 
ręczna i autokosmetyka).
Sklep Motoryzacyjny,
T. i M. Wilczyński s.c., 
ul. Lwowska 32, 53-515 Wrocław,
 tel. 713323739. Rabat w wysokości 5% 
na części samochodowe oraz 10% rabatu 
na akcesoria samochodowe w sklepie 
motoryzacyjnym znajdującym się przy ulicy 
Lwowskiej 32 we Wrocławiu. 
Warsztat Serwis VW Audi 
Skoda Seat „LUBOŃ”, ul. 

Gnieźnieńska 4, Teren pierwszej giełdy 
samochodowej, 53-633 Wrocław, tel. 
608490874,  713500476,  www.autolubon.
pl; biuro@autolubon.pl. Rabat w wysokości 
10% na usługi: montaż oraz naprawę. 
Honda Biela, ul. Wrocławska 30A, 
55-095 Mirków, tel. (71) 315 10 17, sprze-
daz@hondabiela.pl,   www.hondabiela.
pl  Rabat w wysokości 10% na części 
zamienne i akcesoria samochodowe, 7% 
rabatu na usługi w ASO Honda Biela, 0,5% 
rabatu na nowe samochody (łączy się z 
obowiązującymi promocjami importera 
Honda Poland). 
RICARDO Profesjonalna 
pomoc przy zakupie samo-
chodu, ul. Wambierzycka 5, 50-537 
Wrocław, tel. 0503 136 305, www.ricardo.
net.pl, auto@ricardo.net.pl 
15% rabatu na usługę pomocy przy 
zakupie samochodu.
G4 GARAGE Sp. z o.o.,
 ul Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław, tel/fax  
+48 71 788 45 05, wroclaw@g4garage.
pl, www.g4garage.pl, www.g4.com.pl, 
50% Rabatu na usługę wymiany oleju, 
10% rabat na usługi warsztatowe, 10% 
rabatu na oleje, chemię motoryzacyjną , 
części. Wymiana oleju Petronas Syntium 
bezpłatnie. Rabaty nie łączą się z innymi 
promocjami.
KLIMATYZACJA, 
WENTYLACJA
Cerim Klimatyzacja - Wentylacja 
– ul. Charkowska 9, tel. (71) 345 51 96, tel 
kom. 603 812 842; www.cerim.pl;  info@
cerim.pl Rabat w wysokości 5 % na 
urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyj-
ne,  montaż instalacji klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych 5%, konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 10%, 
napełnianie klimatyzacji samochodowej 
10%. 
USŁUGI 
FOTOGRAFICZNE 
Fotofutura – ul. Krasińskiego 34, 
tel. (71) 343 48 23, www.foto-futura.pl/; 
fotofutura@interia.pl 
Rabat w wysokości 20% na studio i 
laboratorium fotograficzne. 
ROZRYWKA
Aquapark – ul. Borowska 99; tel. 
(71) 77 11 511; www.parkwodny.wroc.pl; 
marketing@parkwodny.wroc.pl; Bilet za 24 
zł na 4 godziny na basen rekreacyjny.   
MUZYKA
M.Ostrowski Sp. J. 
- Sklep Muzyczny, al. Armii Krajowej 5, tel. 
(71) 79-74-600, www.muzyczny.pl Rabat w 

wysokości 5% przy zakupie produktów w 
siedzibie sklepu przy Al. Armii Krajowej 5. 
Rabat nie obejmuje towarów znajdujących 
się już w promocji, na wyprzedaży albo 
objętych specjalną ofertą. 
TAXI
SuperTaxi – ul. Tarnogajska 11-
13/319; tel. 196-63, http://www.supertaxi1.
pl/; supertaxi9663@poczta.fm
W dni powszednie stały rabat w wysokości 
15% na usługi przewoźnicze, natomiast w 
dniu meczu oraz 2 godziny po meczu 20%.   
HANDEL, SKLEPY
Sklep Tip - Top, ul. Lwowska 2, 
56-400 Oleśnica. Rabat w wysokości 5% 
na artykuły spożywcze. 
Sklep Monopolowy „Vic-
toria” - ul. Piłsudskiego 38/1a, www.
monopolowy6-24.pl, monopolowyvic-
toria@op.pl Rabat w wysokości 5% na 
cały asortyment dostępny w Sklepie 
Monopolowym „Victoria” znajdującym się 
przy ul. Piłsudskiego 38.
SKLEPY RTV 
Autoryzowany Dystrybu-
tor Cyfra + - „Astra” Dom 
Handlowy, ul. Horbaczewskiego 4-6, 
Wrocław - Fabryczna, tel. (71) 351 29 36, 
www.express-sat.pl,  astra-cyfraplus@o2.pl
Autoryzowany Dystrybutor 
Cyfra + - ul. Kozanowska 
95, Wrocław, tel. (71) 351 91 69, serwis 
montaż 507 630 202, www.expres-sat.pl,  
expres-sat@expres-sat.pl Rabat w wyso-
kości 20% na wykonanie  montaż  zestawu 
telewizji satelitarnej Cyfra + zakupionego 
w sklepach  D.H ASTRA ul. Horbaczew-
skiego 4-6 oraz Serwis TV Satelitarnej 
HD ul. Kozanowskiej 95. Dodatkowo 10% 
rabatu na asortyment satelitarny w wyżej 
wymienionych sklepach. 
MEBLE
Mata drzwi i okucia - 
ul. Robotnicza 6, 53-608 Wrocław, Tel. (71)  
717 11 18, www.mata.pl, mata@mata.pl 
Rabat w wysokości 7% na zakup drzwi, 
okien i klamek.
ODŻYWKI
Centrum Fitness i Kultury-
styki Triceps.pl - Al. Armii Krajowej 
8c/2 - Centrum AB, tel. (71) 759 15 22, 
www.triceps.pl; sklep@triceps.pl Rabat w 
wysokości 5%  na wszystkie produkty z 
wyłączeniem produktów z Mega Promocji. 
URODA, 
USŁUGI SOLARYJNE 
Solarium F1, Pl. Staszica 12, Tel. 
(71) 329 01 11 Rabat w wysokości 20% na 
usługi solaryjne i kosmetyczne. 

POLIGRAFIA
MPrint S.C, Wybrzeże Wyspiańskiego 
13, tel. (71) 729 54 40, www.mprint.
wroclaw.pl,  serwis@mprint.wroclaw.
pl Rabat w wysokości 10% na materiały 
eksploatacyjne (regeneracje, sprzedaż 
tuszów i tunerów) oraz 15% rabatu na 
usługi ( serwis, naprawy,   konserwacje 
drukarek). 
BUDOWNICTWO
MAL TAP Andrzej Drozdow-
ski, ul. Kozanowska 103/23,tel. 504-051-
361, http://www.gipstynk.friko.pl/
Rabat w wysokości 10% na usługi: malo-
wanie obiektów metoda natryskowa- agre-
gatem hydrodynamicznym, 7% docieplanie 
stropów garaży podziemnych piwnic, 10% 
na tapety natryskowe – gotele, 10% na 
remonty i wykończenia wnętrz mieszkań, 
domów, biur oraz lokali usługowych.
ToZasBud s.c Usługi Ogólno-
budowlane, 
ul. Sokolnicza 42/11, tel. 667 138 628, 
www.tozasbud.eu,  biuro@tozasbud.
pl Rabat w wysokości 15% na usługi bu-
dowlane: odświeżanie mieszkania (gipso- 
gładz, malowanie, panele podłogowe). 
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 podłogowe i ścienne, 10% na 
glazurę i terakotę oraz 10% na sufity i 
ścianki działowe z GK. 
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. 
Instalatorstwo Elektryczne 
Błońscy, ul. Poleska 2/8, 51-354 
Wrocław, tel. (71) 324 10 08, tel. kom. 601 
418 305, Rabat w wysokości 5% na usługi: 
instalacje elektryczne, domofony, alarmy, 
monitoring, projektowanie i wykonastwo.
WALDAN Sp. z o.o., ul: Chłopska 
2G, 51-426 Wrocław, tel. (71) 345 60 65, 
www.waldan.pl,  biuro@waldan.pl Rabat 
w wysokości 10% na artykuły/materiały 
budowlane. 
USŁUGI FINANSOWE
SmartBits Sp. z o.o., Oddział 
Wrocław, Biuro Rachunkowe
ul. Sądowa 5/6, 50-046 Wrocław, tel/fax. 71 
785-06-66, e-mail:  wroclaw@smartbits.pl, 
www.smartbits.pl, 15% rabatu na wszystkie 
usługi biura rachunkowego

ODZIEŻ
Wrocław Centrum Handlo-
we Arkady, Sklep Firmowy 
Bergson, ul. Powstańców Śląskich 
2-4, tel: (71) 360 02 52 Wrocław Marino, 
Sklep Firmowy Bergson, ul. Paprotna 7, tel: 
(71) 330 49 48. Rabat w wysokości 7% od 
cen detalicznych brutto na produkty marek 
Bergson, Maier oraz Hayford. 
Sklep SportStyl Anna - pl. Zwy-
cięstwa 2, 56-400 Oleśnica, tel: (71) 798 99 
50, tel. kom. 601 874 872, sportstylanna@
interia.pl. Rabat w wysokości 5% na zakup 
odzieży i obuwia na produkty marek 
PUMA, Kappa, Adidas, Nike i Reebok.
SPORT
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 sporto-
we (tenis, badminton, squash) codziennie 
w godz. 8 – 14 oraz 10% rabatu na usługi 
rekreacyjne (masaż, siłownia, aerobik, 
spinning) codziennie w godz. 8 – 24. 
Stowarzyszenie 
Promocji Sportu FAN - 
ul. Chorwacka 41, 51-107 Wrocław, tel. 
501 158 201, fax.: 071 723 43 60, e-mail: 
biuro@fan.org.pl, www.fan.org.pl Rabat w 
wysokości 15% na wyjazdy organizowane 
przez Stowarzyszenie oraz 10% zniżki na 
sprzęt do nordic walking (kijki, akcesoria 
dodatkowe).
GASTRONOMIA
Springer Pizza - ul. Jedności Na-
rodowej  122 a, tel. (71) 322 73 82, www.
springerpizza.wroclaw.pl, springerpizza@
gmail.com. Rabat w wysokości 15% na 
wszystkie dania obiadowe oraz pizze. 
Doner Borek - ul. Racławicka 3/5, tel. 
(71) 332 36 19, SMS: 664 915 929, www.
duzapizza.pl. Rabatu w wysokości 15% na 
zakup pizzy. 
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. 
Restauracja „Imbis Yarod” 
- ul. Jantarowa 2, 53-416 Wrocław. Rabat 
w wysokości 5% na zakup doner kebab, 
kurczaka z rożna oraz tortille z mięsem. 
DiRoberto - ul. Trwała 7, 
tel. (71) 78 59 961. Rabat w wysokości 
10% na zakup pizzy. 
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.
Fidel Gastro  – ul. Ruska 18, 
50-079 Wrocław, Tel. 71 790 50 50, www.
fidel-gastro.pl. Rabat w wysokości 5% na 
wszystkie dania i napoje dostępne w barze.
Klub Maranta - ul. Parnickiego 4, 
51-116 Wrocław, tel. kom. 506 367 446, 
e-mail: klub-maranta@o2.pl, www.maran-
ta.wroclaw.pl Rabat w wysokości 10% na 
wszystkie produkty dostępne w barze – 
poza promocjami, które się nie łączą
Telepizza - ul. Grabiszyńska 126a, tel. 
(71) 780 40 13. W każdym wrocławskim 
lokalu Telepizzy kibice Śląska po okazaniu 
Karty Kibica, mają 50 % rabatu na pizzę. 
W lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 126a – 
można nabyć  „ZESTAW KIBICA”( piwo + 
pizza) gratis plakat piłkarzy Śląska (oferta 
ważna w lokalu). Lokale Telepizzy we 
Wrocławiu: ul. Drobnera 32; ul. Grabiszyń-
ska 126a; ul. Horbaczewskiego 21a; ul. 
Kiełczowska 51c; ul. Kościuszki 147; ul. 
Marie Curie- Skłodowskiej 45/1
NAUKA, EDUKACJA, 
SZKOLNICTWO 
Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Coachingu we Wrocławiu, 
ul. Paderewskiego 3,51-612 Wrocław, 
Korona Stadionu Olimpijskiego, Wejście 
nr 7 (przy bramie nr 18), tel.: +48 504 051 
597, e-mail : rekrutacja@wszic.pl, biuro@
wszic.pl,http://wszic.pl/. Rabat w wysokości 
5% na pierwszy semestr studiów licen-
cjackich oraz na pierwszy semestr studiów 
podyplomowych. 5% rabatu na kursy 
menedżerskie i kursy z zakresu coachingu 
sportowego. 
SZKOŁA NAUKI JAZDY 
Jedynka - ul. Tarnogajska 18,tel. 691 
142 746, http://www.jedynka_jedynka.
republika.pl/; jedynka_jedynka@interia.eu. 
Rabat 10% od ceny podstawowej na kurs 
prawa jazdy kat. A i B oraz testy gratis. 
Kursant -  ul. Tarnogajska 5/7; tel. (71) 
336 78 08; http://www.kursant.wroclaw.pl/; 
biuro@kursant.wroclaw.pl; Rabat w wy-
sokości 10% na prawo jazdy kategorii A i B.   
Wrocławska Szkoła Jazdy 
Ela -  Al. Kromera 65/25; tel. 692 409 991; 
www.ela.wroclaw.pl; szkola@ela.wroclaw.
pl. Rabat w wysokości 10% na prawo jazdy 
kategorii B. 
TRANSPORT
PIT TRANSPORT, ul. Braterska 
6, 53-015 Wrocław, www.pittransport.pl,  
biuro@pittransport.pl. Rabat w wysokości 
15% na usługi transportowe. 
GLOBTRANS Marcin Gad, ul. 
Paderewskiego 18/9, 55-200 Oława, tel. 

◄ ◄ ◄      PUNKTY PARTNERSKIE ŚLĄSKA      ► ► ►

P rogram Partnerski 
przeznaczony jest dla 
tych sympatyków Ślą-
ska Wrocław, którzy 

posiadają Kartę Kibica. Dzięki Kar-
cie możliwe jest uzyskanie atrak-
cyjnych zniżek i rabatów w coraz 
większej liczbie sklepów czy firm 
usługowych. Lista Punktów Part-
nerskich Śląska dostępna jest w 
naszym oficjalnym magazynie 
klubowym „Wokół Śląska” oraz na 
stronie www.slaskwroclaw.pl. Każ-
dy Punkt oznaczony jest specjalną 
naklejką, której wzór prezentuje-
my obok.

Naszym Partnerem może zo-
stać każda firma, która zechce 
udzielić określonego przez siebie 
rabatu kibicom Śląska. Zaintere-
sowanych prosimy o wysłanie 
wiadomości e-mail pod adres: 
kgancza@slaskwroclaw.pl.

Kartę Kibica można wyro-
bić w stadionowych kasach. Jej 
koszt to jedyne 10 zł.
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REKLAMA

Ś ląsk to pierwszy 
polski klub piłkar-
ski, który będzie 
dysponował najno-

wocześniejszym rozwiąza-
niem w obszarze analiz po-
meczowych – PROZONE3 
dostarczanym przez firmę 
Prozone Sports Ltd.

Umowa w tej sprawie zo-
stała podpisana przez prezesa 
zarządu WKS Śląsk Wrocław 
SA Piotra Waśniewskiego i 
Jakuba Myszkorowskiego, 
przedstawiciela firmy Prozo-
ne na Europę Centralną.

Umowa w tej sprawie zo-
stała podpisana przez prezesa 
zarządu WKS Śląsk Wrocław 
SA Piotra Waśniewskiego i 
Jakuba Myszkorowskiego, 
przedstawiciela firmy Prozo-
ne na Europę Centralną. 

Na mocy kontraktu na no-
wym stadionie przy al. Ślą-
skiej zamontowanych zosta-
nie osiem kamer cyfrowych, 
które będą obsługiwane 
zdalnie z angielskiego Leeds, 

gdzie mieści się siedziba Pro-
zone. Maksymalnie dobę po 
każdym meczu Śląska roz-
grywanym we Wrocławiu 
sztab szkoleniowy WKS-u 
otrzyma dostęp do przeróż-
nych analiz – fizycznych, 
taktycznych i technicznych. 
Program umożliwi także od-
wzorowanie wszystkich ru-
chów zawodników na boisku 
w postaci animacji 2D. 

– PROZONE3 to obecnie 
najlepszy i najnowocze-
śniejszy system na świecie. 
Oferuje nieosiągalny dotąd 
poziom wiedzy o meczu. 
Używany jest przez czoło-
we kluby świata, takie jak 
choćby Arsenal Londyn czy 
Real Madryt. Cieszymy się, 
że do tego zacnego grona 
– jako pierwszy klub w Pol-
sce – dołącza teraz Śląsk 
Wrocław. To dla nas wielki 
zaszczyt, że klub o takich 
tradycjach i doskonale za-
powiadającej się przyszłości 
zdecydował się na współ-

pracę z nami. Zapewniam, 
że Śląsk będzie otrzymywał 
produkty i serwis na najwyż-
szym światowym poziomie, 
a trenerzy będą mogli liczyć 
na nasze pełne wsparcie – 

powiedział Jakub Myszko-
rowski. Warto zaznaczyć, 
że Śląsk już korzysta z pro-
duktów firmy Prozone. Od 
roku, na mocy porozumienia 
podpisanego wynegocjowa-

nego przez spółkę Ekstraklasa 
SA, wszystkie kluby naszej ligi 
analizują swoje spotkania po-
przez aplikację Matchviewer.

- Na tej podstawie dokona-
liśmy już kompletnej analizy 

ubiegłego sezonu, więc każ-
dy zawodnik może np. zoba-
czyć, jakie błędy popełniał i 
nad czym musi popracować, 
aby poprawić swoje wyniki. 
A nowy program – PROZO-
NE3 – pozwoli nam także na 
analizę gry innych zespołów 
oraz poszczególnych piłka-
rzy pod kątem ich ewentu-
alnych występów w Śląsk 
– dodał Krzysztof Paluszek, 
dyrektor sportowy Śląska.

Śląsk Wrocław będzie 
jak Arsenal i Real

Jakub Myszkorowski i Piotr Waśniewski podpisali 3-letnią umowę.

PROZONE SPORTS W 
LICZBACH (I NIE TYLKO)
Ponad 6000 spotkań 
na całym świecie analizowanych 
w każdym sezonie
5 kontynentów pokrytych 
analizami
62 turnieje/ligi/puchary 
objęte analizami w sezonie 
2009/10
Krajowi mistrzowie mający 
umowy z Prozone w sezonie 
2009/10: Chelsea Londyn, 
Panathinaikos Ateny, Dinamo 
Zagrzeb, Al Wahda 
i Real Salt Lake
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Fragment membrany 
zamontowano na zachod-
niej trybunie. To skompli-
kowana procedura?

Przede wszystkim jest wy-
jątkowo sterylna. Przed zawie-
szeniem, skrojony na miarę 
fragment membrany rozciąga-
ny jest na specjalnej płachcie, 
a monterzy chodzą po niej w 
kapciach, przypominających 
szpitalne. Później trzeba ją 
jeszcze naciągnąć na stalowy 
stelaż, co przez niewielką ela-
styczność membrany jest nie-
zwykle pracochłonne i może 
trwać nawet kilka dni. Opty-
malne warunki do montażu 
siatki to temperatury powyżej 
5 stopni Celsjusza. Wtedy na-
ciągnięcie jej na stalową kon-
strukcję jest łatwiejsze. 

Materiał, z którego wy-
konana jest membrana, to 
ponoć supernowoczesna 
technologia? 

Rzeczywiście, jest ultra 
cienki i dobrze przepuszcza 

światło, przez co spacerują-
cy po promenadzie stadionu 
będą mogli poczuć otaczającą 
przestrzeń. Półprzezroczy-
stość plecionych materiałów 
zapewnia idealne warunki 
oświetleniowe stadionu od świ-
tu do zmierzchu. Same włókna 
do produkcji membrany wy-
twarzane są w Niemczech w 
Leverkusen, a całość na Wę-
grzech produkuje renomowa-
na firma Graboplan. 

Czy podobny mate-
riał wykorzystano już na 
którymś ze stadionów w 
Polsce lub na świecie?

Membrany, to technologia 
stosowana na całym świecie w 
budynkach o różnej wielkości: 
teatrach, stadionach, basenach. 
Najważniejsze jej zalety to 
wytrzymałość i elastyczność. 
Siatki takie jak nasza, a więc 
wykonane z włókna szklanego, 
pokrytego teflonem, nie wy-
kazują znaczącego pogorsze-
nia jakości z powodu słońca i 

warunków atmosferycznych, 
nawet po wielu latach użyt-
kowania Ze względu na swą 
strukturę są także bardziej 
odporne na brud niż inne ma-
teriały. Deszcz jest więc jedy-
nym środkiem wymaganym 
do czyszczenia dachu. W Pol-
sce przykładem zastosowania 
membrany jest choćby dach 
nad trybunami stadionu Legii. 
Również do pokrycia dachu 
stadionu w Poznaniu wykorzy-
stano membranę w kolorze na-
turalnego jedwabiu. 

No właśnie, kolor sta-
dionu na wizualizacjach 
jest biały, a tymczasem 

membrana jest w kolorze 
beżu… 

Zastanawiano się nad za-
stosowaniem kolorowej mem-
brany, ale ta nie miałaby tych 
właściwości, które ma beżowa. 
Poprzez działanie promieni 
słonecznych membrana poja-
śnieje. Potrzeba na to jednak 
ok. pół roku. 

Wiemy, że po wybudo-
waniu obiektu membrana 
z włókna szklanego i teflo-
nu, poprzez zastosowanie 
specjalnego oświetlenia, 
będzie mogła świecić w 
różnych barwach. Czy 
już wiadomo, jak będzie 

wyglądało to specjalne 
oświetlenie?

Odbył się już pierwszy test 
iluminacji wrocławskiej areny. 
Stadion rozświetlił się m.in. na 
zielono, biało i czerwono. We-
dług projektu lampy mają być 
zamontowane pod dachem i 
pod trybunami. 

Podczas testów okazało się 
jednak, że jeszcze ładniejszy 
efekt można osiągnąć świe-
cąc na elewację z zewnątrz. 
Pracujemy więc teraz nad do-
stosowaniem projektu w taki 
sposób, by można było zainsta-
lować lampy z zewnątrz i pod-
świetlić elewację w dowolnych 

kolorach i ich odcieniach. Takie 
właśnie możliwości dają lampy 
LED. 

Szczegółowe rozwiązania 
sterowania oświetleniem są 
obecnie projektowane. To, jak 
na elewacji zaprezentują się 
zestawienia różnych barw, 
będzie także przedmiotem 
testów. Podczas kolejnych 
prób sprawdzane będą róż-
ne ustawienia światła. Mają 
one pokazać nam możliwości 
wykorzystania oświetlenia. 
Wybierzemy najlepszą z nich. 
Końcowy efekt ma być zgod-
ny z projektem i przypominać 
chiński lampion.

REKLAMA

Z aledwie miesiąc temu na wrocławskim stadionie ru-
szył montaż zewnętrznej membrany. Mimo że wi-
doczny jest niewielki fragment całości, to już wywo-
łuje emocje. Głównym tematem dyskusji jest to, czy 

beżowy kolor membrany jest aby na pewno odpowiedni; lub 
to, na ile kolorów będzie ją można podświetlić podczas meczu. 
Na te i inne pytania na temat jednego z najnowocześniejszych 
materiałów, użytych do budowy wrocławskiej areny, odpowie-
dział architekt ze spółki Wrocław 2012 - Paweł Kapitanowicz. Membrana 

już świeci
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Daleka droga do pobicia 
rekordu z 1981 roku

Pojedź ze Śląskiem 
z Wrocławia do Paryża!

J eśli Śląsk wygra bądź 
zremisuje w sobotnim 
meczu z Lechią Gdańsk, 

nie przegra dwunastego me-
czu w Ekstraklasie z rzędu! To 
wspaniała seria, ale do wyrów-
nania, a tym bardziej pobicia 
klubowego rekordu, będzie 
jednak daleko.

Wbrew temu, co podają 
ostatnio media, klubowy re-
kord meczów bez porażki w 
Ekstraklasie nie został ustano-
wiony w 1989 roku przez tre-
nera Romualda Szukiełowicza, 
który nie znalazł pogromcy 
w dwunastu kolejnych poje-
dynkach. O wiele lepiej radził 
sobie Jan Caliński, który nie 
przegrał w siedemnastu ligo-
wych spotkaniach pod rząd! Ta 
fenomenalna seria zaczęła się 
marcu 1981 roku i trwała aż do 
czwartego meczu kolejnego 
sezonu, w którym patent na 
wrocławian wymyślił dopiero 
Łódzki KS.

Co ciekawe, niedługo po za-
kończeniu tej serii ekipa Jana 
Calińskiego chciała wyśrubo-
wać rekord. Zaczęła w listo-
padzie 1981 roku od remisu z 

Widzewem Łódź i łącznie nie 
przegrała w piętnastu kolejnych 
pojedynkach. Marzenia o pobi-
ciu własnego rekordu prysły 
w kwietniu 1982 roku, kiedy 
Śląsk Jana Calińskiego przegrał… 
w Łodzi z Widzewem.

Tym samym to Jan Caliński, 
dzięki świetnym wynikom z 
1981 roku, dzierży tytuł naj-
dłużej niepokonanego trene-
ra Śląska w Ekstraklasie. Ani 
wcześniej, ani później żaden 
szkoleniowiec prowadzący 
naszą drużynę w najwyższej 
klasie rozgrywkowej nie mógł 
pochwalić się taką serią. Ba, o 
równie udany wyczyn nie było 
łatwo także i w niższych ligach. 
Zdarzyło się tak na przykład 
w 1952 roku, kiedy wrocła-
wianie rywalizowali jeszcze 
w A-klasie. Drużyna nie prze-
grała wtedy w aż osiemnastu 
ligowych pojedynkach z rzędu, 
do których dorzuciła jeszcze 
dwa pojedynki w barażach o 
drugą ligę. Problem w tym, że 
z powodu braku wiarygodnych 
źródeł nie za bardzo wiadomo, 
jakiemu trenerowi należy 
przypisać ten sukces.

T radycyjnie dla naszych 
kibiców, którzy pojawią 
się na stadionie przy 

ul. Oporowskiej, przygotowa-
liśmy masę atrakcji. Jeszcze 
przed pierwszym gwizdkiem 
sobotniego meczu Śląska z 
Lechią odbędzie się konkurs, 
w którym wygrać będzie 
można dekoder Cyfry+ wraz 
z pakietem uniwersalnym 
opłaconym na pół roku! 

Sponsorem nagrody jest 
firma NOVISAT, oficjalny dys-
trybutor Cyfry +. Wszystkich 
kibiców zapraszamy do od-

wiedzenia punktów NOVISA-
TU we Wrocławiu: Centrum 
Cyfra + ( ul. Zaporoska 37B), 
C.H. Magnolia (ul. Legnicka 
58) i C.H Korona (ul. Krzywo-
ustego 126).

W przerwie meczu od-
będzie się kolejny konkurs 
z atrakcyjną nagrodą. Tym 
razem na zwycięzcę czekać 
będzie sześciodniowa wy-
cieczka do Paryża dla dwóch 
osób, ufundowana przez Biu-
ro Podróży „Wratislavia Tra-
vel”, mieszczące się przy ul. 
Orkana 20 we Wrocławiu.

Akcja „Twoja krew 
– Moje życie” ma 
przełamać nega-
tywne nastawie-

nie i przekonać Polaków, w 
tym społeczność kibiców, o 
konieczności zwiększenia 
regularnych dawców krwi.

– Zużycie składników 
krwi w Polsce jest nadal 
o około 30% niższe niż w 
„starych” krajach Unii Euro-
pejskiej. Jestem przekona-

na, że realizacja ogłoszone-
go przez nas programu oraz 
towarzysząca mu kampania 
społeczna przyczyni się do 
sprostania temu wyzwaniu 
– mówi minister zdrowia 
Ewa Kopacz.

Organizatorzy akcji chcą 
wykorzystać wielką popu-
larność piłki nożnej w na-
szym kraju do wspieranie 
tak szczytnych celów. Nie-
przypadkowo symbolem 

inicjatywy jest „rubin” – 
utożsamiany jako bezcenny 
dar, którego nie można wy-
produkować – musi ją poda-
rować człowiek.

Wszystkich kibiców, któ-
rzy oddając krew zechcą 
ratować ludzkie życie, za-
praszamy już dwie godziny 
przed sobotnim pojedyn-
kiem z Lechią do specjalnie 
przyszykowanego autoka-
ru, usytuowanego pod sta-

dionem przy Oporowskiej. 
Takie same akcje organizo-
wane będą podczas pozo-
stałych meczów 19. kolejki 
Ekstraklasy. Dodatkowo, na 
wszystkich stadionach na-
szej ligi będą też rozdawane 
ulotki informujące o akcji, a 
młodzi piłkarze na przed-
meczowe prezentacje ze-
społów wniosą flagi z logo 
akcji „Twoja krew - Moje 
życie”. 
Śląsk Wrocław po raz ko-

lejny wspiera akcję honoro-
wego krwiodawstwa. Przed 
meczami na stadionie przy 
ul. Oporowskiej już wielo-
krotnie ustawiano krwiobus, 
a dzięki dobroduszności ki-
biców potrzebujący otrzy-
mali kilkadziesiąt litrów 
krwi. Od kilku lat Śląsk jest 
także patronem akcji „Wam-
piriada”, fundując nagrody 
dla honorowych krwiodaw-
ców.

Oddaj krew przed 
meczem z Lechią
Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Centrum Krwi rusza kolejna 
akcja krwiodawstwa. Ekstraklasa SA, 
jako partner akcji, zaprasza kibiców Śląska 
do oddawania krwi przed sobotnim 
spotkaniem z Lechią Gdańsk.

REKLAMA
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A dam Matysek 
był pierwszym 
bramkarzem w 
historii Śląska, 

który został kapitanem wro-
cławskiej drużyny. Wcze-
śniej nasi golkiperzy jedynie 
epizodycznie zakładali kapi-
tańską opaskę. I tak np. jesie-
nią 1968 kapitanem został 
Klaus Maseli, ale był nim tyl-
ko w trzech meczach, gdyż 
stracił miejsce w składzie na 
rzecz Jana Tomaszewskie-
go. 

Matysek pochodził z pił-
karskiej rodziny. Jego ojciec 
Jan był bramkarzem w Szom-
bierkach Bytom i Zagłębiu 
Wałbrzych, a także zaliczył 
w swojej karierze występy w 
reprezentacji młodzieżowej. 
Adam i jego brat Piotr mieli 
więc od kogo uczyć się 
piłkarskiego abe-
cadła. Choć 
był i pro-

blem, bo pan Jan nie zgadzał 
się na występy swoich synów 
między słupkami, a Adam 
tak jak ojciec chciał zostać 
bramkarzem. Piotr szybko 
zrezygnował z gry w piłkę, a 
Adam - jak sam wspominał w 

jednym z wywiadów - tre-
ningi i piłkę polubił bardziej 
od szkoły.

Skwapliwie wykorzystał 
też nieobecność ojca, który 
wyjechał do USA, i stanął 
między słupkami. Po kil-
ku miesiącach Jan Matysek 
wrócił z wojaży zza oceanu 
i … został trenerem szkółki 
bramkarskiej, w której wyste-
pował Adam. 

- Miałem porywczy cha-
rakter, czasami tak się dener-
wowałem, że opuszczałem 
zajęcia. Potem w domu, wie-
czorem, nigdy nie wracaliśmy 
do tych sytuacji - wspomina 
spędzone w Wałbrzychu 
dzieciństwo Matysek.

Młody, obiecujący bram-
karz, chciał występować w 

Ekstraklasie, 

dlatego jeszcze jako junior 
przeniósł się do lokalnego 
rywala Górnika. Gdy w jego 
barwach nie dane mu jednak 
było w niej zadebiutować, 
wrócił do macierzystego 
Zagłębia, które wiosną 1987 
awansowało do drugiej ligi. 
W sezonie 1988/89 jego 
dobre występy zostały za-
uważone przez działaczy 
Śląska i wiosną 1989 roku 
trafił do Wrocławia. Nowym 
trenerem naszego klubu był 
wtedy Romuald Szukiełowi-
cza. Matysek zdołał przeko-
nać do siebie popularnego 
Szukieła i już 22 kwietnia 
1989 roku zadebiutował w 
Ekstraklasie w wyjazdowym 
meczu z ŁKS. Wojskowi zre-
misowali 1:1. Tak jak ojciec 
trafił też do reprezentacji 
młodzieżowej.

W naszej drużynie mu-
siał twardo walczyć o miano 
bramkarza numer jeden z 
Andrzejem Kirszą oraz Ja-
nuszem Jedynakiem i rywa-
lizację tą wygrał. Jeszcze w 
sezonie 1989/90 bronił w 
19. meczach ligowych, by 
w sezonie 1990/91 strzec 
wrocławskiej bramki już 
w 29 spotkaniach. Szyb-
ko został doceniony przez 
dziennikarzy i kibiców. Po-
dziwiano jego dobry chwyt, 

refleks, pracowitość i grę na 
przedpolu. 

3 grudnia 1991 roku za-
debiutował w reprezentacji 
Polski. Debiut nie był udany. 
Polska przegrała z Egiptem 
0:4. Bramkarz Śląska wszedł 
na boisko w 67 min. za Jac-
ka Bobrowicza i przepuścił 
dwie bramki. Występ ten 
nie zamknął jednak jego 
reprezentacyjnej kariery. 
Dobrze grał w lidze. W se-
zonie 1991/92 Śląsk zajął 
w niej wysokie 6. miejsce a 
Matysek bronił w każdym 
meczu. 

Wzmacniała się też jego 
pozycja w drużynie. Latem 
1992 roku przejął opaskę 
kapitana od Waldemara Tę-
siorowskiego. Niestety, na-
stępny sezon był dla Śląska 
fatalny. Wojskowi po dwu-
dziestu sezonach spędzo-
nych w Ekstraklasie spadli 
do drugiej ligi. Mimo fatalnej 
postawy w lidze, Matysek 
dalej był powoływany do 
kadry. Nikt chyba wtedy nie 
przypuszczał, że na następ-
nego reprezentanta kibice 

Śląska będą musieli pocze-
kać aż 15 lat.

Po spadku do drugiej ligi 
Matyska w Śląsku już nie 
chciano. Trener Stanisław 
Świerk nie widział dla niego 
miejsca w budowanej przez 
siebie od podstaw nowej 
drużynie. Matysek odszedł 
do Fortuny Koeln. 

Po trzech sezonach spę-
dzonych w Kolonii prze-
szedł do FC Gütersloh, gdzie 
pograł dwa lata. Latem 1998 
trafił do bardziej utytułowa-
nego Bayeru Leverkusen. 
Z drużyną tą dwukrotnie 
zdobył wicemistrzostwo 
Niemiec. 

W sezonie 2000/01 po 
ośmiu latach wrócił do pol-
skiej Ekstraklasy. Zagrał w 
Zagłębiu Lubin i RKS Radom-
sko. W 2002 roku wszedł w 
skład polskiej kadry na MŚ w 
Korei i Japonii. Jednak nie za-
grał tam w żadnym spotka-
niu. Po zakończeniu kariery 
zawodniczej rozpoczął pra-
cę szkoleniową. Obecnie jest 
trenerem bramkarzy w 1. FC 
Nürnberg. KM

Adam Matysek
Urodzony 19 lipca1968 roku w Piekarach Śląskich. 
Kluby: Zagłębie Wałbrzych, Górnik Wałbrzych, Zagłębie Wałbrzych, 
Śląsk Wrocław, Fortuna Koeln, FC Geutersloch, Bayer Leverkusen, 
Zagłębie Lubin, RKS Radomsko.
Rozegrał 136 spotkań w polskiej Ekstraklasie, w tym 120 w barwach 
Śląska (w 31 był kapitanem). Wystąpił też w ośmiu meczach Śląska 
w Pucharze Polski - w tym w sześciu jako kapitan. W Niemczech zali-
czył 78 spotkań w Bundeslidze i 118 w 2 lidze. Ma na swoim koncie 
33 mecze w reprezentacji Polski, w której debiutował 3. grudnia 1991. 
Osiągnięcia: wicemistrzostwo Niemiec 1998/99 i 99/00 
z Bayerem Leverkusen, awans na mistrzostwa świata w Korei i Japonii 
w 2002 roku.

W czternastej części naszego cyklu 
„Kapitanów było wielu” przedstawiamy 
Adama Matyska, kapitana Śląska 
w sezonie 1992/93.

ADAM 
MATYSEK
ADAM 
MATYSEK

czyli „Mati” czyli „Mati” 
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