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Miesięcznik Śląsk to był dobry pomysł, bez dwóch zdań. 
Szkoda, że nie zdawałem sobie sprawy z tego jak cholernie 
trudny jest on w realizacji - pisze Michał Zachodny

Kilkadziesiąt konsultacji, godzin, zmian, myśli, korekt później (a to samo 
składanie!) i macie efekt w postaci pierwszego numeru Miesięcznika 
Śląsk. Oczywiście całego projektu nie byłoby gdyby nie redakcja Śląsk-
Net.com - bandy ludzi tak zafascynowanej jednym klubem, że poświę-
cających sporą część własnego życia na... dostarczaniu Wam informacji 
o nim. 

Serwis, który ma już na swoim karku dekadę musi się jednak zmieniać, 
dostosowywać do nowej sytuacji i otoczenia. Jak sami zobaczycie w na-
stępnych tygodniach, ten Miesięcznik to tylko część tej ewolucji, która 
ma udowodnić Wam i nam, że zapotrzebowanie na Śląsk jest. Nie we 
Wrocławiu - w sieci.

Pierwszy numer to przede wszystkim jedno wielkie eksperymentowa-
nie. W założeniu, Miesięcznik Śląsk to dla Czytelników dodatek - coś 
ekstra od redakcji serwisu, ale nie tylko o klubie z Oporowskiej (choć 
przede wszystkim). Miało być elegancko, skromnie, w miarę nowocze-
śnie i czytelnie. Pewnie nie wszystko sie udało, wielu pierwszy numer 
odbierze z poczuciem niedosytu... ale zaraz, nie skreślajcie nas - zawsze 
jest następny miesiąc.

My chcemy się zmieniać, dostosowywać do Waszych wymagań i ocze-
kiwań. Krytykujcie, oceniajcie, domagajcie się innowacji, a my, w miarę 
naszych skromnych możliwości, postaramy się z każdym kolejnym wy-
daniem spełniać te życzenia, rozwijać się. 

Co w pierwszym numerze? Jest przypomnienie emocji z ostatnich ty-
godni oraz sprzed wielu, wielu lat. Jest spory wywiad z Krzysztofem Pa-
luszkiem, dyrektorem sportowym Śląska Wrocław. Jest artykuł o zmie-
niającej się Ekstraklasie, felieton o Bundeslidze, a także ewolucji taktyki 
WKS-u od czasu awansu. Jest o Arboledzie i... sentymentalnym poże-
gnaniu Żylety przez kibica Śląska. Jest o naszym klubie trochę inaczej, 
jest także o Was, jest także konkurs.

Jak sami widzicie, jest tego dużo, ale bez obaw - macie cały miesiąc by 
przez premierowe wydanie Miesięcznika Śląsk przebrnąć. Wierzę, że 
wrócicie po numer drugi.

     Michał Zachodny

naczelny Michał Zachodny (mzachodny@slasknet.com)
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przemysław kazmierczak - 21:33, 11.03.2011, łazienkowska, niewykorzystany rzut karny

zdarza sie, panie przemku!
`
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04/03/2011 slask Wrocław 0-0 Cracovia
Śląsk rundę wiosenną ingurował z pewnym poślizgiem i na Oporowskiej zamiast w odległym Białymstoku, 
choć było równie zimno. Rywal do Wrocławia przyjechał tylko po punkt, a intencję gości można było odczytać 
zwłaszcza po wypuszczeniu w bój Marcina Krzywickiego, który wyglądał jak koszykarz nagle zmuszony do gry 
w piłkę. Ze Śląskiem nie było jednak lepiej – zwłaszcza jeśli chodzi o atak. Dało się słyszeć z trybun, że ‘Vuk by 
to strzelił’… Dzień konia miał Wojtek Kaczmarek, ale nie w naszej bramce. I jeszcze jak w ostatnich sekundach 
Piotr Celeban z pięciu metrów próbował przelobować golkipera rywali. By huknął to porządnie to pewnie 
inauguracja byłaby bardziej udana dla wypełnionej kibicami Oporowskiej…

Śląsk: Marián Kelemen - Tadeusz Socha, Piotr Celeban, Jarosław Fojut, Amir Spahić - Waldemar Sobota, Da-
riusz Sztylka, Przemysław Kaźmierczak, Sebastian Mila, Piotr Ćwielong (72, Łukasz Madej) -  Łukasz Gikiewicz 
(72, Remigiusz Jezierski).

`
`
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naszych
08/03/2011 jagiellonia białystok 1-1 slask Wrocław
Śląsk spotkanie zremisował, choć przez większość spotkania rywal grał… w przewadze. Tak żartobliwie można 
potraktować decyzje trójki sędziowskiej pod wodzą pana Roberta Małka, który po konsultacji z liniowym dał 
gospodarzom mocno, mocno, MOCNO wydumanego karnego. Wcześniej Przemysław Kaźmierczak potrze-
bował zaledwie metra kwadratowego i jednego zamachu by zza pola karnego przelobować Grzegorza Sando-
mierskiego. Jeszcze na sam koniec wspaniałą szansę miał Cristian Omar Diaz, ale trafił w golkipera Jagiellonii i 
remis stał się faktem. Zabawną anegdotą na kolejne lata pozostanie ucieczka sędziego liniowego, który nawet 
podać ręki nie chciał po meczu zawodnikom obu drużyn. To on zasugerował karnego sędziemu Małkowi…

Śląsk: 25. Marián Kelemen - Tadeusz Socha, Piotr Celeban, Jarosław Fojut, Mariusz Pawelec - Waldemar So-
bota (83, Cristián Díaz), Dariusz Sztylka, Przemysław Kaźmierczak, Sebastian Mila, Piotr Ćwielong (70, Marek 
Gancarczyk) - Łukasz Gikiewicz (66, Remigiusz Jezierski).

`
`

11/03/2011 legia warszawa 1-2 slask Wrocław
Rzadko zdarzają się mecze takie jak ten… Zwłaszcza wspominając nie tak dawną niemoc wyjazdową Śląska 
Wrocław… no i kto jeszcze dzisiaj pamięta Ireneusza Gortowskiego? On miał swój udział w ostatnim zwycię-
stwie na Łazienkowskiej, gdy jeszcze Łazienkowska nie przypominała architektonicznego dzieła. Pięknem sta-
dionowi dorównali piłkarze trafieniami, a Kaźmierczak udowodnił, że jego wolej ma na Legię patent. O wyjąt-
kowości spotkania swiadczy też fakt, że bramkę z prawej nogi strzelił Sebastian Mila. Fajnie było widzieć Śląsk 
mądrze się broniący, ale nie murujący – szkoda też, że wspomniany Kaźmierczak wykopał piłkę z jedenastu 
metrów na trybunę zamiast do siatki. Mało kto by jednak wybrzydzał, a zwycięstwo na Legii każdy przyjmuje 
z uśmiechem, nawet wobec narzekań, że gol Mili ze spalonego. Co Małek odebrał… Wiadomo.

Śląsk: Marián Kelemen - Tadeusz Socha, Piotr Celeban, Jarosław Fojut, Mariusz Pawelec - Marek Gancar-
czyk (77, Waldemar Sobota), Dariusz Sztylka (39, Łukasz Gikiewicz), Przemysław Kaźmierczak, Sebastian Mila, 
Piotr Ćwielong - Tomasz Szewczuk (57, Antoni Łukasiewicz).

`
`

Przygotowali: Bartek Wójtowicz (zdjęcia) i Michał Zachodny (tekst)  
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Koniec ze złomem
Zimą do ekstraklasy trafiło ponad trzydziestu obcokrajowców.  Do ich poprzedników, poza 
nielicznymi wyjątkami, przylgnęła łatka piłkarskiego złomu. Nowa fala stranierich ma być 
lepsza - pisze Adam Osiński.
Kryzys ekonomiczny dosięgnął większość lig euro-
pejskich, lecz dzięki Euro 2012 ominął Polskę.  Nowa 
infrastruktura sportowa, a co za tym idzie wyższa fre-
kwencja na meczach sprawiają, że zainteresowanie 
rodzimym futbolem rośnie. Dzięki wpływom z bile-
tów, a przede wszystkim  pieniądzom ze sprzedaży 
praw telewizyjnych (wiosną będzie nowy przetarg) 
dla wielu klubów skończyły się już czasy zimnej wody 
w kranach. Na dodatek rządzą nimi ludzie, którzy 
chleba ze smalcem nie jedzą.

Zima i lato 2010

Worek z europejską walutą pachnie lepiej niż garść 
złociszy. Zaczęło się rok temu. Na grę w Polsce skusi-
ło się wielu piłkarzy, którzy jeśli nie zrobili furory, to 
w swoich ligach dali się przynajmniej pozytywnie za-
pamiętać. Siegiej Kriwiec był gwiazdą BATE Borysów, 
które przebiło się do Ligi Mistrzów. Alexandru Suvo-
rov kreował grę Sheriffu Tiraspol, który nieźle radził 
sobie w Lidze Europy, Marciano Bruma grał w lidze 
holenderskiej w barwach Willem II (jego młodszy 
brat jest piłkarzem Chelsea). W Eredivisie szalał Saidi 
Ntibazonkiza, a w rezerwach Bayernu Monachium – 
wraz z Thomasem Muellerem – Daniel Sikorski. Jego 
postawa w spotkaniach Górnika każe się zastanowić, 
czy Ryszard Tarasiewicz nie popełnił błędu rezygnując 
z jego usług. Latem 2010 roku Sikorski był w Śląsku na 
testach, a wkrótce po nich podpisał kontrakt przy Ro-
osevelta. Za grę ofensywną Lechii odpowiada z kolei 
Abdou Razack Traore. Zawodnik Wybrzeża Kości Sło-
niowej nie został gwiazdą Rosenborga Trondheim, ale 
jego umiejętności wystarczyły, by ubarwić ligę polską.

Na uczestnika mundialu w RPA stać było biedny Ruch 
Chorzów, który sprowadził Słoweńca Andreja Koma-
ca. W Afryce swój kraj reprezentował także kupiony 
przez Wisłę Honduranin Osman Chavez. Nie tylko 
on przyjechał do Polski z egzotycznej, przynajmniej 
z naszego punktu widzenia, ligi. Jagiellonia ściągnęła 
Francka Essombę z Algierii. Kameruńczyk nie przebił 
się do wyjściowej jedenastki Żubrów, ale pokazał już, 
że drzemią w nim spore możliwości. Obserwatorów 
na inaugurację wiosny oczarował zaś Souheil Ben 
Radhia – Tunezyjczyk w barwach Widzewa, który 
do Łodzi trafił rok temu. Na Węgrzech gwiazdą był 

zaś Łotysz Artjoms Rudnevs, o którym napisano już 
wszystko. Sporo działo się w stolicy. Zimą 2010 ów-
czesny trener Polonii, Jose Maria Bakero, sprowadził 
na Konwiktorską wychowanka Barcelony – Andreu. 
Legia też mierzyła wysoko. Na Łazienkowskiej zamel-
dował się mistrz świata U-20 z 2007 roku – Alejan-
dro Cabral.  Argentyńczyk poziomu ligi jednak nie 
podniósł. Jesienią spisywał się tak słabo, że prawie w 
ogóle nie grał. Jak mówi jednak Maciej Skorża, Cabral 
przystosował się już do europejskiego stylu gry, prze-
pracował solidnie okres przygotowawczy i wiosną ma 
błyszczeć. Względnie udaną rundę jesienną zaliczył 
z kolei Ivica Vrdoljak. Chorwat potrzebował nowych 
wyzwań i przeszedł do Legii z Dinama Zagrzeb, gdzie 
kolekcjonował tytuły mistrzowskie, za rekordową 
sumę miliona euro.

Teraz nie gorzej

Trend został podtrzymany także w ostatnim okienku 
transferowym. Górnika wzmocniło dwóch Słowaków: 
Michal Gašparík  i Robert Jež. Ten pierwszy grał w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju, a także 
w Czechach, drugi to gwiazdor zespołu MŠK Žilina, z 
którym występował w obecnej edycji Champions Le-
ague. Obaj przyczynili się do efektownej wygranej 5:1 
z Zagłębiem. Gašparík zdobył dwa gole, a przebywa-
jący na placu gry zaledwie kilkanaście minut Jež do-
bił lubinian przepiękną bramką w ostatniej minucie 
spotkania. Do siatki nie trafił jeszcze Vojo Ubiparip, 
utalentowany napastnik z Serbii, który gra dla Lecha.

W młodych zagranicznych piłkarzy zainwestował Wi-
dzew, który wypatrzył Fina i Gruzina. Riku Riski jest 
nawet świeżo upieczonym reprezentantem swojego 
kraju, a Nika Dzalamidze zaliczył debiut-marzenie w 
pojedynku z Koroną. Niski ofensywny pomocnik tak 
kręcił kielczanami, że na antenie stacji Orange Sport 
okrzyknięto go gruzińskim Leo Messim. Dzalamidze, 
który terminował w młodzieżowej drużynie CSKA 
Moskwa, dzięki bramce i dwóm asystom poprowadził 
łodzian do zwycięstwa.
 
Drużynie Marcina Sasala nie zdołał pomóc nawet 
Sander Puri. W Koronie na reprezentanta Estonii 
jednak liczą. Jeśli się sprawdzi, zostanie definitywnie

POLSKA PIŁKA



wykupiony z greckiej Larissy. Jagiellonia solidnie 
wzmocniła linię obrony. W Białymstoku zagrają re-
prezentant Armenii Robert Arzumanjan (czy Śląsk 
będzie pluł sobie w brodę?) oraz Czarnogóry – Luka 
Pejović. Ten drugi wywalczył już sobie miejsce na 
lewej stronie defensywy, z kolei Ormianin ma trud-
niejsze zadanie. Na środku obrony zespołu Probierza 
świetnie spisują się Thiago Cionek i Andrius Skerla. 
Na Podlasiu stworzyła się zresztą mała kolonia Czar-
nogórców, gdyż do Pejovicia i Mladena Kascelana do-
łączył lewy pomocnik, Ermin Seratlić. W defensywie 
Lechii pewny plac gry ma Luka Vučko, Chorwat ścią-
gnięty z Turcji.  

Wejście smoka do Legii zaliczył były piłkarz Sigmy 
Ołomuniec, Michal Hubnik. Lider klasyfikacji strzel-
ców Gambrinus Ligi zdobył gola w debiucie z Craco-
vią i może stać sie postrachem bramkarzy ekstraklasy. 
Należy się jeszcze wstrzymać z oceną innego nabytku 
warszawian, Deljana Kelhara, słoweńskiego obrońcy 
pozyskanego z Cercle Brugge.  Po odejćiu Ilijana Mi-
canskiego goleadorem Zagłębia miał zostać młodzian 
Dennis Rakels, najlepszy strzelec ligi łotewskiej. Były 
gracz Metalurgsa Lipawa wystąpił od pierwszej minu-
ty w Zabrzu, lecz w ofensywie był najsłabszym ogni-
wem lubinian. Jest jednak jeszcze zbyt wcześnie, by 
Rakelsa przekreślać – początki Micanskiego w Polsce 
też były trudne.

Na osobne potraktowanie zasługuje krakowska Wi-
sła. Do zastępu obcokrajowców, którzy reprezento-
wali jej barwy w poprzedniej rundzie, dokoptowano 
kolejnych. Cwetan Genkow nastrzelał sporo goli dla 
bułgarskiego Łokomotiwu Sofia, teraz czeka na pre-
mierowe trafienie dla Białej Gwiazdy. Zaliczył już je 
Maor Melikson. Reprezentant Izraela znakomicie za-
prezentował się w meczach z Arką i Ruchem. Swobo-
da dryblingu, piłka trzymana krótko przy nodze, prze-
gląd pola – piłkarz z polskim obywatelstwem (jego 
matka jest Polką) zostanie gwiazdą ekstraklasy. 

Na razie zawodzi Białorusin Michaił Siwakow, które-
go Wisła wypożyczyła z Cagliari, gdzie nie potrafił się 
przebić. Skoro jednak trafił do Serie A, musi coś sobą 
reprezentować. Grę defensywną wiślaków powinien 
wzmocnić doświadczony Kew Jaliens, były reprezen-
tant Holandii, a Mariusza Pawełka w bramce zastąpił 
Sergei Pareiko. 

Nie tak różowo?

Międzynarodowo jest także w Gdyni. Na 28 piłkarzy, 
którzy wystąpili w pierwszym meczu wiosny Arka – 
Wisła, aż 19 pochodziło spoza granic Polski. Zespół 

Dariusza Pasieki zasilił Marcelo Moretto, który spra-
wia korzystne wrażenie, ale trudno żeby było inaczej 
– Brazylijczyk w barwach Benfiki Lizbona grał niegdyś 
w Lidze Mistrzów. Było to już dosyć dawno, ale w wal-
ce o utrzymanie ligowego bytu Moretto się Arce przy-
da. Kibiców tego klubu musi martwić fakt, że jego ko-
ledzy z pola prezentują się gorzej. Gdynianie przegrali 
dwa pierwsze mecze na nowym stadionie i okupują 
miejsce spadkowe. Jeśli stranieri znad morza nie we-
zmą się w garść, Arkę czeka degradacja. 

Tym samym powtórzyłaby się historia sprzed czte-
rech lat, gdy złożona z samych Brazylijczyków Pogoń 
Szczecin z hukiem spadła z ligi. W Arce ostało się 
jeszcze kilku Polaków, ale filozofia jest podobna: za 
mniejsze pieniądze znajdziemy lepszych piłkarzy za-
granicznych. Trzeba być jednak na tyle rozeznanym, 
by rzeczywiście byli lepsi. Czy takim okaże się Ervin 
Skela? 35-letni Albańczyk ma za sobą bogatą przygo-
dę w Bundeslidze, ale do Polski przyjechał już chyba 
tylko dorobić do emerytury.

Jurij Szatałow postawił w defensywie na graczy z Bał-
kanów. I w meczu z Legią w siatce Pasów piłka za-
trzepotała trzykrotnie. Choć trzeba przyznać, że naj-
więcej w tym „zasługi” Mariana Jarabicy – Słowaka, 
który w Krakowie jest od pół roku. Dodać należy także 
Andraża Strunę i Milosa Kosanovicia, którzy ostatnio 
coraz lepiej współpracują w linii defensywy. Szatałow 
korzysta także z innych ’nowych’ - Vladimira Boljevi-
cia, Aleksejsa Visnakovsa i Pavola Masaryka. 

Rozsądnie w graczy zagranicznych inwestuje wro-
cławski Śląsk, który jest jednym z najmniej zinterna-
cjonalizowanych zespołów w ekstraklasie. W kadrze 
WKS-u jest pięciu obcokrajowców. Klasa Roka Elsnera 
i Lubosa Vukelji to póki co wielka niewiadoma. Choć 
ten pierwszy dobrze prezentował się w sparingach, to 
jednak szansy debiutu na inaugurację z Cracovią nie 
dostał. Kelemen i Spahić drużynę wzmocnili, podob-
nie jak Diaz, którego jednak przyhamowała kontuzja. 

Błędy w doborze obcokrajowców wciąż się zdarzają, 
ale ich CV i klasa prezentowana na polskich boiskach 
coraz częściej wzbudzają szacunek. Co prawda zabie-
rają miejsce naszym rodakom, ale jeśli lepsze wypiera 
przeciętne, to niech tak będzie. A kibicom pozostaje 
wierzyć w to, że dzięki odpowiednim reformom i in-
westycjom z roku na rok będzie przybywało utalento-
wanej polskiej młodzieży.

    Adam Osiński



W czeskim stylu
’Nie boimy się stawiać na młodych, bo my jesteśmy od tego aby Ci młodzi mieli wysokie cele 
i później znaleźli się w pierwszym zespole’ - wyjaśnia Łukasz Becella, który prowadzi zespół 
Młodego Śląska. Runda wiosenna to spore zmiany dla trenera - donoszą Przemek Żarko i 
Jacek Wójcik.

MŁODy WKS

Piątego stycznia wznowili treningi zawodnicy Śląska 
Wrocław ME. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 
dwudziestu sześciu piłkarzy, w tym dwunastu repre-
zentujących barwy WKS-u podczas rundy jesiennej. 
Przez pierwsze tygodnie treningi odbywały się na 
sztucznych boiskach we Wrocławiu. W tym czasie 
także rozpoczął się w Trutnovie turniej Expol Cup w 
którym pierwszy raz zagrała drużyna młodego Śląska.

Pierwsze turniejowe spotkanie wrocławianie roze-
grali 15 stycznia a ich rywalem był FK Náchod. Po cie-
kawym i wyrównanym meczu górą był zespół z Czech 
wygrywając z zespołem Łukasza Becelli 3:2. Bramki 
dla Śląska zdobyli Robert Menzel oraz wracający z 
wypożyczenia do Kluczborka Patryk Jędrzejowski z 
rzutu karnego. W spotkaniu tym na boisku pojawili 
się testowani  w pierwszej drużynie Marko Krasic i 
Robert Arzumanyan, oraz już zakontraktowany Rok 
Elsner. 

Tydzień później znów wrocławianie udali się do Trut-
nova aby jednego dnia rozegrać dwa spotkania tur-
niejowe. Pierwszym rywalem młodego Śląska była 
druga drużyna FC Hradec Kralove. Na boisku padł 
remis 2:2 a bramki WKS-u zdobyli Wac oraz jeden z 
nowych testowanych zawodników. Chwilę po pierw-
szym spotkaniu rozpoczęło się drugie. Znów rywalem 
był zespół z Hradec Kralove, ale tym razem byli to 
juniorzy. Trener Łukasz Becella na drugi mecz wy-
stawił zupełnie inny skład, złożony głównie z testo-
wanych zawodników i pojedynek ten zakończył się 
porażką Śląska 0:2.

W tych trzech spotkaniach młodzi zawodnicy mieli 
okazję przekonać  trenera do swoich umiejętności 
i wywalczyć sobie miejsce na obóz przygotowaw-
czy. Ostatecznie 29 stycznia do Jagniątkowa udało 
się 25 piłkarzy. Podczas trwania zgrupowania Śląsk 
rozegrał kolejny mecz w ramach turnieju Expol 
Cup 2011. Zespół  TJ Jiskra Česká Skalice okazał się 
jednak zbyt słaby dla wrocławian i zielono-biało-
-czerwoni  pewnie wygrali aż 5:0. Na listę strzelców 
wpisali się Straszewski Menzel (dwie) oraz Garyga 
(dwie).  

W następnym sparingu rywalem Śląska był zespół 
gospodarzy. Wrocławianie wyszli na to spotkanie 
osłabieni brakiem Roberta Menzla, Michała Nowa-
ka, Krzysztofa Michalskiego oraz Artura Bednarczyka, 
którzy dostali szanse wystąpienia w sparingu pierw-
szej drużyny. Bez swoich gwiazd młody Śląsk pomi-
mo dzielnej walki przegrał z FK Trutnov 2:3 a na listę 
strzelców wpisali się Straszewski oraz Peroński.

Za porażkę z gospodarzami młodzi Ślązacy zrehabi-
litowali się już trzy dni później gromiąc zespół Nysy 
Kłodzko aż 7:1. W jednostronnym widowisku na li-
stę strzelców w barwach WKS-u wpisali się Żarski, 
Skrzypczak, Garyga (dwie), Bednarczyk, Michalski, 
Miazgowski. 

Ostatnim rywalem w ramach turnieju Expol Cup był 
zespół TJ Dvůr Králové.  Pojedynek ten zakończył się 
pewnym zwycięstwem Czechów 3:0.  Ostatecznie 
turniej wygrał Hradec Kralove JS. Zespół Śląska upla-
sował się  na szóstej pozycji.

17 lutego zespół Śląska ME rozegrał kolejny sparing. 
Tym razem już nie w Trutnovie ale w Kluczborku. 
Rywalem zielono-biało-czerwonych był miejscowy 
MKS. Pierwszoligowiec okazał się lepszy od młodych 
wrocławian i wygrał 2:1. Bramkę dla WKS-u zdobył 

wypożyczony jesienią do Kluczborka Patryk Ję-
drzejowski. 

 
Na teoretycznie ostatni przedsezono-
wy sprawdzian drużyna Łukasza Be-
celli udała się do Bielawy wzmocniona 

dwoma nowo zakontraktowanymi Bra-
zylijczykami Alexandre oraz Dudu.  Tam 
czekał na nich zespół Górnika Wałbrzych. 
Po bardzo zaciętym i emocjonującym 
spotkaniu o jedną bramkę górą byli jed-

nak drugoligowcy z Wałbrzycha (3:2). W 
barwach Śląska dobrze zaprezentował się 

Alexandre który zdobył jedną bramkę a przy 
drugiej, zdobytej przez Skrzypczaka, asystował. 



Na niecały tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek 
Cracovia wystosowała pismo do Ekstraklasy S.A. o 
przełożenie inauguracji rundy wiosennej Młodej Eks-
traklasy z powodu nieprzygotowanego boiska do roz-
grywek. Zaakceptowanie tej prośby przez Ekstraklasę 
oznaczało dla Śląsk kolejny tydzień bez ligi, co ozna-
czało potrzebę rozegrania kolejnego sparingu. 

Tym razem trenerzy zdecydowali się na wewnętrz-
ną gierkę przeciwko zawodnikom pierwszej drużyny, 
którzy nie załapali się do składu podczas meczu ligo-
wego z Cracovią. Młody Śląsk całe spotkanie dzielnie 
walczył, ale pomimo zdobycia dwóch bramek przez 
Patryka Jędrzejowskiego raz jednego trafienia Jaku-
ba Więzika, musiał uznać wyższość swoich starszych 
kolegów, którym aż czterokrotnie udało się pokonać 
golkipera młodego Śląska. 

Dobrze przepracowany okres przygotowawczy za-
owocował już w pierwszym spotkaniu wiosny. Śląsk 
pokonał po emocjonującym spotkaniu liderującą Le-
gię 2:1. Na listę strzelców wpisali się Diaz i Madej, 
jednak młodzi piłkarze Śląska nie odstawali od star-
szych kolegów i byli bardzo aktywni na boisku. Wy-
różnić można przede wszystkim Nowaka, który robił 
dużo zamieszania w szeregach obronnych przeciwni-
ka. Warto przypomnieć, że Legia w Młodej Ekstrakla-
sie nie zdobyła jeszcze na wyjeździe ze Śląskiem na-
wet punktu (1:0 w sezonie 2008/2009 w Oławie i 3:2 
w sezonie 2009/2010 przy Oporowskiej).

  Przemek Żarko i Jacek Wójcik   

EXOPOL CUP - wyniki i tabela

FK Náchod - Śląsk ME 3:2 (2:1)
FC Hradec Králové B – Śląsk ME 2:2 (0:1)
FC Hradec Králové JS –  Śląsk ME 2:0 (2:0)
TJ Jiskra  Česká Skalice - Śląsk ME 0:5 (0:2)
FK Trutnov – Śląsk ME  3:2 (1:1)
Śląsk ME - Nysa Kłodzko 7:1
TJ Dvůr Králové – Śląsk ME 3:0(1:0)

Poz. Drużyna Mecze Punkty Bram-
ki

1 Hradec Králové JS 7 19 24:7
2 Hradec Králové B 7 16 22:6
3 FK Trutnov 7 16 26:10
4 Náchod 7 12 20:12
5 TJ Dvůr Králové  7 9 19:18
6 Śląsk ME 7 7 18:14
7 Nysa Kłodzko 7 3 9:46
8 Česká Skalice 7 0 3:23

Pozostałe sparingi:

MKS Kluczbork – Śląsk ME 2:1 (2:0)
Górnik Wałbrzych – Śląsk ME 3:2 (0:1)
Śląsk ME – rezerwowy Śląsk 3:4 (1:1)

Kadra Młodego Śląska:
(na obóz w Jagniątkowie)

1. Artur Bednarczyk
2. Bartosz Biliński
3. Wojciech Chmura
4. Tomasz Cieślak
5. Mateusz Fedyna
6. Paweł Garyga
7. Marcel Jamrozowicz
8. Mateusz Janicki
9. Patryk Jędrzejowski
10. Krzysztof Korny
11. Robert Menzel
12. Krzysztof Michalski
13. Rafał Miazgowski
14. Michał Nowak
15. Adrian Nowiński
16. Mateusz Peroński
17. Adrian Repski
18. Kacper Rogala
19. Rafał Sikorski
20. Grzegorz Skrzypczak
21. Marcin Straszewski
22. Przemysław Szuszkiewicz
23. Dawid Wac
24. Maciej Żarski
25. Piotr Pietkiewicz



Rozbiórka zyletyz trybuny

Ostatniego meczu na Łazienkowskiej nie wspominam zbyt dobrze. Śląsk przegrał wtedy 0-4, 
a kibice Legii, mimo oficjalnego protestu przeciwko władzom klubu, postanowili pokazać 
swoją siłę na pożegnanie słynnej „Żylety” - pisze Aleksander Janik

Niewielu kibiców wie, skąd wzięła się ta nazwa. Poja-
wiła się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 
kiedy na centralnie umieszczonych masztach (było 
ich tam 21) umieszczono reklamę żyletek. 

Żyletę chyba od zawsze zajmowali fanatycy Legii. Pa-
miętam okolice połowy lat 90-tych, ostatnie polskie 
kluby w elitarnej Lidze Mistrzów – Legia z piłkarzami, 
którzy mecze 
w polskiej Eks-
traklasie mogli 
spokojnie wy-
grywać na sto-
jąco, oraz Wi-
dzew z podobną 
ekipą, którą tre-
nował wtedy 
obecny selekcjoner Reprezentacji Polski – Franciszek 
Smuda. Byłem wtedy małolatem, dopiero co zaczy-
nałem chodzić na Oporowską, ale już wtedy bardziej 
niż na mecz zwracałem w telewizji uwagę na trybuny. 
A właśnie Żyleta miała to do siebie, że potrafiła przy-
ciągnąć uwagę gościa, który nigdy nie pałał miłością 
do Legii. Jej specyficzny klimat dało się wyczuć nawet 
w telewizji, a oglądając filmiki w Internecie przypo-
minające stare czasy kibicowskie utwierdza mnie to 
w przekonaniu, że mam rację.

Ale dość o starych czasach – przecież prawie 2,5 
roku w życiu kibicowskim to naprawdę sporo, a po-
nad 15 lat to już niemalże epoka. Mecz Legia – Śląsk 
będący pożegnaniem Żylety obserwowało wg. prasy 
około 10000 kibiców. Było to historyczne wydarze-
nie – ostatni mecz, na którym słynna w całej Polsce 
trybuna tętniła życiem (jak za czasów, kiedy nie było 
strajku przeciwko władzom klubu). 

Już wtedy na stronie kibiców Legii pod newsem, któ-
ry oznajmiał powrót dopingu na ten jeden mecz po-
jawiły się setki wpisów, których autorzy byli zachwy-
ceni tą informacją. Wszyscy tęsknili za darciem japy, 
tańczeniem labada, oprawą meczową i… nie zawie-
dli się. Skromna grupa kibiców Śląska (darujcie ale 
mam sklerozę, było nas coś około 280 osób, co jak 
na piątek i dużą odległość było nawet niezłym wyni-
kiem) nie miała możliwości przebicia się przez bardzo 

głośny doping fanów gospodarzy, którzy śpiewali na 
dwie trybuny – Żyletę dzielnie wspomagała trybuna 
kryta.

Legioniści zaprezentowali dwie oprawy – sektorówkę 
z napisem LEGIA, po której bokach były dwie mniejsze 
– herb warszawskiego klubu, oraz charakterystyczna  
czarna eLka w kółeczku. Druga to sektorówka z pano-
ramą Warszawy. Do tego race, bardzo głośny doping, 
oraz brak ubliżania władzom klubu. Trzeba bowiem 
przypomnieć, że podczas protestu kibice Legii śpie-
wali bardzo popularne hasło z którym solidaryzowały 
się inne ekipy kibicowskie przyjeżdżające na Ł3 jako 
goście. Kibice Śląska raz zaśpiewali to hasło, ale Le-
gioniści nie podchwycili naszej próby. Powiedzmy so-
bie szczerze – tego dnia  żadna ekipa nie byłaby w 
stanie przekrzyczeć fanów zasiadających na Żylecie. 

Po zakończeniu meczu kibice gospodarzy wzięli sobie 
do domu pamiątki – krzesełka z Żylety, na której wy-
chowali się jako kibice. Przyśpieszyli wtedy rozbiór-
kę swojego stadionu. Sportowo Śląsk zagrał otwartą 
piłkę, co skoń-
czyło się tak, 
a nie inaczej. 
Ale ważna 
była atmos-
fera, gdzie ja 
– fan Śląska 
szczerze za-
zdrościłem ry-
walom ich zabawy, ciekawe tylko gdyby Śląsk wtedy 
wygrał, czy śpiewaliby tak głośno? Chyba tak bo był 
to doping dla symbolu – dla Żylety. 

Teraz mecz z Legią odbędzie się w piątek 11 marca, 
ale jestem pewny, że będzie nas więcej niż 280. Je-
steśmy głodni piłki, sektor Legii przyjmie 1400 osób, 
czy tylu nas będzie? Teraz nawet taka liczba to dla 
as nie problem, więc brać wolne w pracy i jechać za 
Śląskiem. Po zwycięstwo!

    Aleksander Janik
            (Tekst powstał 06.03.2011)

.
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niemiecki ideał
Gdy piłkarską Europę obiegła informacja, że od przyszłego sezonu to liga niemiecka kosztem 
Włoch dostanie dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów, wielu było zaskoczonych.  Pasjonaci 
nie mają jednak wątpliwości, że Bundesliga jest coraz lepsza - pisze Michał Żarko.

Po prestiż i pieniądze

Trzecia pozycja w europejskim rankingu to miejsce 
prestiżowe i przede wszystkim niezwykle korzystne. 
Uprawnia do wystawienia w eliminacjach do Ligi 
Mistrzów czwartego zespołu w końcowej tabeli, a 
właśnie te rozgrywki przyciągają najwięcej kibiców i 
sponsorów. Już w zeszłym sezonie niemieckie kluby 
były niezwykle blisko wyprzedzenia włoskiego calcio, 
jednak  ostatecznie musiały obejść się smakiem.  W 
decydującej fazie sezonu w Lidze Europy HSV Ham-
burg nie sprostał przeciętnemu Fulham, natomiast 
Bayern Monachium uległ Interowi Mediolan w finale 
Ligi Mistrzów. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości, 
nasi zachodni sąsiedzi osiągnęli cel.

Nie tylko solidność

Rozgrywki niemieckiej Bundesligi z roku na rok są co-
raz bardziej atrakcyjne. Zarówno medialnie, jak i spor-
towo. Kryzys w światowej gospodarce nie zaszkodził 
finansowym podstawom dobrze zarządzanych klu-
bów, a także piłkarskiemu związkowi konsekwentnie 
dbającemu o rozwój ligi. Według  „The Annual Review 
of Football Finance”, raportu przygotowanego przez 
firmę Deloitte, w minionym sezonie Bundesliga wy-
pracowała największy zysk operacyjny w Europie. Do 

przychodów Premier 
League wciąż jeszcze 
daleko, jednak w tym 
względzie przyszłość 
rysuje się w różowych 
barwach.

Finansowa stabilność 
idzie w parze z po-
ziomem sportowym. 
Tradycyjnie solidny i 
nieefektowny futbol 
niemiecki odszedł 

w zapomnienie. Dziś takie zespoły jak Borussia Do-
rtmund, Bayer Leverkusen czy Bayern Monachium 
potrafią wyśmienicie operować piłką i grać krótkimi 
podaniami przy ciągłym pressingu. W spotkaniach 
Bundesligi w tym sezonie pada średnio 2,98 gola na 

mecz, a swymi zagraniami kibiców czarują coraz lepsi 
zawodnicy. 

Szczególnie ciekawie prezentują się japońskie nabyt-
ki – imiennicy Shinji Kagawa i Okazaki. Ściągnięci za 
niewielkie pieniądze piłkarze  z miejsca stali się waż-
nymi postaciami swych zespołów, a przy okazji po-
mogą lidze w ekspansji na azjatyckich rynkach praw 
telewizyjnych.

Inwestycja w przyszłość

Po przeciętnych dla niemieckiej reprezentacji Mi-
strzostwach Świata w 1998 roku (ćwierćfinał) i dwa 
lata późniejszej  katastrofie w walce o prymat w Euro-
pie (1 punkt, 1 gol i pożegnanie  z turniejem po fazie 
grupowej) władze związku zdecydowały się na refor-
mę szkolenia młodzieży. Kluby zmuszone zostały do 
dużych inwestycji w tym obszarze i dziś zbierają tego 
pozytywne efekty.  Przekonać mogliśmy o tym się w 
czerwcu, gdy niemiecka młodzież przebojem  wywal-
czyła trzecie miejsce na boiskach RPA.  

Zżymanie się z pochodzenia części zawodników kadry 
jest niesprawiedliwe, bowiem większość z nich uro-
dziła się właśnie w Niemczech, została tam wyszko-
lona i  świetnie posługuje się miejscowym językiem. 
Nawet Cacau, odpowiednik naszego Rogera, mieszka 
tam już ponad 10 lat i nie ma problemów z zaśpie-
waniem hymnu. Sukces niemieckiego szkolenia to nie 
tylko Mehmet Ozil, Thomas Muller,  Sami Khedira czyi 
jeden z najlepszych bramkarzy świata Manuel Neuer, 
ale także wielu ligowych piłkarzy, którzy nie odstają 
od, chętnie sprowadzanych także do Bundesligi, ob-
cokrajowców.

Atmosfera

W czasie toczonych w Polsce dyskusji o kibicach i 
bezpieczeństwie na stadionach najczęściej przywo-
ływany jest przykład Anglii jako wzoru walki z pato-
logiami. Nie zauważa się przy tym, że obiekty tam-
tejszej Premier League często przypom przypominają 
raczej biblioteki niż miejsca sportowej rywalizacji. 
Tymczasem za zachodnią granicą udało się pogodzić

zagraniczna



bezpieczeństwo ze wspaniałą atmosferą.  Tłumnie 
przybywający na mecze kibice Borussii Dortmund, 
Schalke Gelsenkirchen czy hamburskiego St. Pauli 
głośno i żywiołowo dopingują swych ulubieńców, a 
stadiony Bundesligi należą do najnowocześniejszych 
i niezwykle komfortowych.

Polskie akcenty

Po kilku latach posuchy wreszcie widoczne są w Bun-
deslidze polskie akcenty.  Niemal na pewno w maju 
trzech naszych piłkarzy będzie miało okazję unieść w 
górę mistrzowską paterę. Szczególnie godna podziwu 
jest postawa Łukasza Piszczka, mniej zauważanego 
przez polskie media od Kuby Błaszczykowskiego i Ro-
berta Lewandowskiego. 

Przemianowany, jeszcze w Herthcie Berlin, na bocz-
nego obrońcę w zeszłym sezonie popełniał w defen-
sywie mnóstwo błędów i miał spory udział w degra-
dacji stołecznego klubu. 

Tymczasem teraz spisuje się bardzo dobrze, najlep-
szym tego przykładem był niedawny pojedynek z 
Bayernem, gdy naprzeciw siebie miał Francka Ribery-

’ego. Niezwykle przydatny jest także w ofensywie, ma 
na swym koncie już 5 asyst.

Wiele do zrobienia

Znajdujące się na fali wznoszącej niemieckie kluby 
wciąż muszą pracować na swój prestiż i miejsce w 
europejskiej hierarchii.  Nadal nie są w stanie płacić 
takich pieniędzy za piłkarzy co drużyny angielskie, 
włoskie czy Barcelona z Realem. W niepewnej sytu-
acji finansowej znajdują się tak uznane marki jak Bo-
russia Dortmund, Schalke i Hertha. 

Piłkarską pustynią pozostaje wschodnia część kraju 
nie mająca żadnego przedstawiciela na najwyższym 
szczeblu rozgrywek. W drugiej lidze tereny byłego 
NRD reprezentują zaledwie trzy ekipy: Energie Cott-
bus, Erzgebirge Aue i Union Berlin. 

W dobie kryzysu ligi włoskiej, zadłużenia klubów an-
gielskich i monotonii madrycko-barcelońskiej domi-
nacji to właśnie Bundesliga ma przed sobą najlepsze 
perspektywy. Być może to ona będzie wkrótce nume-
rem jeden.
    Michał Żarko

reklama



dobór naturalnyTAKTYcznie

Od awansu do Ekstraklasy Śląsk zdążył już ocierać się o czołówkę ligowej tabeli, bronić przed 
spadkiem, jak i rozgrywać mecze o pietruszkę. Na styl gry zespołu pracowało dwóch trene-
rów, których pomysł na Śląsk nieustannie ewoluował - pisze Andrzej Gomołysek.

W pierwszych spotkaniach po powrocie do Ekstra-
klasy Ryszard Tarasiewicz eksperymentował z usta-
wieniem. Zanim wykrystalizowało się bazowe 4-5-1, 
próbował zarówno 4-4-1-1 (Cracovia, Jagiellonia) 
jak i nawet 4-4-2 (Lechia, Górnik). Podstawowym 
pomysłem rozegrania akcji było uczynienie playma-
kera z Sebastiana Mili, który swoimi prostopadłymi 
podaniami uruchamiał dynamicznych skrzydłowych 
- Ostrowskiego i Janusza 
Gancarczyka. Z pozostałych 
pomocników jeden zwykle 
miał zadania stricte defen-
sywne (Sztylka lub Łukasie-
wicz, rzadziej Ulatowski), 
drugi zaś (Dudek) odciążał 
przy rozegraniu Milę. Sys-
tem ten zaprowadził wro-
cławian na wysokie miejsce 
w tabeli, pozwalające mieć 
nadzieję na włącznie się w rundzie wiosennej sezonu 
2008/2009 do walki o europejskie puchary.

Zbyt szybko chyba jednak uwierzono, że same skrzy-
dła zaprowadzą wrocławian do celu. Wprawdzie 
mimo odejścia Ostrowskiego potencjał piłkarski nie 
został osłabiony (dobrze zastąpił go Marek Gancar-
czyk), ale na początku rundy wiosennej Ryszard Ta-
rasiewicz zmienił system na 4-4-2. To, co jeszcze star-
czyło na Polonię Bytom, zostało doskonale odczytane 
przez kolejnych rywali. Śląsk grał to samo, co jesienią, 
ale w zupełnie innych okolicznościach. Mila stracił 
odciążającego go partnera i bez trudu był wyłączany 
z gry. 

W tym momencie cierpiały również i skrzydła, gdyż 
problemy playmakera znacząco odbijały się na licz-
bie podań adresowanych na flanki. Efektem były dwa 
bardzo słabe mecze w wykonaniu wrocławian (Odra, 
Polonia Warszawa), które nie tylko nie przyniosły 
gola, ale także właściwie żadnych dogodnych sytuacji 
bramkowych. Wtedy jednak problem dość szybko 
zdiagnozowano i Śląsk powrócił do swojego nominal-
nego 4-5-1.

Problem zaczął się wkradać gdzie indziej. Wrocławia-
nie cały czas operowali tym samym utartym schema-

tem ataku (czyli piłka na flanki z próbą przedarcia się 
w okolice pola karnego), innych sposobów rozegrania 
piłki nie było widać. Dodatkowo skrzydła były wypy-
chane coraz dalej pod końcowe linie. Teoretycznie 
miało to na celu stworzenie szerokości rozegrania, w 
praktyce jednak znacznie je utrudniło. Z tego wyni-
kały też inne błędy - boczni obrońcy nie mieli miej-
sca na podłączanie się do ofensywy, bo korytarze na 
flankach blokowali skrzydłowi. Śląsk przez to atako-
wał niewielką liczbą zawodników. Póki jednak kre-
atywnością błyszczeli Mila, Dudek i przytomnie mimo 
wszystko łamiący akcje do środka Marek Gancarczyk, 
Śląsk regularnie punktował. 

Przyszedł jednak moment, że rywale zaczęli coraz 
bardziej naciskać w środku pola, wtedy nawet dwój-
ka rozgrywających nie była w stanie poradzić sobie 
z intensywnością pressingu. Mocno oddalone zaś 
skrzydła nie redukowały w żaden sposób przewa-
gi w środku pola. Dodatkowo popełniano ogromny 
błąd, zmuszając świetnego w grze kombinacyjnej 
Ćwielonga do ubrania garnituru po Januszu Gancar-
czyku, ustawieniu go przy bocznej linii i skazywaniu 
na samotną walkę z kilkoma rywalami. Podczas gry 
przeciwnik grając ze Śląskiem często ściągał własne 
skrzydła do środka i tworzył przewagę w środku, wro-
cławianie zaś nadal byli rozproszeni po całym boisku. 
Ryszard Tarasiewicz nie reagował na taki stan rzeczy, 
zaś Śląsk z trudem uniknął degradacji.

Kolejny sezon miał być przełomowy - trzech nowych 
zawodników od razu wskoczyło do pierwszego skła-
du, zaś każdy z nich miał zadatki na gwiazdę ligi. Przy 
ich wkomponowywaniu postanowiono jednak o 

zmianie systemu na 4-4-2. 
Ustawienie to od kilku lat 
znajdowało się w Europie 
w odwrocie, a zwłaszcza w 
lansowanej przez duet Ta-
rasiewicz-Paluszek wersji 
ze skrzydłowymi. Tym nie-
mniej, zdecydowano się na 
to. Efektem było deja vu 
sprzed blisko półtora roku, 
ale w jeszcze gorszym wy-
daniu.  



Zespół świetnych piłkarzy nie miał najmniejszych 
szans zaistnieć jako kolektyw. 4-4-2 jedyny sens ma, 
gdy jest prezentowane w formie kompaktowej. 

Tymczasem Śląsk maksymalnie rozciągał swoje szere-
gi, często zachowując się tak, jakby nadal grał 4-5-1, 
co odbijało się w braku jakichkolwiek możliwości ro-
zegrania piłki w środkowej strefie boiska przez prze-
wagę zawodników rywala, a także w niemożności 
wymienienia choćby kilku podań choćby w okolicach 
połowy boiska. Śląsk próbował gry jak najbanalniej-
szej: długich przerzutów i natychmiastowych strza-
łów. Co z tego, że potrafił ich w tych okolicznościach 
oddawać po dwadzieścia na mecz, skoro lwia część 
z nich nie stanowiła najmniejszego zagrożenia, zaś 
Śląsk przegrywał kolejne mecze i znalazł się w strefie 
spadkowej.

Zmiana trenera stała się koniecznością, choć źle dla 
Śląska, że wyniknęła dopiero z katastrofalnych wyni-
ków, a nie z wcześniejszej analizy gry zespołu. Orest 
Lenczyk stwierdził, że zastał zespół w katastrofalnym 
stanie i trudno mu się dziwić. Obrona popełniała tra-
giczne błędy mając tylko jednego zawodnika do ase-
kuracji, odpowiadającego często za całą szerokość 
boiska. Właśnie tu próbował działać nowy szkolenio-
wiec Śląska - w swoich pierwszych meczach skupił 
się na tym, żeby błędy obrony zrekompensować jej 
liczebnością. W swoich pierwszych spotkaniach (Wi-
sła, Polonia Warszawa) wystawił zespół w ultradefen-
sywnym 4-3-1-2, zalecając defensywnym pomocni-
kom skupienie się na destrukcji. Przyniosło to efekty, 
obrona nadal wprawdzie popełniała błędy, ale stała 
się zaporą trudną do przejścia z uwagi na jej liczeb-
ność. W ten oto sposób szkoleniowiec wrocławian 
przetrwał najtrudniejszy czas i zyskał go chwilę na 
wdrożenie systemu pozwalającego na więcej gry niż 
przeszkadzania rywalom. Niespodziewanie odkurzył 
jednak system swojego poprzednika.

Tyle, że u nowych rękach było to całkiem inne ze-
stawienie. Przede wszystkim zamiast wystawiania 
jednego bardziej ofensywnego pomocnika, zdecydo-
wano się na dwójkę stricte de-
fensywnych, zaś dotychczasowi 
skrzydłowi zostali zastąpieni 
półbocznymi pomocnikami. 
Wreszcie w środku pola poja-
wiło się więcej graczy, wreszcie 
na skrzydłach było miejsce na 
wejścia bocznych obrońców. 
Dodatkowo właściwie zabez-
pieczone było przedpole, gdyż 

nieomal w każdej chwili znajdowało się w nim dwóch 
pomocników. 

Ofiarą tego ustawienia padł Sebastian Mila, zmuszo-
ny do gry na nietypowej dla siebie pozycji, jednak 
łatwego życia nie miał też w poprzednim systemie, 
kiedy powierzono mu zbyt wiele zadań defensyw-
nych. Gra Śląska wprawdzie nadal była daleka od ide-
ału, tym niemniej tworzono zręby solidności. Podo-
bać się mogła defensywa, z rozegraniem wciąż było 
mnóstwo problemów. Gole i punkty przychodziły 
jednak wraz ze znakomicie egzekwowanymi stałymi 
fragmentami gry. Systematyczna poprawa pozycji w 
tabeli pozwalała podopiecznym Oresta Lenczyka na 
spokojne przygotowania do rundy wiosennej.

A w niej przyszło kolejne zaskoczenie. Śląsk zrezy-
gnował z gry dwoma na-
pastnikami i przeszedł na 
4-2-3-1. Na chwilę obecną 
wydaje się ono być opty-
malne. Wreszcie do środka 
zszedł Ćwielong, który może 
teraz wykazać się w grze 
kombinacyjnej, na swoją no-
minalną pozycję wrócił Mila, 
świetnie pod akcje podłącza 
się Kaźmierczak, zaś w jago 
asekuracji na wyżyny umiejętności wspina się Sztyl-
ka. Doskonalenie tego systemu z pewnością zajmie 
sporo czasu, co pokazał choćby mecz z Cracovią. Bra-
kowało naturalnych dla tego ustawienia wejść bocz-
nych obrońców, zaś środek krycia nie był odpowied-
nio przesunięty celem zamknięcia na własnej połowie 
słabego bądź co bądź rywala. Już jednak z Jagiellonią 
zespół pokazał potencjał, który w nim drzemie. 

Solidna defensywa w sytuacji, gdy to rywale walczą 
o gole pozwala na odparcie ataków, zaś Śląsk bardzo 
dobrze radzi sobie z szybkim rozgrywaniem piłki, w 
sytuacji gdy rywal nie stara się kontrolować każdego 
decymetra kwadratowego pola gry. Znacznie trudniej 
jednak będzie grać przeciwko rywalowi, któremu się 
nie spieszy. Atak pozycyjny nadal jest w powijakach 
i przeciwko rozsądnie broniącym się drużynom Śląsk 
nadal będzie mieć spore kłopoty. Mimo tego w od-
różnieniu od sytuacji sprzed roku, kibice zespołu z 
Oporowskiej mogą mieć poczucie, że sprawy zmie-
rzają w dobrym kierunku.
    Andrzej Gomołysek

Autor prowadzi także bloga poświęconego taktyce - 
taktycznie.blogspot.com



Ach, neapol!historia

Wiosna 1977 roku to bez dwóch zdań szczytowy moment w dziejach Śląska Wrocław. W 
maju tytuł mistrza Polski, a w marcu dwumecz z włoskim SSC Napoli w ćwierćfinale Pucharu 
Zdobywców Pucharów, największe osiągnięcie Śląska w Europie - pisze Filip Podolski.
Ewenementem na skalę krajową był fakt wywalcze-
nia przez WKS przepustki do Europy bez rozegrania 
choćby jednego meczu na własnym stadionie. Pod-
opieczni Władysława Żmudy I zdobyli Puchar Polski 
dzięki 4 zwycięstwom wyjazdowym oraz finałowej 
wiktorii na terenie neutralnym. Kolejno pokonali oni 
Orła Białego (3:1) w Brzezinach Śląskich, drugoligow-
ców: Arkę (4:1) w Gdyni i Polonię zwaną wówczas 
Stoczniowcem (2:1) w Gdańsku oraz kroczącą wła-
śnie po prymat w kraju Stal Mielec (2:0) na warszaw-
skim Stadionie Wojska Polskiego.

W całej historii tych rozgrywek jeszcze zaledwie dwu-
krotnie zdarzyło się, żeby triumfator po drodze ani 
razu nie skorzystał z atutu swojego terenu. Jednak 
wyjazdowa passa Ruchu Chorzów nastąpiła w 1951 
r., czyli przed erą europejskich pucharów. Zaś podob-
na seria Górnika Zabrze 14 lat później przypadła na 
okres, kiedy ten klub seryjnie zdobywał mistrzostwa 
Polski, więc sukces w tych rozgrywkach nie był nie-
zbędny do pokazania się za granicą.

Znacznie łaskawszy był dla Śląska los jesienią 1976, 
kiedy przyszło mu rywalizować w PZP z maltańską 
Florianą La Valetta oraz irlandzkim Bohemiansem Du-
blin. W tych potyczkach WKS odniósł komplet zwy-
cięstw tracąc jedyną bramkę na Malcie przy stanie 
4:0. 

W ten sposób wrocławianie zostali 5. polskim zespo-
łem, który osiągnął ćwierćfinał rozgrywek organizo-
wanych przez UEFA.Konkretnego rywala Śląsk dostał 
dopiero w ¼ finału. 

Napoli już po raz wtóry sięgnęło po krajowy puchar, 
choć w przeciwieństwie do Śląska potrzebowało do 
tego aż 11 spotkań. Neapolitańczycy nie doznali w 
nich ani jednej porażki, zaś w rzymskim finale roz-

gromili weroński Hellas (4:0). Ekipa z południa Włoch 
miała też w porównaniu z „Wojskowymi” olbrzymie 
doświadczenie na arenie międzynarodowej. W III 
rundzie zagrała już po raz 5., choć do tej pory ten 
etap był szczytem jej możliwości.

WKS wiosnę rozpoczał od cennej wygranej nad miel-
czanami (1:0), ale potem aż w 5 potyczkach nie potra-
fił strzelić gola. Poległ na boiskach Arki (0:2) i łódzkie-
go Widzewa (0:4), a także bezbramkowo zremisował 
u siebie z liderującym Łódzkim Klubem Sportowym.
Ponadto zaporą nie do przejścia był włoska defensy-
wa. Na Stadionie Olimpijskim obyło sie bez celnych 
trafień, zaś w Neapolu gospodarze rozstrzygnęli wy-
nik na swoją korzyść. Najpierw wrocławskim obroń-
com urwał się niewysoki Giuseppe Massa strzelając 
z kilku metrów głową. Po przerwie zaś Zygmunta Ka-
linowskiego zaskoczył z rzutu wolnego Luciano Chia-
rugi.

Czy Śląsk mógł wyeliminować Włochów? Dziś można 
gdybać, za to warto zauważyć, że Janusz Sybis i spół-
ka nie przegrali z byle kim. Wszak w składzie naszych 
rywali grali m.in. dwaj mistrzowie Europy sprzed 
9 lat oraz wicemistrzowie świata z 1970 r.: Tarcisio 
Burgnich i Antonio Juliano. Do półfinałów dostały 
się wyłącznie słynne firmy. Prócz Napoli były to HSV, 
Anderlecht oraz Atletico Madryt. Ostateczny sukces 
przypadł Niemcom.

WKS szybko otrząsnął się po pucharowym niepowo-
dzeniu. Przegrana na San Paolo była jego ostatnią aż 
do zdobycia mistrzostwa. Odniesione wówczas 8 zwy-
cięstw wraz z 3 remisami tworzą jedną z 4 najlepszych 
klubowych serii bez porażki w ekstraklasie. Przerwał 
ją w ostatniej kolejce sezonu poznański Lech, który 
dzięki zwycięstwu (2:0) uratował ligowy byt.
    Filip Podolski

02/03/77 Śląsk Wrocław – Napoli 0:0              Stadion Olimpijski, widzów 40 tys.
Śląsk: Kalinowski - Kopycki, Żmuda II, H.Kowalczyk, Karpinski (46. Olesiak) - Faber, Z.Garłowski, Rybotycki - 
Sybis, Pawłowski, Kwiatkowski. Trener: Żmuda I.

16/03/77 Napoli – Śląsk 2:0 (1:0) (Massa 9’, Chiarugi 50’) Stadio Sao Paolo, widzów 40 tys.
Śląsk: Kalinowski – Balcerzak, Erlich, Żmuda II, Karpinski - Kopycki, Z.Garłowski, Pawłowski (80. Rybotycki), 
Olesiak – Sybis (46. Faber), Kwiatkowski. Trener: Żmuda I.



marzec  x lat temu

Przez A-klasę, sensacyjną wiosnę na drugoligowych boiskach, przeciętność po spadku z I. 
ligi, debiut Waldemara Prusika, seryjne czyste konta, aż do trafień Jacka Paszulewicza. Taki 
był marzec w historii Śląska Wrocław - redaguje Filip Podolski.

10 lat temu Broniący się przed spadkiem z I. ligi WKS rozpoczął rundę wiosenną od porażki na 
boisku przedostatniego w tabeli Górnika Zabrze (0:2). W tym pojedynku zadebiutował w I drużynie Dariusz 
Sztylka, wieloletni kapitan zespołu, wierny naszym barwom do dziś. Następnie podopieczni Władysława Ła-
cha ograli u siebie Pogoń Szczecin (1:0) oraz zremisowali w Wodzisławiu Śląskim z Odrą (1:1) pozostając tuż 
nad strefą spadkową. Oba gole dla wrocławian zdobył Jacek Paszulewicz.

20 lat temu W marcu 1991 r. Śląsk w 4 ligowych meczach nie stracił gola. Nie byłoby to może 
wielkie osiągnięcie, gdyby nie terminarz, jaki mieli wrocławianie. Podopieczni Romualda Szukiełowicza grali 
kolejno z: mistrzem Polski Lechem Poznań (0:0), najlepszą jedenastką jesieni Katowicami (1:0 na wyjeździe po 
trafieniu Roberta Gałkowskiego), Legią Warszawa (0:0), która 4 dni wcześniej wyeliminowała w ćwierćfinale 
Pucharu Zdobywców Pucharów Sampdorię Genua oraz Górnikiem w Zabrzu (0:0) - aktualnym liderem ekstra-
klasy! Bramkarzem był wówczas Adam Matysek.

30 lat temu WKS rozpoczął nowy rok od przejścia w 1/8 finału Pucharu Polski Arki Gdynia (2:1 przy 
Oporowskiej). Oprócz dwóch trafień Jerzego Benke najważniejszy był debiut w tej potyczce Waldemara Prusi-
ka, wychowanka i jednego z najwybitniejszych zawodników w historii klubu, kapitana reprezentacji Polski. W 
lidze ekipa Jana Calińskiego przegrała z zabrzańskim Górnikiem (0:1), ale w kolejnych 2 meczach przed własną 
publicznością wygrywała w identycznych rozmiarach: z „Białą Gwiazdą” (znów gol Benkego) i Szombierkami 
Bytom (bramka Romana Wójcickiego). Jak się okazało był to początek rekordowej w dziejach naszego zespołu 
passy 17 meczów bez porażki w ekstaklasie.

40 lat temu Drugi sezon po spadku z I ligi przebiegał pod znakiem przeciętności. Jedenastka pod 
wodzą słowackiego szkoleniowca Jozefa Stanki nie potrafiła nawiązać walki z czołówką, a w marcu zanotowa-
ła tylko 2 bezbramkowe remisy: u siebie z Unią Racibórz oraz na wyjeździe ze Starem Starachowice. W tym 
pierwszym meczu między słupkami wrocławskiej bramki stanął po raz pierwszy Zygmunt Kalinowski, który 
przez następne 8 lat będzie opoką „Wojskowych”. 

50 lat temu WKS tradycyjnie znakomicie wystartował do rozgrywek drugoligowych. Na początku 
sezonu (grano wówczas systemem wiosna-jesień) gole Zygmunta Droździoka i Joachima Czoka przyniosły 
zwycięstwo nad Polonią w Warszawie (2:0). Następnie drużyna Zygmunta Czyżewskiego odprawiła  spadkowi-
cza Pogoń Szczecin (4:2) po hat-tricku Droździoka i bramce z rzutu karnego Joachima Gacki. Z kolei wyższość 
Śląska musiał uznać na własnym terenie Piast Gliwice (0:1). „Wojskowi” z kompletem punktów liderowali 
stawce 18 zespołów. 

60 lat temu Jeszcze jesienią 1950 r. występujący pod szyldem OWKS-u piłkarze rywalizowali w dol-
nośląskiej klasie A (3. poziom rozgrywek) zajmując po pierwszej rundzie 4. pozycję. Kiedy te rozgrywki były 
na półmetku, zarządzono reorganizację polskiego futbolu - powiększono II ligę, do której dokooptowano przy 
zielonym stoliku żołnierzy z Wrocławia wraz z Górnikiem Wałbrzych czy innym wrocławskim klubem, Pafawa-
giem. Liga ruszała w kwietniu.

Filip Podolski jest również autorem książek o Śląsku Wrocław - ’30 sezonów w ekstraklasie’ 
oraz ’Rocznik 2009/10’.



ojciec dyrektorwywiad

Świeżo po powrocie z Ołomuńca, gdzie trener Sigmy skarżył mu się ile jego zespół stracił 
oddając Michala Hubnika do Legii Warszawa, trener Krzysztof Paluszek w specjalnym wy-
wiadzie dla Miesięcznika mówi o transferach, scoutingu, przyszłości i roli Dyrektora Sporto-
wego w Śląsku Wrocław. Pytał Michał Zachodny.

Michał Zachodny: Zaczniemy od palącej kwestii. Jak 
Pan sądzi, w ilu procentach Śląsk zrealizował swoje 
cele transferowe tej zimy?

Krzysztof Paluszek: Odpowiem pytaniem na pytanie 
– dlaczego paląca kwestia?

Paląca kwestia, ponieważ wszyscy po zimowym 
okienku transferowym o tym rozmawiają i to w każ-
dym klubie.

KP: Śląsk dokonał w tym sezonie do tej pory ośmiu 
transferów i trzeba się zastanowić poważnie czy przez 
opinię publiczną są wymagane te transfery. Ja liczę 
te transfery od początku rundy jesiennej, oczywiście 
także dwóch Brazylijczyków. Mamy nadzieję, że oni 
wkomponują się w zespół od czerwca, ale teoretycz-
nie można założyć, że było ich sześciu. My nie jeste-
śmy drużyną z Ameryki Południowej by dokonywać 
20-30 transferów w każdym sezonie bo tak tam kluby 
robią. I co zresztą pokazuje gra zespołu oraz praca 
sztabu szkoleniowego, trzeba się rzeczywiście zasta-
nowić, czy  te dodatkowe transfery są tak niezbędne. 

Zdajemy sobie sprawę z uwarunkowań finansowych 
i gdybyśmy chcieli napastnika, który zastąpiłby Vuka 
Sotirovicia, to musielibyśmy sporo za takiego zapła-
cić. Mamy różne CV, sprawdzamy zawodników, a to 
są często napastnicy, którzy strzelili w swojej całej ka-
rierze po 20 bramek. Tyle to przeciętny napastnik na 
zachodzie strzela w jeden sezon, ale by takiego do-
stać trzeba wydać masę pieniędzy, czego przykładem 
jest Michal Hubnik. 

Trzeba się zastanowić, czy na ten moment zespół 
potrzebuje takiej rewolucji, ponieważ określony po-
ziom reprezentuje, co pokazały te dwa mecze i liczę, 
że pokażą kolejne. Czy potrzeba nam pięciu, sześciu 
nowych piłkarzy, czy mamy wprowadzać powoli ko-
lejnych piłkarzy, stawiać na stopniową ewolucję, a 
nie rewolucję? Przykładów jest wiele w innych klubie, 
które sprowadzają zawodników niemieszczących się 
w osiemnastce, niegrających – my chcemy tego unik-
nąć. Na dzisiaj weryfikacja trzech letnich transferów 

przebiega pozytywnie, są to zawodnicy, którzy funk-
cjonowali i funkcjonują w zespole. Następnych trzech 
- to czas pokaże i pod koniec maja będziemy mogli 
ocenić. 

Patrząc na te trzy zakupy zimowe – Gikiewicza, Vu-
kelji i Elsnera – można o każdym odpowiednio po-
wiedzieć, że jest to transfer przyszłościowy, tymcza-
sowy i zabezpieczający. Zgodzi się Pan z tą oceną?

KP: Rolą bramkarza rezerwowego, co zresztą podkre-
śla sam Gikiewicz, jest to by przygotowywać się do 
gry w Śląsku w przyszłości i wierzę, że ma określony 
potencjał i podczas pracy z Marianem Kelemenem 
będzie on tylko wzrastał. Golkiper wie na jakich zasa-
dach tu przyszedł, rozumie, akceptuje to i wkrótce bę-
dzie ta rywalizacja przebiegać na równych zasadach. 

Elsner stanowi alternatywę na pozycji środkowego 
pomocnika i obrońcy, jest bardzo blisko składu i jest 
to tylko kwestią czasu, kiedy trener go wpuści. Po 
przepracowanym pełnym okresie przygotowawczym 
na pewno dostanie szansę, są piłkarze zagrożeni kart-
kami, pojawiają się kontuzje i na pewno ta rotacja 
będzie.

Natomiast Vukelja to był typowy transfer last-minute, 
wydarzeń związanych z Vukiem Sotiroviciem nie prze-
widywaliśmy i w ten sposób jesteśmy zabezpieczeni. 
Jest zawodnik na trzy, cztery miesiące i po tym etapie 
zdecydujemy, czy zostanie on dalej w naszym klubie.

MZ: Rozwiązanie sytuacji z Vukiem Sotiroviciem wy-
wołało wiele spekulacji pośród kibiców, ze względu 
na to przedłużenie umowy do grudnia – fani myślą, 
że może być to spowodowane chęcią sprzedaży, ale 
może być też drugie dno, w postaci kolejnej szansy 
dla napastnika.

KP: Nie ma tu jakiegoś drugiego dnia. Była okre-
ślona sytuacja, klub musiał zareagować i od-
powiednio zadecydował. Przeprowadzone zo-
stały rozmowy, wszczęto postępowanie wobec 
Vuka. My nie jesteśmy organizacją charytatywną



żeby rozwiązywać z każdym zawodnikiem kontrakt 
bo pokłócił się z trenerem. Jaki byłby to przykład dla 
innych zawodników? Podobnie jak Vuk pół roku przed 
końcem umowy wywoływaliby konflikty, rozwiązywa-
li te kontrakty i jeszcze dostawali pieniądze w innym 
klubie za podpis, wyższą pensję. 

My także ponieśliśmy określone koszty kupując Soti-
rovicia, to jest przedsiębiorstwo finansowe i klub musi 
się odpowiednio zabezpieczyć na taką ewentualność. 
To jest optymalne rozwiązanie na ten moment i na-
wet w wypadku transferu w lecie Śląsk na tym nie 
straci, wręcz wyjdzie na zero, a może będzie na lek-
kim plusie. Jest to element tylko i wyłącznie strategii 
finansowej klubu, my musimy tak się zabezpieczać.

MZ: Transfery dwóch Brazylijczyków do drużyny 
Młodej Ekstraklasy to wyjątek czy raczej początek 
nowego trendu w Śląsku Wrocław?

KP: To nie jest początek nowego trendu w Śląsku, ale 
raczej kontynuacja tego co widzimy w klubach euro-
pejskich od kilku lat. Trochę już jeździmy po Europie, 
widzimy jak działają te drużyny. My nie jesteśmy jak 
Chelsea czy Manchester United, nie kupujemy piłka-
rzy za kilkanaście milionów dlatego przyjęliśmy dro-
gę, za porozumieniem z zarządem klubu, że będziemy 
poszukiwać młodych zawodników, nie tylko z Brazy-
lii. Teraz obserwujemy Bałkany i także rynek Polski. 
Staramy się też o zawodników, którzy od razu mogą 
wejść do pierwszego składu, wzmocnić zespół. 

Obserwuję w wielu mocnych klubach, niebędących 
na najwyższym szczeblu finansowym, grających w 
europejskich pucharach, tendencję do takich właśnie 
transferów. Ja byłem raz w Brazylii, trener Klepak 
także. Siedziałem na trybunie na jednym turnieju z 
przedstawicielami Arsenalu, Valencii, Bayernu Mo-
nachium. Wszystkie te kluby szukają już młodych 
zawodników, za których można mniej zapłacić, przy-
gotować w ciągu roku, dwóch lat i wtedy będą oni 
funkcjonować w nowym zespole. 

Dodatkowym plusem jest to, że inne kluby także po-
siadają drużyny satelitarne, tak jak Śląsk współpracu-
je dosyć mocno z Kluczborkiem, i trend wypożyczania 
młodych piłkarzy, by tam zdobywali doświadczenia 
w piłce seniorskiej, jest na zachodzie obecny. Takimi 
transferami patrzymy w przyszłość, zabezpieczamy ją 
tak, żeby trener miał możliwość większej rotacji, wy-
miany zawodników w każdej chwili. 

To są pozytywne perspektywy, wciąż szukamy mło-

dych zawodników, teraz także rozglądamy się za trze-
cim bramkarzem, o czym wspominał trener Lenczyk.

MZ: Wielu piłkarzy Śląska jest na wypożyczeniach 
w innych klubach. Jednym z takich przykładów jest 
Kamil Biliński, który nie zaimponował w pierwszej 
lidze i teraz będzie występował w drugoligowej Wi-
śle Płock. Czy ten piłkarz ma jeszcze przyszłość w 
Śląsku?

KP: Gdyby Śląsk nie widział go w swoich szeregach, to 
szukalibyśmy innych rozwiązań. Na dzisiaj Kamil jest 
wypożyczony i liczymy, że zdoła się odbudować spor-
towo, pod kątem tego, że jest napastnikiem i znów 
zacznie strzelać bramki. Jest z klubem związany kon-
traktem i mamy nadzieję, że po okresie wypożyczeń, 
mniej lub bardziej szczęśliwych, wróci. 

My wszystkich zawodników wypożyczonych obser-
wujemy, rozmawiamy z trenerami. To nie jest tak, że 
my ich na określony czas oddajemy i już nie intere-
suje Śląska co się z nimi dzieje. Jesteśmy na większo-
ści spotkań, ja czy trener Klepak, trener pierwszego 
zespołu – monitorujemy ich rozwój na bieżąco. Jeżeli 
tylko sztab stwierdzi, że chce tego zawodnika z po-
wrotem w klubie to mamy tak podpisane umowy, że 
on natychmiast wraca.

MZ: Przechodząc do scoutingu Śląska – czy jest pił-
karski rynek w Europie, który Pan może uznać za po-
rządnie rozpracowany?

Nasze działania scoutingowe rozpoczęliśmy półtora 
roku temu i na dzisiaj zarząd klubu i rada nadzorcza 
widzi potrzebę funkcjonowania tej sekcji. Rozwinę-
ła się ona bardzo prężnie, mamy do dyspozycji ludzi 
na miejscu, mamy także odpowiedniego człowieka 
i jemu podległe osoby w Ameryce Południowej, jest 
scout odpowiedzialny za wszystkie ligi bałkańskie. 
Wszystkie te kontakty zostały nawiązane, często się 
z nimi spotykamy, przynajmniej raz w miesiącu tu na 
miejscu czy na wyjazdach.

Dla nas to jest istotne, że to są nasi ludzie, którzy zna-
ją nasz zespół, wiedzą jakie są jego potrzeby i szukają 
piłkarzy pod kątem naszych możliwości oraz wyma-
gań. Nie mamy żadnego nacisku z ich strony by brać 
danych zawodników, że oni są świetni – istotne jest, 
że ci ludzie mają kontakt z trenerami, mają bezpo-
średnie opinie od nich.

Jednym z najważniejszych wariantów dla nas jest to, by 
każdego oglądać na żywo, nie na bazie tylko płyt DVD.



W tym roku rozpoczęliśmy także mocne działania 
obserwacji tych lig sąsiadujących z Polską – czeskiej, 
słowackiej, także węgierskiej. Analiz z tych krajów 
będzie coraz więcej, a wiemy, że zawodnicy z tych 
krajów łatwiej aklimatyzują się w naszej lidze, z ra-
cji podobnych kultur, warunków. W ten rynek mocno 
chcemy uderzyć w tym roku.

Zatrudniliśmy także trenera, który od wielu lat pra-
cuje na Dolnym Śląsku, zna zespoły oraz ligi i będzie 
zajmował się wyłącznie ligami juniorskimi. Jest ścisła 
współpraca między Wojskowym Klubem Sportowym 
a naszą spółką akcyjną, ponieważ zakładamy, że w 
czerwcu dokona się to przejęcie grup młodzieżowych. 
Będziemy do tego dokładnie przygotowani. Nasta-
wiamy się także na rynek krajowy, lokalny. 

Robimy bardzo dużo meczów, mamy te ligi bardzo 
dobrze rozpisane, od rozgrywek młodzieżowych po 
okręgowe ligi seniorów, ale tych utalentowanych za-
wodników jest mało. Szukamy tych młodszych rocz-
ników, które możemy przez rok przygotować. Rzadko 
zdarza nam się znaleźć zawodnika, który byłby nie 
tylko na poziomie Młodej Ekstraklasy, ale wręcz tro-
chę go przewyższał. Będziemy także kłaść nacisk na 
młodzieżowe reprezentacje Polski, mamy już wykazy 
wszystkich spotkań i wśród tych drużyn szukamy no-
wych piłkarzy.

MZ: Jakich Śląsk szuka zawodników obecnie? Czy po 
zimowym okienku transferowym od razu zaczęła się 
praca nad letnimi wzmocnieniami, czy jest to dłuż-
szy etap na zasadzie sezonowej?

KP: Te etapy są, tak jak Pan zauważył, podzielone na 
poszczególne okienka transferowe. Szukamy przede 
wszystkim trzeciego bramkarza do pierwszej druży-
ny o czym wspominał trener Lenczyk, swoją szansę 
mają także golkiperzy z drużyny Młodej Ekstraklasy. 
Koncentrujemy się cały czas na zawodnikach lewo-
nożnych, a z tym wiemy, że problem jest wszędzie, na 
całym świecie. 

My mamy ich kilku, ale są to piłkarze, którzy gra-
ją w środku pola, jak Sebastian Mila, Przemek Kaź-
mierczak, jest Amir Spahić, który gra też jako środ-
kowy obrońca. Szukamy typowego zawodnika, który 
mógłby operować na lewym skrzydle, a to jest bardzo 
trudne. Musimy być przygotowani też na wariant z 
napastnikiem, nie wiemy jak rozwiąże się sprawa z 
Vukelją czy Sotiroviciem.

MZ: Scouting Śląska pewnie sprowadza się do tego 

by stworzyć bazę zawodników, zagranicznych i kra-
jowych, na określonych pozycjach. Jak szeroka jest 
ona w tym momencie?

KP: Stworzyliśmy i opracowaliśmy specjalny program 
scoutingowy, który istnieje od trzech miesięcy i jest 
na bieżąco przez wszystkich uzupełniany o obserwa-
cje trenerów. Tak była zresztą rozpatrywana sprawa 
Vukelji, który był obserwowany przez trenera Klepaka 
trzy-cztery miesiące wcześniej, skorzystał z materia-
łów znajdujących się w bazie, pokazał je trenerowi 
Lenczykowi co to za typ zawodnika. Ten program na 
pewno będzie przydatny, jest on dostosowany do na-
szych możliwości i potrzeb, a ewentualnie wspieramy 
się innymi programami, których jest mnóstwo. 

MZ: Czy wie Pan pod jakim względem Śląsk jest w 
stawce ligowców w tym sezonie wyjątkowy?

KP: Nie.

MZ: Nie zagrał jeszcze ani minuty w Śląsku zawodnik 
poniżej 21. roku życia w tym sezonie. Co jest tego 
przyczyną? Czy to nie jest tak, że ostatnie dwa se-
zony pracy w Młodej Ekstraklasie zostały spisane na 
straty?

KP: Trudno powiedzieć, że te lata poszły na marne, 
zwłaszcza pamiętając w jakiej sytuacji był klub gdy 
do tych rozgrywek przystępował, kiedy były określone 
ruchy transferowe. Teraz mamy do czynienia z innymi 
czynnikami. Trzeba przeanalizować naszą współpracę 
z Wojskowym Klubem Sportowym, z młodzieżą. To nie 
jest tak, że w ciągu roku wszystko się odbije – musimy 
poczekać na efekty tej pracy. Cały czas podkreślamy, 
że jesteśmy przygotowani do przejęcia grup młodzie-
żowych, czekamy na decyzję rady nadzorczej, ponie-
waż jest to związane z finansami. 

Jest tylko jeden problem, tak by wszyscy zrozumieli 
to, że w tej pracy trzeba jak najwięcej cierpliwości. 
Proszę sprawdzić jak wyglądał zespół Młodej Eks-
traklasy rok czy dwa lata temu. Pozbyliśmy się około 
dwudziestu zawodników z bardzo długimi kontrak-
tami w klubie – te umowy rozwiązywaliśmy, piłkarzy 
oddawaliśmy do innych klubów. Odmłodziliśmy tą 
drużynę, cały czas dajemy szansę chłopcom z Wojsko-
wego Klubu Sportowego i tylko wyłącznie od nich za-
leży czy ją wykorzystają. Uzupełniamy to oczywiście 
chłopakami z zewnątrz. 

Koszty utrzymania zespołu Młodej Ekstrakla-
sy mocno ograniczyliśmy, teraz są dużo mniejsze



jednak nie chodzi o pieniądze a poziom drużyny. Pod-
kreślamy to, że ten zespół jest dla nich etapem przej-
ściowym do pierwszego zespołu. Nas nie interesują 
w wielkim stopniu wyniki drużyny, choć nie są one 
nieistotne, ale stawiamy na rozwój indywidualnych 
umiejętności piłkarzy, interesuje nas to, by trener 
Lenczyk miał możliwość korzystania z tych zawodni-
ków, jak z Abramowicza, Menzela czy Więzika.

MZ: Czy przygotowując się do przejęcia grup mło-
dzieżowych Śląsk stworzył własny system szkolenia 
czy też wzoruje się na klubach zagranicznych?

KP: Na pewno wykorzystujemy elementy, które za-
obserwowaliśmy w wielu klubach, a przecież tych po 
naukę zwiedziliśmy sporo. W przyszłym tygodniu, gdy 
jest przerwa na kadrę, jedziemy sprawdzić jak funk-
cjonuje klub o podobnych możliwościach ekonomicz-
nych, choć finansowo jest na innym poziomie – to Dy-
namo Zagrzeb. Tam są spore pieniądze, ale chcemy 
zobaczyć jak oni produkują piłkarzy, którzy są później 
sprzedawani do Anglii i w ostatnich latach zrobili 
transfery na siedemdziesiąt milionów euro. Będziemy 
to obserwować, my i trenerzy grup młodzieżowych 
Śląska. 

Mamy sporą sieć kontaktów, ja mam wzorce z Ajaxu 
już sprzed kilku lat, jak byłem tam na stażu, ale co z 
tego, jak nie mamy takich możliwości finansowych, 
infrastruktury na którą jeszcze będziemy czekać, nie 
mamy także wyselekcjonowanych ludzi. Mamy te 
wzorce z klubów niemieckich, holenderskich i cze-
skich, ale najważniejsze są pieniądze i są we Wrocła-
wiu inne priorytety, jest EURO 2012 i trudno oczeki-
wać by miasto wybudowało nam nowy ośrodek bo od 
tego musielibyśmy zacząć. 

Rozmawiałem już z rektorem AWF-u i myślę, że w cią-
gu dwóch, trzech tygodni podpiszemy umowę doty-
czącą wynajmu ich obiektów, zwłaszcza tego nowego, 
który jest na wykończeniu – jednej pełnowymiarowej 
płyty ze sztuczną murawą, dwóch z naturalną, z całą 
bazą, gdzie będzie trenować nasza najbardziej uzdol-
niona młodzież, by także trenerzy mieli pomoc asy-
stentów, studentów. 

Mamy też program niemiecki z którego korzystamy 
przy szkoleniu juniorów, ale jest taki problem, że tam 
mają na to dziesięć milionów euro, a u nas cały bu-
dżet klubu taki nie jest. 

MZ: Zapewne zdaje Pan sobie sprawę, że rola dyrek-
tora sportowego jest zwykle tą niewdzięczną – jak 

Pan za coś odpowiada w oczach kibiców to za te złe 
transfery, a jak za szkolenie to jego brak. Jak sobie 
radzić z taką presją?

KP: Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja robię swoje. Z 
każdym mogę podyskutować, każdemu mogę wytłu-
maczyć pewne aspekty mojej pracy, transferów czy 
szkolenia. My wszystko robimy przy otwartej kurty-
nie, nie zamykamy się przed nikim, nie opowiadamy, 
że robimy tak, a działamy inaczej. 

Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, w kompetencje in-
nych osób w klubie, ale mamy kilkanaście ośrodków 
w naszym regionie, gdzie działają nasi ludzie – bo 
pod ich skrzydłami mogą wyrosnąć nasi piłkarze, ale 
też kibice. Jest tymi punktami, gdzie szkolimy pod ką-
tem Śląska Wrocław ogromne zainteresowanie, nie-
stety powtarzam, że na wszystko, na każdy pomysł, 
każdy ośrodek, każdego trenera są potrzebne pienią-
dze. Nasz budżet jest określony, ale efekty powoli są 
– dołączony do Śląska został Top Talent, gdzie został 
zrobiony ogromny ruch jeśli chodzi o piłkę dziecięcą.

Ten Śląsk jest inaczej postrzegany przez inne kluby, 
trenerów i działaczy, one chcą z nami współpracować. 
My nie nastawiamy się na zabieraniu najlepszych, ale 
dawaniu im szansy wyżej, by trafiali tutaj do klubu, 
by była radość z ich gry w pierwszym składzie. Efekty 
będzie widać za kilka lat, ale dla mnie wciąż podsta-
wowym problemem jest brak tej infrastruktury, choć 
nowy stadion trochę nam to odciąży – na Oporow-
skiej będzie baza pierwszej drużyny i zespołu Młodej 
Ekstraklasy. 

MZ: Jak zmieniła się Pana rola w klubie od momen-
tu gdy objął Pan stanowisko dyrektora sportowego 
w maju 2010 roku? Przybyło zadań, obowiązków? 

KP: Oczywiście, że tak. Zdecydowanie więcej obo-
wiązków mam teraz – odpowiadam za cały pion spor-
towy, ustalanie przyszłościowej polityki pierwszego 
zespołu, współpraca ze sztabem, zarządem, a także 
piłka młodzieżowa, zaplecze dla Śląska.

MZ: Pewnie nie powie Pan z kim współpracowało 
się Panu lepiej, więc może wskaże Pan różnice we 
współdziałaniu z Ryszardem Tarasiewiczem a Ore-
stem Lenczykiem?

KP: Różnice są takie, że każdy trener ma swój 
określony warsztat i określone cykle przy-
gotowań i prowadzenia zespołu, a moją 
rolą nie jest dokonywanie oceny ich pracy.



Każdy jest indywidualnością, jeden będzie cholery-
kiem, inny spokojniejszy, bardziej bezpośredni w pra-
cy z zespołem lub zachowa dystans w tych relacjach. 
My oceniamy trenerów przez pryzmat wy-
ników pierwszego zespołu i to zawsze było 
najważniejsze, a ja nigdy nie ingerowałem 
i nie zamierzam ingerować w ich pracę, w 
to w jaki sposób prowadzi drużynę, przy-
gotowuje ją – to jest w kompetencjach 
tylko i wyłącznie trenera. 

Zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowa-
nia, każdy był w innej sytuacji jeżeli cho-
dzi o możliwości klubowe, kadrowe czy 
organizacyjne na przestrzeni ostatnich 
lat w Śląsku Wrocław. Trenerzy pracu-
ją tak jak pozwalają im warunki, a mi 
się wydaje, że są one u nas coraz lepsze 
i za dwa lata będą one tak jak w każ-
dym czołowym klubie w Polsce.

MZ: Ostatnio pojawił się problem ze 
zbyt dużą ilością obcokrajowców, choćby w Wiśle 
Kraków, przynajmniej w oczach niektórych kibiców i 
ekspertów. Co dla Pana jest większym problemem – 
to, że Polscy piłkarze są przepłaceni i przewartościo-
wani, czy fakt, że kluby sprowadzają coraz większą 
ilość zawodników z zagranicy, jednak na poziomie 
reprezentacyjnym?

KP: To jest problem, który trudno rozstrzygnąć i z 
którym borykają się kluby także na zachodzie. My 
musimy patrzeć na przepisy i prawa, te dyktowane 
przez Unię Europejską, FIFA i UEFA i pod tym kątem 
się przygotowujemy. 

Ja jestem członkiem Wydziału Szkolenia przy PZPN i 
też ostatnio na ten temat była rozmowa i są różne 
koncepcje – 6+5, ostatnio trener Jerzy Engel zgłosił 
propozycję by w składach było tylko jedenastu obco-
krajowców, niekoniecznie grających, ale zgłoszonych.

Problem  jest taki, że nasza piłka jest na niższym po-
ziomie niż kilka lat temu. Piłkarze, którzy mają więk-
szy potencjał, mają także wysokie żądania finansowe. 
Ja nie będę przywoływał konkretnych przykładów, ale 
zdarzyło się to mi i klubowi wielokrotnie, że nasi ro-
dzimi zawodnicy chcą dwukrotnie większych sum niż 
obcokrajowcy. To jest podstawowy czynnik w tych 
słabszych klubach, gdzie nagle pojawia się tych piłka-
rzy z zagranicy coraz większa ilość. 

Nie dotyczy to w takim stopniu czołowych klubów 

Ekstraklasy, które mają potencjał finansowy więk-
szy i te żądania są w stanie spełniać, by zapewnić 
odpowiedni poziom sportowy. To jest jednak szer-
szy problem, dotyczący tego o czym wspominałem 
– szkolenia młodzieży. Powoli ruchy ze strony PZPN, 
Ekstraklasy i klubów są wprowadzane - takie obliga-
toryjne wymagania w licencjach, tworzenie akade-
mii sportowych, boisk, określonej liczby trenerów. 
Wtedy będzie równa rywalizacja i nie zauważymy 
tego problemu. To są jednak wciąż aspekty spor-

towe i finansowe.

My jeździmy po pierwszej, drugiej lidze i na-
prawdę, tych ‘Waldków Sobotów’ jest bar-

dzo, bardzo znikoma liczba, a jeżeli już 
taki piłkarz jest, to zainteresowanych 
jest pięć, sześć klubów. Ja chciałbym 

by Śląsk koncentrował się tylko na tych niż-
szych ligach, po lokalnych klubach, ale jest bardzo 

ciężko – wielu starszych zawodników, którzy nie 
dostali miejsca w Ekstraklasie ‘spadło’ do niż-
szych lig i zajmują oni miejsca utalentowanej 

młodzieży.

MZ: Czy po EURO 2012, imprezie, która jest pew-
nym wyznacznikiem także dla Śląska Wrocław, wi-
dzi Pan przyszłość klubu w różowych kolorach, czy 
ten rozwój klubu będzie wolniejszy niż początkowo 
zakładano?

KP: Nie. Myślę, że zdecydowanie szybciej. Proszę 
spojrzeć na to co się dzieje w miastach, gdzie powsta-
ją nowe stadiony i pojawia się inna kultura oglądania 
spotkań. Ja zawsze podkreślałem, na podstawie ob-
serwacji sprzed lat, że kibic przyjeżdża dwie godziny 
przed meczem z rodziną, idzie do restauracji, coś zje, 
wypije i ogląda mecz, zostaje po nim. 

Wychodzenie na mecz, zwłaszcza w Niemczech czy 
Austrii, to jest jak wyjście do teatru czy do kina, za-
planowane wcześniej, do którego odpowiednio cała 
rodzina się przygotowuje. To wszystko wyjdzie dla 
nas na plus. 

Dodatkowo wierzę, że Śląsk będzie grał coraz lepiej, 
w europejskich pucharach, przy pełnych trybunach. 
Będzie także galeria, która zapewni większy budżet i 
klub będzie inwestował w coraz lepszych piłkarzy, ten 
poziom będzie się podnosił.

  Rozmawiał Michał Zachodny



długa droga komentarz

Za rzadko zwykły śmiertelnik z trybuny odkrytej dostaje szansę spytania Dyrektora 
Sportowego o szczegóły jego pracy i postępy w realizacji planu budowy Wielkiego Śląska. 
Za rzadko by uzmysłowić sobie jak ciężka jest to robota - komentuje Michał Zachodny

To nie to, że zostałem oczarowany i niczym w mgnie-
niu oka przekonałem się, że przyszłość Śląska Wro-
cław w jasnych kolorach się nam maluje. Chciałbym 
Wam także powiedzieć, że ten nasz wymarzony WKS 
w pucharach to już za rok, dwa, ale też nie mogę. Nie 
może tego zrobić nawet Krzysztof Paluszek.

Lubię myśleć, że mimo młodego wieku jednak jakieś 
pojęcie o pracy w profesjonalnym klubie piłkarskim 
mam, a przynajmniej wyobrażenie o tym jak to po-
winno wyglądać, choćby w przybliżeniu.

Nie odważę się powiedzieć, że cała moja idea legła 
w gruzach, ale na pewno po rozmowie z dyrektorem 
sportowym ekipy z Oporowskiej uległa ona zmianie. 
Na pewno uzmysłowiłem sobie jak mały (w skali świa-
towej) jest Śląsk oraz jak wiele trudu kosztuje ludzi 
pracujących w klubie tworzenie unikalnego projektu 
funkcjonowania profesjonalnej drużyny piłkarskiej.

Unikalnego? Każdy klub to inna historia, inni kibice, 
inne środowisko, inne warunki, inne możliwości, inna 
atmosfera i inny schemat działania. Jak słusznie za-
uważa Krzysztof Paluszek, nie ma sensu przenoszenie 
gotowych wzorców działania z klubów europejskich, 
gdy nie jesteśmy w stanie dorównać im choćby na 
poziomie zaplecza dla grupy dziesięciolatków biega-
jących za piłką bez składu i ładu.

Fajnie założyć - znajdujemy talent, szlifujemy dia-
ment, dajemy szansę, mamy gwiazdę. To wszystko 
jest za proste. Czy możliwe, że w swoich kibicowskich 
narzekaniach często przeceniamy zasoby niższych lig 
w uzdolnionych piłkarzy?

Pytań dyrektorowi Paluszkowi zadałem zaledwie 
kilkanaście i miałbym ich jeszcze ze dwa tuziny, ale 
pewnie już w połowie mój rozmówca straciłby cier-
pliwość ze względu na zbytnią ciekawość dotyczącą 
najmniejszych nawet detali związanych z jego pracą.

Bo jest to praca fascynująca. O unikalności projektu 
już wspomniałem, ale najbardziej rozpalają wszyst-
kich ze Śląskiem związanych perspektywy klubu. 
Znacznie zwiększony budżet, wspaniały stadion, liga 
rozwijająca się w tempie imponującym jak na euro-

pejskie warunki czy wreszcie wspomniana już możli-
wość kreowania własnych działań, idei, a nie kopio-
wania innych.

Tak jak projekt realizowany przez Krzysztofa Palusz-
ka może zostać nazwany ekscytującym, tak na pew-
no także jest to droga długa i zaminowana. Działanie 
w klubie, który jest na jej początku, dopiero rozwija 
się  to operacja na otwartym sercu - jeden błąd może 
znów nas sprowadzić na poziom od którego każdy 
rozsądny chciałby uciec. Poziom przeciętności, dłu-
gów, idei nie popartych żadnymi działaniami, obieca-
nek, które kibice przyjęli. 

Wam zostawiam ocenę dotychczasowej przebytej 
drogi przez Śląsk. Wy dostaliście tym wywiadem 
szansę sprawdzenia na ile słowa Krzysztofa Palusz-
ka zgadzają się z Waszymi wyobrażeniami o obecnej 
działalności pionu sportowego Śląska Wrocław. Czy, 
tak jak ja, dwa razy zastanowicie się zanim stwierdzi-
cie, że praca dyrektora sportowego to robota dla każ-
dego kto ma o piłce choćby średnie pojęcie?

Krzysztof Paluszek, jako osoba rozsądna i znająca 
realia futbolu w Polsce oraz na świecie, nie byłby w 
stanie powiedzieć na jakim etapie drogi jest klub w 
marcu 2011 roku. Tak po prawdzie, nikt nie jest w 
stanie tego stwierdzić - nikt nie zna bowiem limitów 
ograniczeń, które dalszy rozwój Śląska Wrocław mo-
głyby zastopować.

Kibic, a wiem to z własnego doświadczenia, to nie-
cierpliwa bestia. Zwykle dalekosiężne plany klubu za-
nikają w perspektywie najbliższego spotkania, które 
dla fana zawsze jest najważniejsze. Przecież nasz hu-
mor (a także postrzeganie przyszłości drużyny) zależy 
od tego jak w trakcie 90. minut spiszą się piłkarze, a 
nie którego piłkarza w poniedziałkowy wieczór na sa-
mym krańcu kontynentu sprawdzi jeden ze scoutów 
klubu.

Wszystko sprowadza się do pracy, cholernie ciężkiej 
pracy. I także do tego sprowadzają się moje wrażenia 
z rozmowy z Krzysztofem Paluszkiem - on doskonale 
zdaje sobie sprawę z trudu jaki go czeka by Śląsk w 
końcu stał się Wielki. I to go nie zniechęca.



Smuda zawiódłguli na ostro

Niedawno przeczytałem, że Manuel Arboleda bardzo chce zagrać w polskiej reprezentacji i 
w tym celu jakiś czas temu wystąpił z prośbą o polski paszport. Teoretycznie może otrzymać 
go już w grudniu, ale nawet nie chodzi o to, czy go dostanie - pisze Aleksander Janik.

Mówcie co chcecie, mam taki, a nie inny pogląd na 
świat i bardzo zirytowała mnie wypowiedź tego za-
wodnika. On jest (będzie) takim Polakiem, jak ja Mar-
sjaninem. 

’Czekam na niego cierpliwie. Paszport nie jest prze-
pustką do kadry, ale z pewnością pomoże mi ubiegać 
sie o reprezentacyjny debiut w biało-czerwonych bar-
wach’ - powiedział Arboleda. 

Pytam się zatem, po co? Nie lepiej, żeby ubiegał się 
o miejsce w reprezentacji Kolumbii? Pójdźmy innym 
tropem – zacznijmy naturalizować Brazylijczyków, 
którzy nie mają szans na zagranie w barwach Cana-
rinhos, a u nas mogliby grać z orzełkiem na piersi.

Mam nadzieję, że wielki fan Arboledy – selekcjoner 
Franciszek Smuda dotrzyma swoich słów, które wy-
powiedział kiedyś odnośnie powoływania kolejnych 
Rogerów do kadry, że nie będzie powoływał zawodni-
ków niemających nic wspólnego z Polską. 

Mogę zrozumieć Boenischa, bo jednak mimo, że wy-
emigrował w młodym wieku, to urodził się w naszym 
kraju. Mogę zrozumieć Obraniaka, którego nieżyjący 
już dziadek był Polakiem, a sam Ludovic chciał grać u 
nas żeby oddać mu hołd. Jednak motywów Manuela 
Arboledy nigdy nie zrozumiem.

Nie uwierzę, że zawodnik poznańskiej Amiki miał 
dziadka, czy pradziadka Polaka, nie uwierzę, że na-
gle pokochał nasz kraj i mógłby oddać za niego życie. 
Robi się niebezpiecznie – zwłaszcza, że Smuda nigdy 
nie ukrywał, że lubi tego zawodnika, a sam gracz trak-
tuje selekcjonera jak… własnego ojca. 

I tu jest pies pogrzebany – może jakiś idiota spróbuje 
nam wmówić, że Smuda jest ojcem Arboledy? Wcale 
nie zdziwiłbym się gdyby taki myk został wykorzysta-
ny, żeby ogłupić społeczeństwo. Władze związku będą 
później mówiły, że większość kibiców tak chciała - by 
Kolumbijczyk występował w polskiej reprezentacji.

Naturalizujmy dalej – a będziemy mieli tak jak nasi 
tenisiści stołowi, gdzie w reprezentacji nie gra przy-

kładowy Kowalski, ale Wang Zeng Yi, czy u kobiet Li 
Qian, oraz Xu Jie. Nie sprzedawajmy na prawo i lewo 
miejsc w kadrze, bo żeby w niej się znaleźć trzeba być 
PRAWDZIWYM Polakiem, zasłużyć występami na bo-
isku. 

Tak jak w przypadku Śląska zrobił to Kuba Małecki, 
który w imię zwycięstwa poważnie złamał sobie nogę 
w starciu z bramkarzem – strzelając decydującego o 
wygranej gola. Skoro on potrafił oddać zdrowie za 
klub, to ludzi z takim charakterem potrzeba nam w 
naszej kadrze. Nie napływowych, którzy szybko zapo-
mną o naszym kraju, gdy tylko z niego wyjadą bo do-
staną lepszą ofertę kontraktu na zachodzie.

Idźmy dalej – jeżeli (broń Boże) zostałby on kadro-
wiczem, to prędzej czy później zostałby kapitanem? 
Po co nam kapitan, który jest uległy, nie potrafi opie-
przyć kolegów żeby bardziej przykładali się do gry? 
Nie przeczę – jest to solidny ligowy zawodnik (pod 
względem sportowym), ale nie jest, nie był i nigdy nie 
będzie Polakiem i ja na pewno nie chcę go w repre-
zentacji Polski.

Niestety, w ostatnich wywiadach selekcjoner Smuda 
pytał dlaczego mamy być inni, skoro w pozostałych 
reprezentacjach grają naturalizowani piłkarze?  Tym 
samym zaprzeczył sam sobie - kiedy był wybierany 
selekcjonerem zarzekał się, że nie będzie w kadrze 
nowych Rogerów. Panie Smuda, zawiodłem się. 

Strasznie się zawiodłem na pańskim sposobie 
myślenia. Reprezentacji Polski nie można ku-
pić. Nie można też kupić serc kibiców. Prawdzi-
wych kibiców, PRAWDZIWEJ polskiej reprezentacji.

    Aleksander Janik



wdnp akcja

Wraz z nadejściem wiosny, na boiska piłkarskie niższych lig wracają piłkarze amatorzy, a or-
ganizatorzy Wielkiego Dnia Naszej Piłki postanowili urządzić drugą edycję akcji promującej 
futbol w wydaniu niższych klas rozgrywkowych. 

Data drugiej edycji została wyznaczona na weekend 
26 i 27 marca, a do akcji organizatorzy Wielkiego Dnia 
Naszej Piłki zapraszają kluby z Okręgówek, A, B, C-kla-
sy, zespoły uczestniczące w rozgrywkach juniorskich 
oraz amatorskich rozgrywek ligowych Playarena. 

Wystarczy na stronie WDNP (www.wielkidziennaszej-
pilki.pl) za pomocą łatwego formularza zapisać do 
akcji spotkanie własnego zespołu, a następnie pro-
mować to jako wydarzenie pośród lokalnych społecz-
ności, także korzystając z pomocy organizatorów.

Ideą Wielkiego Dnia Naszej Piłki niezmiennie pozo-
staje chęć promocji amatorskiej piłki nożnej w czasie 
gdy kibice klubów z Ekstraklasy lub lig europejskich 
mają przerwę od rozgrywek swoich ukochanych klu-
bów. 

Wykorzystując terminy FIFA na spotkania reprezenta-
cji narodowych, organizatorzy akcji chcą przyciągnąć 
ludzi na stadiony gdzie również nie brakuje emocji, 
padają piękne bramki, a także można zasmakować 

unikalnej atmosfery futbolu amatorskiego.

Pomysł narodził się w Anglii, gdzie dwójka kibiców 
małego klubu z niższej ligi, widząc problemy futbolu 
na poziomie amatorskim, postanowiła choćby raz w 
sezonie pomóc swoim zespołom w utrzymaniu się na 
powierzchni. Ich akcja ‘Non-League Day’ okazała się 
sukcesem, wiele klubów uratowało swoje budżety 
rekordową frekwencją, a wielu kibiców zauroczonych 
futbolem amatorskim do dziś wraca na stadiony niż-
szych klas rozgrywkowych.

Podobnie było z pierwszą edycją Wielkiego Dnia Na-
szej Piłki, która odbyła się 10. października 2010 roku. 
Za wzór należy postawić kibiców Zamku Kamieniec 
Ząbkowicki, którzy wykorzystując ideę akcji zachęcili 
ponad 600 osób do przyjścia na mecz ich drużyny w 
A-klasie. 

Organizatorzy WDNP liczą, że w tym roku zostanie 
pobity rekord z pierwszej edycji, a efekty akcji będą 
dla klubów jeszcze bardziej znaczące.

tak było 10/10/2010 - wdnp I
Zamek Kamieniec Ząbkowicki vs Piast Nowa Ruda (2-2)

600 osób na meczu A-klasy? Możliwe! Kibice Zamku zrobili 
wszystko by ten dzień był wyjątkowy. Udało się  w 100%. 

Piast II Nadolice vs Skra Wojnowice (1-2)

Nawet na sportkanie C-klasy między tymi drużynami przyszło  
sporo kibiców. Nie zawiedli się - emocji nie brakowało.

www.wielkidziennaszejpilki.pl



Wójcik, Zieliński, Tomczyk… te nazwiska zna każdy, 
nie tylko kibice koszykarscy. Dla zwykłego wrocław-
skiego zjadacza chleba ta trójka legend Śląska Wro-
cław (choć wychowankiem jest tylko Zieliński) zawsze 
kojarzyć się będzie ze złotymi czasami koszykówki we 
Wrocławiu. Każdy tęskni za czasami Euroligi i zdoby-
wania rok w rok tytułu Mistrza Polski. 

Jednak, gdy najbardziej utytułowany klub w Polsce 
wycofał się z rozgrywek ekstraklasy, mówiono że po-
trzebne są pieniądze, aby koszykówka we Wrocławiu 
nie umarła. Jak czas pokazał każdy, kto tak uważał był 
w wielkim błędzie. 

Odeszły pieniądze i „przyjaciele” Śląska, ale przyszli 
czy też wrócili do tego klubu ludzie, dla których WKS 
Śląsk Wrocław to nie jest tylko pracodawca i źródło 
utrzymania, zostali ci którym na tym klubie zależy, 
któremu zawdzięczają bardzo dużo. 

Postawiono na młodzież, czyli na to co od początku 
charakteryzowało wielkość Śląska. I nie mówimy tu-
taj o sprowadzaniu młodych zawodników z zagranicy, 
najczęściej zza oceanu tylko na naszych. 

Postawiono na dzieciaki, które kochają Wrocław i ko-
chają Śląsk, chociaż większość z nich wie o tym klubie 
o jego tradycji i sukcesach od swoich rodziców czy 
starszego rodzeństwa. W klubie zatrudniono trene-
ra koordynatora grup młodzieżowych, którego praca 
okazała się bardzo owocna. 

Aktualnie funkcjonuje aż 28 sekcji młodzieżowych, 
które swoje umiejętności weryfikują nie tylko na tre-
ningach, ale na specjalnie organizowanych turniejach 
Basketmani, o których więcej możecie się dowiedzieć 
korzystając z adresu umieszczonego pod koniec arty-
kułu. 

Oczywiście musi minąć trochę czasu, aby te dzieciaki 
dorosły i rozpoczęły swoje „koszykarskie życie” i zdo-
bywały kolejne jakże upragnione tytuły mistrzowskie.

Jednak na sukcesy wrocławskiej młodzieży czekać w 
cale długo nie musimy. Śląsk zawsze słynął ze szko-
lenia adeptów koszykarskich i nigdy nie przestał ich 

dostarczać na ligowe parkiety. W barwach aktualnie 
drugoligowej drużyny gra prawie cały zespół Junio-
rów Starszych, którzy dzięki doświadczeniu zebrane-
mu w grze ze starszymi rywalami, wywalczyli awans 
do finałów Mistrzostw Polski, U-20 (Czyli aktualnie 
najlepszej polskiej kategorii wiekowej, Polska U-20 w 
zeszłym roku została wicemistrzami świata ulegając 
w finale tylko USA). 

Przed turniejem finałowym zespół uzyskał ogromne 
wzmocnienie, w postaci własnej hali i niesamowitych 
kibiców. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 16-
20 marca we wrocławskiej Kosynierce, czyli mecce 
wrocławskiej koszykówki. 

Miejmy nadzieje, że gospodarze turnieju WKS Śląsk 
Wrocław niesieni dopingiem wrocławskiej publicz-
ności odzyskają po sześciu latach tytuł mistrzowski. 
Jeżeli tak się stanie to dopiero niech będzie to praw-
dziwy początek REAKTYWACJI WIELKIEGO ŚLĄSKA 
WROCŁAW ! 

   Damian Filipowski

Materiał filmowy o Basketmanii dostępny jest 
pod tym adresem: 
 http://youtu.be/42QF6OweIU8

Zawsze wielki wksinny slask`
`

Gdy tumult po ogłoszeniu reaktywacji koszykarskiego Śląska już opadł, we Wrocławiu 
koszykówka zaczęła się odradzać sama. Nie było potrzebne miasto ani hojni sponsorzy. 
Wystarczył powrót do korzeni i budowa klubu od podstaw - pisze Damian Filipowski



mistrzostwa polski u-20
16-20.03 - sala kosynierka - wrocław

GRUPA A GRUPA B
TKM Włocławek SKM ZASTAL Zielona Góra

KKS NOVUM Lublin MKS Pruszków

STK WILKI MORSKIE Szczecin MKS POLONIA Warszawa

MKS ZNICZ Jarosław WKS ŚLĄSK Wrocław

terminarz gier
16.03.2011 r. (środa)

12.00 MKS Pruszków - MKS POLONIA Warszawa
14.00 TKM Włocławek - MKS ZNICZ Jarosław
16.00 WKS ŚLĄSK Wrocław - ZASTAL Zielona Góra
18.00 KKS NOVUM Lublin - WILKI MORSKIE Szczecin

17.03.2011 r. (czwartek)

12.00 SKM ZASTAL Zielona Góra - MKS Pruszków
14.00 MKS ZNICZ Jarosław - WILKI MORSKIE Szczecin
16.00 TKM Włocławek - KKS NOVUM Lublin
18.00 WKS ŚLĄSK Wrocław - POLONIA Warszawa

18.03.2011 r. (piątek)

12.00 MKS ZNICZ Jarosław - KKS NOVUM Lublin
14.00 WILKI MORSKIE Szczecin - TKM Włocławek
16.00 POLONIA Warszawa - ZASTAL Zielona Góra
18.00 WKS ŚLĄSK Wrocław - MKS Pruszków

FAZA FINAŁOWA

19.03.2011 r. (sobota)

12.00 A 4 -- B 4
14.00 B 3 -- A 3
16.00 A 2 -- B 1
18.00 B 2 -- A 1

20.03.2011 r. (niedziela)

10.00 III. miejsce, pokonani z A2-B1 i B2-A1

12.30 I. miejsce, zwycięzcy z A2-B1 i B2-A1

14.30 Zakończenie Mistrzostw Polski U-20

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy do wspólnego dopingowania mło-
dych koszykarzy wrocławskiej druzyny, którzy sa bardzo zdeterminowani, aby 
sprawic miła niespodzianke i siegnac po złote medale Mistrzostw Polski U-20.``

` ` `
`

.



czytelnicy
Chcemy dopuścić do głosu naszych Czytelników. Na łamach ŚLĄSKnetu oraz forum kibiców 
prezentujecie wypowiedzi dotyczące aktualnych wydarzeń wokół klubu. Jak zobaczycie, 
wyłowiliśmy te najciekawsze - przygotował Paweł Lorenc.

wasza strony

Ostatnim efektem wrocławskiego skautingu w Ame-
ryce Południowej było pojawienie się dwóch mło-
dych Brazylijczyków: 18-letniego Dudu oraz 19-let-
niego Alexandre. Wasze opinie o ich sprowadzeniu 
są bardzo zróżnicowane. 

~janek (komentarz ze ŚLĄSKnetu): Lepiej niech in-
westują w swoich juniorów, a dopiero później w razie 
wypadku sprowadzają zagranicznych grajków. Teraz 
realia są takie, że juniorzy Śląska Wrocław mają tra-
giczne warunki treningowe i wszystko muszą sami 
opłacać np. koszty obozów. Nie mówię już o dresach, 
czy o jakichkolwiek koszulkach treningowych. Boisko 
na jakim trenują przez większą część sezonu to ulica 
Sztabowa ze sztuczną nawierzchnią. Jak widać nikt 
nie patrzy na zdrowie swoich juniorów, a szkoda.

Obornicka (post z forum): Czym się różni wyszuki-
wanie zawodników kilkunastoletnich i umieszczanie 
ich w klubowych internatach (co ma bardzo często 
miejsce w Europie) od tego, co robi Paluszek? Przecież 
dziesiątki z tych wyławianych przez kluby w Europie 
dzieciaków nie przebija się do dorosłych drużyn, co 
nie znaczy, że należy sobie tego odpuszczać. Ci Bra-
zylijczycy są tu na rok, mają się uczyć języka i szkolić, 
czyli robić to, co ich odpowiedniki w poważnych klu-
bach na Zachodzie. Jak się sprawdzą, to świetnie, jak 
nie, to będziemy szukać dalej. To jedna z podstawo-
wych form skautingu. 

~tylko slask (komentarz ze ŚLĄSKnetu): Widzę, że 
wszyscy najeżdżają na zakup młodych Latynosów. 
Spójrzcie na ligę portugalską. Myślicie, że skąd oni 
maja tyle kasy? Skąd tyle klubów gra w europejskich 
pucharach? Właśnie z takiej polityki. Ściągają 100 
Brazylijczyków - niech chociaż 2-3 wypali  - i zarabiają 
na nich 30-40 mln euro. Daleko nie trzeba szukać. Po-
pieram ten pomysł!

Lukasz_Cro (komentarz ze ŚLĄSKnetu): Do wielbi-
cieli polskich talentów. Zastanówcie się Panowie i Pa-
nie, jak wiele talentów widzicie na Polskich boiskach. 
Nie mówię tu o świetnie zapowiadających się 23/24 
latkach. Piszecie o rozglądaniu się po naszych śmiesz-
nych ligach. Nie oszukujmy się! W kraju gdzie system 

szkolenia nie istnieje, gdzie ekstraklasowe drużyny 
posiadają infrastrukturę a la Polonia Bytom, gdzie 
szczytem ambicji jest gra w 3-ligowym niemieckim 
klubie bądź na Cyprze. Lewandowski i Błaszczykowski 
tylko potwierdzają to o czym piszę. Nie ma w Polsce 
utalentowanych 17/18-latków. Nawet jak ktoś się 
wybija, to system szkolenia zrobi z niego kopacza.

~Kajetus (komentarz ze ŚLĄSKnetu): Mylisz się 
okropnie, polskich talentów jest cała masa. Jestem 
trenerem drużyny młodzieżowej i mam do czynienia z 
wieloma takimi chłopakami w swoim regionie i prze-
raża mnie ilość talentów, które się marnują z wielu 
pozasportowych przyczyn. Żeby system szkolenia 
mógł zrobić z nich kopaczy, muszą do niego trafić, a 
to jest wielki problem. Co do bazy szkoleniowej i sys-
temu szkolenia to można książkę napisać o jego wa-
dach. Powinien zostać stworzony system skautingu 
regionalnego od B-klasy do okręgówki oraz od klas 
terenowych juniorów do okręgówki, to z moich ob-
serwacji jest kopalnia talentów, po które nikt z Wro-
cławia nie sięga, bo niby kto ma ich tu dowozić na 
treningi, albo utrzymać na miejscu?

mareczeq90 (post z forum):  Zamiast inwestować 
w młodych polskich piłkarzy, to klub ściąga sobie Bra-
zylijczyków, którzy byli tak świetni, że nie załapali się 
do gry w żadnym lepszym klubie w Europie. Z takim 
podejściem to u nas nigdy nie będzie dobrze w tej 
kwestii szkolenia młodzieży.

Tasman (komentarz ze ŚLĄSKnetu): Jaka fala scep-
tycyzmu :/ Ponoć obserwowali ich na kilku turniejach 
juniorskich i nie są to zawodnicy wciśnięci przez me-
nadżerów ani z filmów z YouTube ;) Warto dać łeb-
kom szanse zwłaszcza, że pewnie wypożyczyli ich za 
grosze. Ciągle pisaliśmy, że do naszego klubu nie są 
ściągani młodzi perspektywiczni zawodnicy - no to 
ich mamy i okazuje się, że teraz marudzimy, że to nie 
są wzmocnienia. Ręce opadają. Prawdą jest, że Polak 
wiecznie niezadowolony. Jak pada deszcz to marudzi, 
że nie ma słońca - jak wyjdzie Słońce to mu znowu za 
gorąco ;)

(w wypowiedziach internautów zachowano oryginalną składnię)



konkurs wasze strony

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy konkurs z nagrodami. Wystarczy odpowiedzieć 
na trzy pytania, a jest szansa na zdobycie najnowszej książki Filipa Podolskiego o Śląsku 
Wrocław  ’Rocznik 2009/2010’. Zapraszamy.

Odpowiedzi na pytania wraz ze swoimi danymi 
należy przesyłać na adres: FPP@slasknet.com 
- tylko maile z poprawnymi odpowiedziami 
zostaną zakwalifikowane do losowania trzech 
egzemplarzy książki ’Rocznik 2009/2010’ au-
torstwa Filipa Podolskiego.

1. Jaki jest rekord Śląska Wrocław nie-
przegranych meczów w ekstraklasie?

2. Kto był trenerem WKS-u podczas tej 
serii?

3. Jaki klub przerwał tę serię?

czytelniku, pisz!
specjalnie dla was mamy w miesieczniku przygotowane miejsce. chce-
my poznac wasze zdanie na temat slaska, polskiej piłki, zagranicz-
nego futbolu. piszcie. najlepsze artykuły na pewno opublikujemy. 
to nie wszystko. macie uwagi o miesieczniku? piszcie.

       mzachodny@slasknet.com 




