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►  1. Kasy stadionu przy ul. Oporowskiej, czynne w dni powszednie w godz. 10-18, 
w soboty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10

►  2. Kasy Stadionu Wrocław od ul. Królewieckiej, czynne w dni powszednie w godz. 10-18, 
w soboty w godz. 10-15, a w dniu meczu od godz. 10

►  3. Wyspa Kibica w Arkadach Wrocławskich, czynne pon-sob: 9:00-21:00, niedz: 10:00-20:00
►  4. Sklep Na Solnym, pl. Solny 18/19, czynne codziennie w godz. 10-18
►  5. Dworzec Autobusowy POLBUS-PKS, kasa nr 5, czynne codziennie w godz. 6-22
►  6. CH Bielany, sklep META, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, w niedziele 

w godz. 10-20
►  7. Sklep Sportowy SportGaleria, ul. Okrężna 1-2, Oleśnica, czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 10-18, w soboty w godz. 9-14
►  8. Sklep Fan-Sport, ul. H. Pobożnego 13, Trzebnica, czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 10-17, w soboty w godz. 10-14
►  9. Sklep Sportsen, ul. Brzeska 26, Oława, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, 

w soboty w godz. 10-14
►  10. Sklep Kajet, ul. 1 Maja 6, Milicz, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, 

w soboty w godz. 9-13
►  11. Sklep PIWOWAR, Pasaż Millenium, ul. Dzierżoniowska 5, Strzelin, czynne od poniedziałku 

do soboty w godz. 9.30-21, w niedziele w godz. 11-18
►  12. Sklep META, CH Galeria Twierdza Kłodzko, ul. Noworudzka 2, Kłodzko, czynne od poniedziałku 

do soboty w godz. 9-21, w niedziele w godz. 10-20
W dniu meczu uruchamiane są także kasy Stadionu Wrocław od ul. Lotniczej.
W sklepach Na Solnym, SportGaleria, Sportsen, Kajet, PIWOWAR, TEAM SPORT, 
META w CH Bielany Wrocławskie oraz na Dworcu Autobusowym można płacić wyłącznie gotówką, 
pozostałe punkty obsługują karty płatnicze.

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

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

Oficjalne wydawnictwo WKS Śląsk 
Wrocław SA. Redaguje kolegium. 

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

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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Bilety na mecze Śląska dostać 
można w dwunastu punktach 
na terenie Wrocławia i Dolnego 
Śląska. Posiadacze Kart Kibica 

bilety mogą dostać na 
www.bilety.slaskwroclaw.pl. 
Cennik biletów znajduje 
się na stronie 4.

Bilety na mecz z Lechią Gdańsk

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

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

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

23 Paweł 
Zieliński

12 Dudu 
Paraiba

3 Piotr 
Celeban

29 Peter 
Grajciar

4 Tom
Hateley

6 Tomasz 
Hołota

20 Adam
Kokoszka

28 Flavio 
Paixao

10 Robert 
Pich

19 Kamil 
Biliński

33 Mariusz 
Pawełek

Drużyna mecze punkty bramki 
1 LEGIA WARSZAWA 3 9 11:1
2 CRACOVIA 3 7 3:1
3 KORONA KIELCE 3 6 6:4
4 GÓRNIK ŁĘCZNA 3 6 4:3
 RUCH CHORZÓW 3 6 4:3
6 PIAST GLIWICE 3 6 4:4
7 POGOŃ SZCZECIN 3 5 4:3
8 WISŁA KRAKÓW 3 4 4:2
9 ŚLĄSK WROCŁAW 3 4 4:5
10 ZAGŁĘBIE LUBIN 3 4 3:4
11 JAGIELLONIA 3 3 5:5
12 LECH POZNAŃ 3 3 3:5
13 LECHIA GDAŃSK 3 1 2:4
14 PODBESKIDZIE 3 1 1:7
15 GÓRNIK ZABRZE 3 0 4:6
16 TERMALICA 3 0 0:5

Tabela T-Mobile Ekstraklasy 

Statystyki piłkarzy WKS-u 

 Bramkarze      

1  MATEUSZ ABRAMOWICZ 0    
22  JAKUB WRĄBEL 0    
33  MARIUSZ PAWEŁEK 7   1 

 Obrońcy      

2 KRZYSZTOF OSTROWSKI 3 1  1 
3  PIOTR CELEBAN  7    
12  DUDU PARAIBA  6   1 
17 MARIUSZ PAWELEC    5    
20  ADAM KOKOSZKA 5   2 
23  PAWEŁ ZIELIŃSKI    6  1 1 
32  SZYMON PRZYSTALSKI  0    

 Pomocnicy      

4  TOM HATELEY   6     
5  K. DANIELEWICZ 1     
6  TOMASZ HOŁOTA   7    
8  MATEUSZ MACHAJ  3   1 
9  JACEK KIEŁB  6 2  1   
10  ROBERT PICH  7 2 3    
15  MARCEL GECOV 5   1 
25  MICHAŁBARTKOWIAK    3    
28  FLAVIO PAIXAO    7 2 3  
29  PETER GRAJCIAR 6   2   
30  KAMIL DANKOWSKI  3    
31  MACIEJ PAŁASZEWSKI  0    

 Napastnicy      

18  KONRAD KACZMAREK 0     
19  KAMIL BILIŃSKI 5 1   
27  MARIUSZ IDZIK   0    

Ostatni mecz Śląska 

2:0

Rozegrane 
mecze

ogółem 
(40 meczów)

zwycięstwa: 19
remisy: 13
porażki: 8

We Wrocławiu 
(20 meczów)

zwycięstwa: 12
remisy: 6
porażki: 2

Rywalizacja Śląsk – Lechia Gdańsk
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►Trzy kolejki 
E k s t ra k l a s y 
za nami i choć 
na razie nie 

można ferować wyroków w 
kontekście całego sezonu, 
na pewno już teraz kibice, 
zawodnicy i eksperci do-
konują pierwszych ocen i 
analiz poszczególnych dru-
żyn. I wszyscy powtarzają: 
zawodzi Lechia. Drugi se-
zon z rzędu gdańszczanie 
wymieniani są w gronie 
kandydatów do medali, ale 
- podobnie jak w poprzed-
nich rozgrywkach - nie udo-
wadniają tego wystarczająco 
często. W ubiegłym roku za-
notowali bardzo dobry po-
czątek rozgrywek, ale potem 
dotknął ich kryzys, z którego 
ostatecznie jednak wyszli i 
zakończyli sezon na wyso-
kim, piątym miejscu. Tym 
razem gra nie klei się już od 
początku. Trzy mecze, jeden 
punkt i tylko dwa strzelone 
gole. 

Oczywiście nikt nie skre-
śla Lechii z walki o najwyż-
sze pozycje, mówimy w 
końcu o zespole, który dwa 
lata z rzędu zajmował piątą 
lokatę w końcowej tabeli. I 
którego potencjał kadrowy 
pozwala myśleć o miejscu 
na pudle. Aktualne wyniki 
tego nie potwierdzają, jed-
nak trzeba mieć na uwadze 
trudny terminarz, jaki „do-
stali” biało-zieloni na począ-
tek Ekstraklasy. Cracovia i 
Pogoń - czyli zespoły typo-
wane na „czarnego konia” 
rozrywek (o ile czarnego ko-
nia można wytypować…), a 
pomiędzy nimi jeszcze wy-
jazdowy mecz w Poznaniu 
z mistrzowskim Lechem. 
Punkt podopieczni Jerzego 
Brzęczka zdobyli tylko w 
ostatnim z tych spotkań, re-
misując u siebie z Pogonią. 
- Brakuje punktów, brakuje 
bramek, a w takim przy-
padku siada też psychika. 
Jednak jestem pewny, że w 
końcu zaczniemy grać tak, 
jak potrafi my. Potrzebuje-
my tylko tego pierwszego 
zwycięstwa na przełamanie 
- twierdzi Stojan Vranjes, po-
mocnik klubu z PGE Areny. 

Za sobą pierwsze zwycię-
stwo na przełamanie mają 

już za to zawodnicy Śląska 
Wrocław. Trójkolorowi po-
konali w niedzielę Termali-
kę 2:0 i z czterema punktami 
podskoczyli w górę tabeli. 
Jeśli ktoś przed sezonem po-
wiedziałby, że WKS będzie 
w tabeli m.in. przed Jagiel-
lonią, Lechem czy Lechią, 
pewnie wszyscy uznaliby 
to za świetny wynik. Na ra-
zie jednak taka sytuacja daje 
WKS-owi tylko ósme miej-
sce. Z drugiej strony, gdyby 
ktoś inny napomknąłby, że 
przed drużyną trenera Paw-
łowskiego znajdzie się Koro-
na, Górnik Łęczna lub Piast, 
kibice Śląska wzięliby go za 
niepoprawnego pesymistę. 

Po poraż-
ce z Legią i 
o dp ad n ięc iu 
z Ligi Europy 
nad Wrocławiem 
znów zaświeciło 
słońce. To metafo-
ryczne na razie deli-
katnie, niemal nieśmiało. 
Jeden promyk przybył po 
meczu w Szczecinie, trzy 
kolejne dzięki pokonaniu 
Termaliki. Zwycięstwo nad 
Lechią sprawiłoby, że za-
częłoby świecić tak samo 
mocno, jak to prawdziwe 
Słońce, prażące ostatnio 
wrocławian w temperaturze 
około 35 stopni Celsjusza. - 
Przez temperaturę cały czas 

byłem rozgrzany, ale oczy-
wiście wolę, gdy coś się dzie-
je – mówił bramkarz WKS-u 
Mariusz Pawełek po spotka-
niu z Termaliką. Na meczu 
przyjaźni może być jeszcze 
goręcej…

Goręcej, ale nie tylko w 
powietrzu. Na trybunach 

zaprzy jaź-
nieni kibice 
znów stwo-

rzą gorącą 
atmosferę, a 

mamy nadzieję, 
że również piłka-

rze rozgrzeją i tak 
rozgrzaną już publicz-

ność. Przecież zmierzą się 
ze sobą nie tylko braterskie 
kluby, ale też czwarty i pią-
ty zespół ubiegłego sezonu, 
zmierzy się Dudu z Waw-
rzyniakiem, Flavio z Milą 
czy Biliński z Buksą. Po 
ostatnich występach bardzo 
ciekawie zapowiada się ten 
ostatni pojedynek. Obaj na-
pastnicy w ostatnim spotka-

niu strzelili po golu. „Bila” 
pierwszy raz od powrotu 
do Wrocławia ukłuł rywali, 
a Buksa trafi ł niedawno nie 
tylko do bramki Pogoni, ale 
także… Juventusu. 

 - Pociąg z napisem WKS 
Śląsk Wrocław ruszył i niech 
się rozpędza - mówi Tade-
usz Pawłowski. By pokonać 
Lechię trzeba osiągnąć na-
prawdę dużą prędkość, ale 
Trójkolorowych na pewno 
na to stać. Braterski wyścig o 
trzy punkty już w najbliższą 
niedzielę. Pierwszy gwizdek 
meczu na Stadionie Wro-
cław o 15:30. Serdecznie za-
praszamy!
Jędrzej Rybak

5Zapowiedź meczu
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Bracia w odwiedzinach
Pierwszy w tym sezonie mecz kibicowskiej przyjaźni z udziałem Śląska w najbliższa niedzielę. Na Stadion 
Wrocław przyjeżdżają bracia z Gdańska, czyli zespół Lechii. Początek meczu o 15:30.
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Początek 
meczu 

Śląsk Wrocław 
- Lechia Gdańsk

w niedzielę, 9 sierpnia, 
o godzinie 15:30 

na Stadionie 
Wrocław. 
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W ostatniej kolejce 
Lechia zdobyła pierwszy 
punkt w sezonie. Jest ulga, 
czy jednak niedosyt, że z 
Pogonią nie udało się 
wygrać?

Czujemy duży niedosyt i 
nie mówię tu tylko o ostat-
nim spotkaniu, ale przez 
pryzmat wszystkich trzech, 
w których zdobyliśmy zale-
dwie jeden punkt. Ten start 
nas zmartwił, ale już musi 
być poza nami. Ciężko pra-
cujemy, żeby w następnej 
kolejce nasz bilans punkto-
wy znacząco poprawić.

Czego brakuje Lechii 
na początku sezonu, żeby 
lepiej punktować?

Mamy swoje przemyśle-
nia i sztab szkoleniowy nam 
je nakreśla. Niech to jednak 
zostanie między nami, w 
drużynie. Lepiej, żeby nie 
ujrzało to światła dziennego.

Jak wspomina Pan 
przedsezonowe sparingi z 
takimi zespołami jak 
Wolfsburg, czy już po 
starcie rozgrywek Juventus?

Odbyły się i to były tyl-
ko sparingi. Najważniejsza 
zawsze jest liga i jej niecie-
kawy początek zamazuje 
doświadczenia i przemy-
ślenia odnośnie tych inte-
resujących meczów sparin-
gowych.

Lechia dzięki temu 
punktowi zdobytemu w 
piątek wraca na właści-
we tory?

Bardzo byśmy chcieli, 
żeby ten punkt był po-
czątkiem dobrego i na 
tym się teraz koncentru-
jemy. Piłka jest tak nie-
przewidywalna, że ciężko 
stwierdzić, czy teraz na-
sza sytuacja się odmieni. 
Potrzebowaliśmy tego 
punktu i musimy włożyć 
dużo sił w to, żeby realnie 
myśleć o seryjnym wy-
grywaniu kolejnych spo-
tkań w Ekstraklasie.

Jaki cel postawiliście 
sobie w szatni na ten 
sezon?

Cel jest jeden - wygry-
wać każde kolejne spotka-
nie, które czeka nas w li-
dze. Taką mam postawę i 
wierzę, że tak samo myślą 
koledzy. Na konkretnie 
sprecyzowane plany mu-
simy poczekać. Odgórny 
przykaz to zajęcia możli-
wie najwyższego miejsca 
na koniec sezonu i powal-

czyć o to, by w następnym 
roku powalczyć na arenie 
międzynarodowej.

Czy Pan sam postawił 
sobie cel indywidualny 
na tę kampanię ligową?

Nie, absolutnie nie. 
Wszystko podporządko-
wuję sprawie drużyny i jej 
sukcesy są moim celem.

Wspomina Pan jakoś 
szczególnie któryś z 
meczów ze Śląskiem z 
poprzednich lat?

Pamiętam, że będąc za-
wodnikiem Legii wygra-
liśmy we Wrocławiu 4:0, a 
do przerwy już prowadzi-
liśmy trzema bramkami. 
To był sezon, w którym 
Śląsk zdobył mistrzostwo 
Polski, więc to najlepszy 
dowód na to, że do wy-
ników pojedynczych me-
czów nie ma co przykładać 
większej wagi.

Jak musi zagrać w 
niedzielę Lechia, żeby 
wygrać ze Śląskiem?

Skutecznie.

Czym biało-zieloni 
mogą zaskoczyć wrocła-
wian w najbliższym 
meczu?

Sztab szkoleniowy z trene-
rem Brzęczkiem na czele na-
kreśla nam plan działania na 
najbliższy mecz. Przedstawia 
nam silne, jak i słabsze punk-
ty Śląska. Postaramy się to co 
dobre we Wrocławiu wyeli-
minować, a to co słabe wy-
korzystać na naszą korzyść, 
żeby osiągnąć dobry rezultat 
w tym zbliżającym się starciu.

A na co musi uważać 
Pana drużyna w nadcho-
dzącym spotkaniu?

Na Lechię. Musimy sku-
pić się na sobie. Dbać o to, 
by w nasze poczynania nie 
wkradł się niepokój. Nie 
możemy zgubić koncentra-
cji i musimy być drużyną. 
Przede wszystkim musimy 
patrzeć na swoją grę i skupić 
się na tym, żeby była ona jak 
najlepsza.

Rozmawiał Mateusz Kon-
drat, współpraca Biuro 
Prasowe Lechii Gdańsk

7Sylwetka rywala

Rozmowa z Jakubem Wawrzyniakiem, obrońcą Lechii Gdańsk

Chcemy wrócić na dobre tory

LECHIA 
GDAŃSK
Trener: Jerzy Brzęczek
II trener: Maciej Kalkowski
Kierownik: Piotr Żuk

Bramkarze
1. Łukasz Budziłek 24 186/80
24. Mateusz Bąk 32 186/85
50. Marko Marić 19 191/89

Obrońcy
2. Rafał Janicki 23 188/83
3. Jakub Wawrzyniak 32 188/85
5. Rudinilson 20 180/75
22. Mario Maloca 26 190/83
23. Grzegorz Wojtkowiak 31 184/75
29. Neven Markovic 28 185/78
35. Gerson 23 186/75
41. Paweł Stolarski 19 181/74

Pomocnicy
6. Sebastian Mila 33 179/73
8. Daniel Łukasik 24 178/3
9. Michał Mak 23 172/60
10. Bruno Nazario 20 178/70
11. Maciej Makuszewski 25 176/70
14. Piotr Wiśniewski 32 177/74
15. Adam Dźwigała 19 185/80
16. Ariel Borysiuk 24 180/70
17. Lukas Haraslin 19 182/71
21. Stojan Vranjes 29 183/75

Napastnicy
18. Adam Buksa 19 191/78
30. Grzegorz Kuświk 28 181/75
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Chcemy 

wyeliminować 
mocne strony 
Śląska, a słabe 
wykorzystać 
na naszą korzyść.
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Ciągle idę do przodu
Rozmowa z Kamilem Bilińskim, napastnikiem Śląska Wrocław

Kamień spadł z serca po 
zdobyciu pierwszej bramki 
od powrotu do Polski?

W jakimś sensie na pewno. 
Każdy czekał na to trafi enie: 
kibice, koledzy z zespołu, tre-
nerzy i ja sam. Oprócz tego, 
że strzeliłem, cieszy rów-

nież fakt, że ta bramka 
przyczyniła się 

do pokonania Terma-
liki. Tak naprawdę 
tylko to się liczy.

Czułeś presję 
związaną z Twoim 
powrotem do Śląska? 
W końcu przyszło Ci 
zastąpić w Śląsku 
jednego z najlepszych 

snajperów, jacy w 
ostatnich latach pojawili 
się w Polsce.

Trzeba zacząć od tego, 
że jestem zupełnie innym 

zawodnikiem niż Marco. On 
to on, a ja to ja. Nie powin-
no się nas porównywać, bo 
do niczego to nie prowadzi. 
Zdaję sobie sprawę, że presja 
jest ogromna. Zostałem spro-
wadzony po to, abym ciągnął 
grę do przodu, strzelał bram-
ki i dawał radość kibicom. 

Nie poddawałem się 
jednak tej presji, 

gdyż mam już 
swoje lata i 
przychodzące 
wraz z nimi 
doświadcze-

nie. Staram się 
też nie za bardzo 

przejmować opi-
niami w mediach czy 

internecie, gdyż najważniej-
sze jest dla mnie to, żeby za-

dowolony był ze mnie trener. 
To on wyznacza mi zadania, 
które potem muszę zrealizo-
wać na boisku i z których będę 
rozliczany. Najważniejszym 
zadaniem jest oczywiście 
strzelanie bramek. W pierw-
szych meczach mi się to nie 
udało, ale trzeba pamiętać, że 
przyjechałem do Wrocławia z 
pewnymi zaległościami tre-
ningowymi. Potrzebuję cza-
su, by to wszystko zaskoczyło. 

To właśnie te zaległości 
spowodowały, że w 
pierwszych meczach nie 
grałeś zbyt wiele?

Po przyjściu do klubu od-
byłem kilka rozmów z tre-
nerem, z których wyłonił się 
jeden wniosek - muszę powo-
li wchodzić do zespołu, nad-
rabiając zaległości. Wiem, że 
każdy oczekiwał, że od razu 
będę grał po 90 minut i strze-
lał dwie, trzy bramki w me-
czu. Wiedzieliśmy jednak, że 
to się nie uda i jedynie metoda 
małych kroków może przy-
nieść efekt. Każdy, kto zaczął 
wieszać na mnie psy po tych 
trzech spotkaniach, w któ-
rych zagrałem łącznie może 
60 minut, nie zdawał sobie 
sprawy, że tak po prostu mu-
siało to wyglądać. Chodziło 
o zaadaptowanie się w nowej 
drużynie i złapanie rytmu 
meczowego. Gdy w końcu 
dostałem więcej minut na bo-
isku, to maczałem palce przy 
dwóch z trzech bramek, jakie 
padły w tych spotkaniach. To 
bardzo fajne i budujące. 

Wróćmy na chwilę do 
meczu z Legią, który był 
Twoim pierwszym wystę-
pem po powrocie do Śląska. 
Zmieniasz Marcela Gecova, 
a cały stadion skanduje 
Twoje nazwisko. Nie 
wierzę, że nie przeszły Cię 
wtedy dreszcze…

Wspaniały moment. Zupeł-
nie się tego nie spodziewałem, 
tym bardziej że wrocławscy 
kibice są bardzo wymagający 
i trzeba się sporo napracować, 
by zasłużyć na tego typu do-
ping. To uświadomiło mi, jak 
wielu osobom we Wrocławiu 
zależało na tym, abym wrócił 
do Śląska i jak duże nadzieje 
wiążą z moją osobą. Ta sytu-
acja dała mi dużo pozytywnej 
energii i utwierdziła mnie w 
przekonaniu, że powrót do 

Wrocławia był dobrą decy-
zją. Mam nadzieję, że dam 
kibicom jeszcze sporo radości 
swoją grą.

Śląsk z momentu 
Twojego odejścia i Śląsk 
dzisiaj - jak wypada takie 
porównanie?

Klub zmienił się w 98 pro-
centach. Przede wszystkim je-
śli chodzi o ludzi. Na palcach 
jednej ręki policzyłbym za-
wodników i trenerów, którzy 
wciąż są w klubie. Duże zmia-
ny zaszły też jeśli chodzi o 
organizację. Śląsk poszedł do 
przodu i zrobił ogromny krok 
w stronę Europy. Teraz tylko 
my musimy się na boisku do 
tego dostosować i walczyć o 
jak najwyższe cele.

Te warunki, o których 
mówisz, były jednym z 
powodów wybrania przez 
Ciebie oferty Śląska?

Oczywiście, jednym z naj-
ważniejszych. Istotne dla 
mnie były również rozmowy 
z członkami sztabu szkolenio-
wego, którzy namawiali mnie 
do powrotu, a także deter-
minacja prezesa, który stanął 
na głowie, by mnie ściągnąć. 
Ważny jest także poziom 
sportowy – gdyby klub o nic 
nie walczył, ciężko byłoby mi 
się w nim odnaleźć. Jednak w 
ostatnich latach Śląsk znalazł 
się w absolutnej czołówce ligi 
i co roku walczy o najwyższe 
cele. To duży magnes dla pił-
karza. Jestem również tutaj, 
bo chcę się dalej rozwijać. 
Mam 27 lat i nie uważam, że 
już osiągnąłem swoje mak-
simum. Wiem, że dzięki po-
bytowi w Śląsku uda mi się 
wskoczyć na wyższy poziom.

Czym w takim razie 
różni się obecny Kamil 
Biliński od tego, którego 
pamiętamy sprzed lat?

Jedno na pewno się nie 
zmieniło – cały czas strzelam 
bramki (śmiech). Cała reszta 
zmieniła się, i to mocno. Mam 
rodzinę, żonę i dwuletniego 
synka. Za granicą zebrałem 
olbrzymie doświadczenie, 
rozegrałem sporo spotkań w 
rozgrywkach europejskich. 
Rozwinąłem się pod każdym 
względem. Moja droga piłkar-
ska jest bardzo zadowalająca i 
na pewno nie zamieniłbym jej 
na żadną inną. Doszedłem do 
miejsca, z którego jestem bar-
dzo zadowolony. Cały czas idę 
do przodu i wiem, że stać mnie 
na robienie kolejnych kroków 
w odpowiednim kierunku.

Zdążyłeś się już na 
nowo zadomowić we 
Wrocławiu?

Idzie mi to bardzo powoli. 
Dopiero w niedzielę przy-
jechała do mnie żona z syn-
kiem…

O, i byli na meczu z 
Termaliką?

Tak, po raz pierwszy wi-
dzieli mnie wtedy na żywo w 
barwach Śląska.

To już znamy Twój 
sekret na strzelanie goli – 
rodzina na trybunach.

(śmiech) Coś w tym jest. 
Gdy żona po raz pierwszy 
przyjechała do Rumunii, to 
od razu zdobyłem hat-tricka. 
Takich sytuacji było zresztą 
więcej. Najwyraźniej spływa 
wtedy na mnie jakaś energia, 
którą potrafi ę odpowied-
nio spożytkować na boisku. 
Zresztą w niedzielę czułem, 
że będzie dobrze i to będzie 
ten dzień, w którym się prze-
łamię i strzelę bramkę dla 
Śląska. Jeśli zaś chodzi o zado-
mowienie  się we Wrocławiu 
to dopiero wszystko przed 
nami. Tak naprawdę muszę 
na nowo poznać miasto, bo 
przez te kilka lat sporo się w 
nim zmieniło.

Na koniec chciałem 
zapytać o najbliższy mecz z 
Lechią, czyli drużyną z 
ogromnymi aspiracjami, 
która w tym roku zdobyła 
zaledwie punkt. Czeka Was 
ciężkie spotkanie.

To banalne, co powiem, ale 
nie ma łatwych meczów. Poje-
dynek z Termaliką był szale-
nie trudny, bo naprawdę cięż-
ko się gra z tak ustawionym 
zespołem. Teraz przyjeżdża 
bardzo mocny przeciwnik z 
wieloma indywidualnościa-
mi w składzie i z wielkim 
apetytem na zrobienie cze-
goś wielkiego w tym sezonie. 
Wierzę jednak, że grając u sie-
bie znowu przechylimy szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść 
i będziemy już regularnie 
punktować w lidze. Mam 
nadzieję, że tym spotkaniem 
udowodnimy swój potencjał, 
bo mam wrażenie, że nasze 
ostatnie zwycięstwo nad Ter-
maliką nie jest przez wszyst-
kich doceniane. 

A czy prawdą jest, że 
Lechia chciała tego lata 
ściągnąć Cię do siebie?

Rzeczywiście, toczyły się 
rozmowy na ten temat. Jed-
nak było, minęło. Teraz sta-
niemy po przeciwnych stro-
nach barykady, a ja będę robił 
wszystko, by to Śląsk wygrał 
w niedzielę, a Lechia obeszła 
się smakiem. 
Rozmawiał
Michał Mazur

FOT. KRYSTYNA PĄCZKOWSKA
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► Dzięki spon-
sorowi Ślą-
ska - mar-
ce Tyskie 

- mamy szansę tchnąć 
ducha w strefę szatni na-
szej drużyny! Wspólnie 
możemy zadbać o wystrój 
tego miejsca, nadać mu 
naszych barw, czy przy-
pomnieć o historii klubu. 
Wystarczy, że uzbieramy 
odpowiednią ilość kapsli 
Tyskiego.

Strefa szatni na Stadio-
nie Wrocław jest prze-
strzenią , którą chcemy 
zmienić w miejsce, z któ-
rego zawodnicy zielono-
-biało-czerwonych z jesz-
cze większą werwą ruszać 
będą do walki o ligowe 
punkty i emocje dla swo-
ich kibiców. Wspólnie mo-
żemy nadać jej duszę na-
szego klubu! Wystarczy, 
że zaangażujemy się w 
akcję przygotowaną przez 
naszego sponsora markę 
Tyskie!

Cel jest prosty - musimy 
uzbierać 133 333 kapsle Ty-
skiego, które nasz sponsor 
wymieni później na środ-
ki pieniężne potrzebne do 
stworzenia naszej szat-
ni na ligowym stadionie 
Śląska Wrocław. Zielono-

-biało-czerwonej renowa-
cji poddana zostanie cała 
strefa zawodnicza - aż 
do tunelu prowadzącego 
ostatecznie piłkarzy na 
murawę stanowiąca arenę 
ich walki o ligowe punkty.

Kapsle można zbierać w 
sklepach we Wrocławiu 
i na Dolnym Śląsku, w 
których już zostały usta-
wione specjalne materiały 
promocyjne z wizerun-
kiem kapitana WKS-u Ma-
riusza Pawełka, a także na 
Stadionie Wrocław i w sie-
dzibie klubu przy ul. Opo-
rowskiej 62. Gdy tylko we 
wszystkich tych punktach 
pojawią się nasze specjal-
ne urny, na stronie inter-
netowej klubu zaprezen-
tujemy mapę pokazującą 
ich dokładną lokalizację.

- To świetny pomysł, 
który wydaje mi się 
jest równie ważny dla 
kibiców, jak i dla nas 
piłkarzy - zapewnia 
kapitan piłkarskiego 
Śląska Mariusz Pawe-
łek. - Szatnia to ważne 
miejsce, które powin-
no przypominać nam 
o co walczymy wycho-
dząc z niej. Wierzę, że 
uda nam się szybko za-
dbać o to, by nasza szat-

nia nabrała charakteru 
- dodaje golkiper WKS-u, 
który choć sam nie będzie 
zbierał kapsli Tyskiego, to 
obiecuje, że namówi do 
tego wszystkich swoich 
znajomych.
Śląskowa zbiórka kap-

sli potrwa do październi-
ka, jednak jeśli uda nam 
się osiągnąć cel szybciej 
- wtedy wcześniej zajmie-
my się remontem strefy 
szatni naszej drużyny! 

Zachęcamy serdecznie do 
wspólnego wsparcia ini-
cjatywy podjętej wspólnie 
z marką Tyskie!
Wybierając Tyskie 
- wybierasz Śląsk!

REKLAMA

Zbieraj 
kapsle
na szatnię 
w barwach Śląska!

sie-
Opo-
o we 
tach 
cjal-

nter-
zen-

ującą 
ję.

ysł, 
się
la 

as 
ia 
o 
-

e 

e 
a-
at-



www.slaskwroclaw.pl   Wokół Śląska 11Z historii  Śląska

Adam Tokarz (na zdjęciu)
był pierwszym piłkarzem 
występującym w obu 
klubach. Napastnik ten był 
wychowankiem Stali Oława, 
a do Śląska przyszedł 
z Moto Jelcza Oława. Zade-
biutował w naszym klubie 
w listopadzie 1967 w 
meczu z Zagłębiem Sosno-
wiec (0:0). Wiosną 1968 
strzelił dla Wojskowych pięć 
bramek w lidze, w następ-
nym sezonie już tylko jedną. 
Po występach w Śląsku 
przeszedł do Górnika Wał-
brzych. Wiosną 1971 awan-
sował z tym klubem do II 
ligi. Do gdańskiej Lechii trafił 
po spadku wałbrzyszan do 
III ligi późną jesienią 1973 
roku. W barwach klubu z 
Traugutta występował nieca-
ły rok. Następnie przeszedł 
do drugiego gdańskiego 
klubu Stoczniowca, gdzie 
grał przez cztery sezony 
aż do zakończenia kariery. 
W Górniku i dwóch klubach 
gdańskich rozegrał w sumie 
ponad 120 meczów na 
zapleczu ekstraklasy. Po 
zawieszeniu butów na kołku 
pracował z grupami mło-
dzieżowymi w Stoczniowcu. Zmarł w 
listopadzie ubiegłego roku w Gdańsku.

Jerzy Kasalik grał na pozycji na-
pastnika. Do Śląska przyszedł w 1969 
z Legii, w której nie dawano mu zbyt 
dużo okazji do występów. Wiosną 1969 
zaliczył z WKS-em spadek do II ligi. 
W sezonie 1970/71 został piłkarzem 
Hutnika Kraków, a później ŁKS Łódź. 
Jesienią 1975 trafił na jeden drugoligo-
wy sezon do gdańskiej Lechii. Próbował 
bezskutecznie wywalczyć z biało-zielo-
nymi awans do I ligi, jednak na finiszu 
rozgrywek wiosną 1976 Lechia musiała 
uznać wyższość lokalnego rywala, czyli 
Arki. Kasalik po tym niepowodzeniu 
skorzystał z oferty Lecha Poznań. Po 
zakończeniu kariery piłkarskiej został 
trenerem. Wiosną 1997 roku przejął 
drużynę Śląska od Wiesława Wojno, 
ale niestety po raz drugi spadł z nią z 
ekstraklasy, tym razem jako trener. 

Jan Erlich był bardzo wszechstron-
nym i pracowitym pomocnikiem. Do 
Śląska trafił latem 1973, ale nie uzyskał 
zgody macierzystego klubu Arki Gdynia 
na ten transfer. Zadebiutował dopiero 
po rocznej karencji, latem 1974. Swoją 
postawą na boisku szybko zdobył 
sympatię fanów Śląska. W 1976, grając 
w barwach naszego klubu, sięgnął 
po Puchar Polski, a rok później po 
mistrzostwo. W tymże 1977 dwukrotnie 
wystąpił w reprezentacji naszego kraju. 
Po czterech latach gry w ekstraklasie 

w barwach Śląska wrócił w rodzinne 
strony i latem 1978 zasilił gdańską 
Lechię. Przy Traugutta spędził trzy se-
zony, zapadając w pamięć kibiców jako 
zdobywca wielu ważnych i pięknych 
bramek. Niestety, nie zdołał z Lechią 
powrócić do ekstraklasy. W 1981 wy-
jechał do Szwecji, gdzie w tamtejszych 
klubach kontynuował karierę. Nie wrócił 
już do Polski. Zmarł w czerwcu 1998 
roku w Szwecji.

Mirosław Pękala był pierwszym 
piłkarzem, który zagrał w obu klubach 
na poziomie ekstraklasy. Wielki, ale 
niestety niespełniony talent. Zaliczył 
prawie sto meczów w reprezentacjach 
juniorskich, ale tylko sześć w pierwszej. 
W Śląsku zadebiutował w sierpniu 1977 
w meczu z Ruchem mając niecałe 16 
lat. Zdobył w barwach naszego klubu 
mistrzostwo Polski juniorów w 1979 i 
dwukrotnie wicemistrzostwo seniorów 
w 1978 i 1982. Miał na swoim koncie 
także wicemistrzostwo Europy juniorów 
z 1980. Niestety, ciągłe problemy 
wychowawcze i doprowadzenie jesienią 
1984 do wypadku samochodowego 
spowodowały jego dyskwalifikację. 
Do Lechii ściągnął go wiosną 1985 
trener Wojciech Łazarek. W Gdańsku 
odbudował formę i zagrał wiele bardzo 
dobrych meczów na poziomie ekstra-
klasy. Niestety, w czerwcu 1988 przeżył 
z Lechią degradację do II ligi. A jego 
niesportowy tryb życia spowodował 
kolejną dyskwalifikację i przedwczesne 
zakończenie kariery. 

 Bolesław Błaszczyk latem 
1980 w wieku 16 lat trafił do 
pierwszego zespołu Lechii. Je-
sienią zadebiutował w wówczas 
drugoligowej Lechii w meczu 
Pucharu Polski z Zawiszą Byd-
goszcz. W sezonie 1980/81 
w lidze zagrał łącznie w 6 
meczach, a w pierwszej jedena-
stce wybiegł w meczu ostatniej 
kolejki przeciwko Moto-Jelczowi 
Oława. W tym okresie został 
powołany do reprezentacji 
Polski U-17 kierowanej przez 
Mieczysława Broniszewskiego. 
Sezon 1981/82 nie był dla 
niego udany. Lechia po bardzo 
słabej grze spadła do III ligi, 
a Błaszczyk w marcu złamał 
nogę podczas meczu kadry 
juniorów w stolicy Uzbekista-
nu - Taszkiencie. W III lidze 
w barwach Lechii grał tylko 
jesienią 1982 roku. Chcąc 
dalej występować w reprezen-
tacji musiał poszukać klubu z 
wyższej klasy rozgrywkowej, 
dlatego wiosną 1983 r. trafił 
do Bałtyku Gdynia. W przerwie 
zimowej sezonu 1984/85 w 
ramach odrabiania służby woj-
skowej trafił do Śląska. Mimo 
dobrej gry w rezerwach, nie 

dostał niestety szansy na debiut 
w pierwszej jedenastce naszego klubu i 
wrócił do Bałtyku.
 
Tomasz Unton to urodzony w Szczecinie 
wychowanek Arki Gdynia, występują-
cy na pozycji pomocnika. W trakcie 
sezonu 1987/88 przeszedł do Lechii 
Gdańsk. Wiosną 1988 zaliczył osiem 
meczów na poziomie ekstraklasy i 
spadł z Lechią do II ligi. Jednak po 
degradacji został w klubie i w barwach 
biało-zielonych występował na drugim 
froncie przez ponad sześć sezonów. 
Wiosną 1995 przeszedł do Legii 
Warszawa i zdobył z nią mistrzostwo i 
Puchar Polski. Jesienią 1995 wrócił do 
Lechii, ale już sfuzjowanej z Olimpią. W 
Gdańsku po raz drugi przeżył gorycz 
degradacji z ekstraklasy. Rok później 
znów zaliczył spadek z najwyższej klasy 
rozgrywkowej, tym razem w barwach 
naszego klubu. W Śląsku wiosną 1997 
zagrał w siedmiu meczach ligowych. 
W 2009 roku został trenerem grup 
młodzieżowych Lechii, później pracował 
z rezerwami Biało-Zielonych. Jesienią 
2014 - po zwolnieniu Portugalczyka 
Joaquima Machado - przez prawie dwa 
miesiące prowadził pierwszy zespół 
gdańskiej Lechii. 

Sebastian Mila co ciekawe zade-
biutował w naszym klubie 9 sierpnia 
2008 roku w meczu przeciwko … Lechii 
(1:1). W barwach gdańskiego klubu 
zdobył wicemistrzostwo Europy U-16 
w 1999 i mistrzostwo Europy U-18 w 

2001. Zawodnik do dziś podkreśla, że 
bardzo dużo zawdzięcza Lechii, jak i 
trenerowi Michałowi Globiszowi, który 
ściągnął go do Gdańska. Niestety, 
trafił na bardzo trudny okres w dziejach 
biało-zielonych. Latem 1998 w związku 
z poważnymi problemami finansowymi i 
organizacyjnymi klubu z ulicy Traugutta, 
doszło do fuzji Lechii z drugą gdańską 
drużyną - Polonią. 4 marca 2000 Mila 
zadebiutował w II lidze w drużynie 
seniorów Lechii/Polonii. W następnym 
sezonie 2000/01 - mimo bardzo dobrej 
postawy na boisku - nie zdołał uchronić 
swojego klubu przed spadkiem do III 
ligi. Młody zawodnik, chcąc dalej się 
rozwijać, latem 2001 postanowił przejść 
do drugoligowego Orlenu Płock, skąd 
zimą trafił do Groclinu Grodzisk. Tam 
jego kariera nabrała rozpędu. W 2008 
roku za namową trenera Tarasiewicza 
przeszedł do Śląska - ówczesnego 
beniaminka ekstraklasy. W ciągu trzech 
sezonów zdobył z WKS-em trzy medale 
mistrzostw Polski: złoty (2012), srebrny 
(2011) i brązowy (2013). Ponadto 
wywalczył z wrocławskim klubem Pu-
char Ekstraklasy (2009), Superpuchar 
(2012) i dotarł do finału Pucharu Polski 
(2013). W przewie zimowej ubiegłego 
sezonu postanowił po latach wrócić do 
gdańskiej Lechii.

Mateusz Machaj to bratanek 
Stefana - znanego piłkarza Śląska z lat 
80. ubiegłego wieku. W ekstraklasie 
zadebiutował jesienią 2008 roku w 
barwach Lecha Poznań. Latem 2011 
z Chrobrym Głogów awansował do 
nowej II ligi (III poziom). Następnie trafił 
do Lechii Gdańsk i po trzech latach 

przerwy ponownie zagrał w ekstraklasie. 
W składzie gdańszczan widział go ów-
czesny trener Biało-Zielonych Bogusław 
Kaczmarek. Jednak w połowie 2013 
roku przejął Lechię Michał Probierz i 
Machaj nie dostawał zbyt wielu okazji, 
by pokazać swoje piłkarskie umiejętno-
ści. Na początku 2014 roku przeszedł 
do Śląska. 

Wojciech Pawłowski jest wychowan-
kiem Bałtyku Koszalin i ma na koncie 
występy w reprezentacji Polski U-19 i 
U-21. W 2010 roku przeszedł do Lechii 
Gdańsk. Początkowo grał w zespole 
Młodej Ekstraklasy i w rezerwach klubu 
z Trójmiasta, by w sezonie 2011/12 
zaliczyć w Lechii 16 występów w 
ekstraklasie. Następnie przeszedł do 
włoskiego Udinese. W barwach Biało-
-Czarnych, jak i kolejnego klubu, czyli 
US Latiny był tylko rezerwowym. Na 
początku 2014 roku został z Udinese 
wypożyczony do Śląska. We Wrocławiu 
miał się odbudować i zacząć grać, 
co nie udawało mu się we Włoszech. 
Wiosną był jednak rezerwowym także 
w WKS-ie, będąc słabszym od Mariana 
Kelemena. Jesienią 2014 był przymie-
rzany na do roli pierwszego golkipera 
Śląska, jednak stracił miejsce w bramce 
na rzecz Mariusza Pawełka po słabym 
występie w 2. kolejce przeciw Pogoni w 
Szczecinie. W zimowym okienku trans-
ferowym przeszedł do Bytovii Bytów, w 
barwach której wiosną zagrał w pięciu 
meczach na zapleczu ekstraklasy.

Krzysztof Mielczarek

W Śląsku i w Lechii Gdańsk
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Ponad dwudziestu piłkarzy i dwóch trenerów w swojej karierze reprezentowało barwy Śląska i Lechii. Z obecnych 
zawodników naszego klubu w gdańskiej drużynie  występował Mateusz Machaj. W Lechii zaś gra były kapitan Śląska 
Sebastian Mila. 

ZAWODNICY ŚLĄSKA I LECHII:

1. Bolesław Błaszczyk: 
Lechia 1980-82, Śląsk 1985(w) 
(rezerwy)
2. Tomasz Borowiec: Śląsk 
1999 (rezerwy), 2000(j) Lechia/
Polonia 
3. Piotr Bubiłek: Lechia/Polo-
nia 2000(j), Śląsk 2001(j) 
4. Marcin Ciliński: Lechia/
Olimpia 1995-96, Śląsk 
1997-98
5. Jan Erlich: Śląsk 1974-78, 
Lechia 1978-81
6. Piotr Jacyna: Śląsk 1995(j) 
(bez gry), Lechia/Polonia 
2000(j) 
7. Marcin Janus: Lechia/Olim-
pia 1995(j) i Lechia 2005-06, 
Śląsk 1999-01
8. Jerzy Kasalik: Śląsk 1969-
70, Lechia 1975-76
9. Kamil Kowalczyk: Śląsk 

1994 (rezerwy), Lechia/Olimpia 
1995-96 i Lechia 1996(j)
10. Maciej Kowalczyk: Śląsk 
2000-01, Lechia 2008-09
11. Grzegorz Krysiak: Śląsk 
1999(w), Lechia/Polonia 
2000(w)
12. Mateusz Machaj: Lechia 
2011-13, Śląsk od 2014(w)
13. Sebastian Mila: Lechia 
1997-98 (juniorzy), Lechia/
Polonia 1998-01 i Lechia od 
2015(w), Śląsk 2008-14
14. Tomasz Moskal: Śląsk 
1994-97, Lechia/Polonia 2000(j)
15. Jacek Paszulewicz: 
Lechia/Polonia 1998(j), Śląsk 
2001(w)
16. Wojciech Pawłowski: 
Lechia 2010-12, Śląsk 2014 
17. Mirosław Pękala: Śląsk 
1977-84, Lechia 1985-88

18. Krzysztof Rusinek: Lechia 
(wych) do 1998 i 2004-06, 
Lechia/Polonia 1998-01, Śląsk 
2007(w)
19. Krzysztof Sadzawicki: 
Lechia/Olimpia 1995-96, Śląsk 
1999-01
20. Grzegorz Szamotulski: 
Lechia (wych) do 1993 (bez 
gry), Śląsk 2001(w)
21. Adam Tokarz: Śląsk 1967-
69, Lechia 1973-74
22. Tomasz Unton: Lechia 
1988-94 i Lechia/Olimpia 1995-
96, Śląsk 1997(w)
23. Dariusz Wojciechowski: 
Śląsk 1996-97, Lechia/Polonia 
2001(w)
24. Dzidosław Żuberek: 
Śląsk 1998-99, Lechia/Polonia 
2000(w)

TRENERZY ŚLĄSKA I LECHII:

1. Wojciech Łazarek: Lechia 
1974-75 i 1985-86, Śląsk 1999
2. Romuald Szukiełowicz: 
Śląsk 1989-91 i 1995-96, 
Lechia/Polonia 2000

Ponadto Zygmunt Czyżewski 
- jeden z pionierów gdańskiej 
piłki, grał w BOP Baltia (1945-
46). Był gorącym zwolenni-
kiem zmiany nazwy 

tego klubu na Lechia. Po 
zakończeniu kariery piłkarskiej 
został trenerem. W latach 
1960-61 prowadził w II lidze 
piłkarzy Śląska Wrocław. 



Wokół Śląska  www.slaskwroclaw.pl12 Reklama


