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Wyst?puj?cy na pozycji pomocnika Rafa? Wolski przed?u?y? swój kontrakt z Lechi? do 30 czerwca 2021 roku. "Wolak", jak mówi? na niego koledzy, zwi?zany jest z naszym klubem od 4 lipca 2016 roku. W trakcie swojego pobytu w Gda?sku zagra? w bia?o-zielonych barwach 47 razy, zdobywaj?c trzy bramki i zaliczaj?c dziewi?? asyst.

Na pocz?tku swojej kariery pi?karskiej Wolski wyst?powa? w m?odzie?owych dru?ynach warszawskiej Legii, a w sezonie 2010/2011 doczeka? si? debiutu w pierwszym zespole w Ekstraklasie, z którym dwukrtonie si?gn?? po Puchar Polski. W stolicy gra? do 2012 roku, zaliczaj?c w sumie 25 meczów w Ekstraklasie, w których strzeli? sze?? goli i zanotowa? dwie asysty. Z Legii 20-letni wówczas Wolski trafi? do Fiorentiny. Zosta? z niej wypo?yczony najpierw do Bari, a nast?pnie do belgijskiego KV Mechelen.

Na pocz?tku 2016 roku Rafa? Wolski wróci? do polskiej Ekstraklasy i zasili? szeregi Wis?y Kraków, której barw broni? przez jedn? rund?. W krakowskim zespole zagra? w 14 meczach, w których strzeli? cztery gole i zaliczy? siedem asyst. 25-letni ofensywnie usposobiony pomocnik jest tak?e reprezentantem Polski, gdzie zagra? w siedmiu spotkaniach, zdobywaj?c jednego gola. W lipcu 2016 roku zwi?za? si? z gda?skim klubem trzyletni? umow?, a teraz zdecydowa? si? na przed?u?enie kontraktu, który obowi?zywa? b?dzie do 30 czerwca 2021 roku.

- Przed do??czeniem do Lechii cz?sto zmienia?em dru?yny, brakowa?o mi na pewno troch? tej stabilizacji. Przy przed?u?aniu kontraktu bra?em to pod uwag?. My?l?, ?e zarówno klub, jak i ja jeste?my zadowoleni z tej wspó?pracy. Fajnie, ?e tak si? sta?o. Graj?c w Lechii strzeli?em pierwszego gola dla reprezentacji Polski. Mam jednak ca?y czas co? do udowodnienia sobie i wszystkim oraz jakie? cele zwi?zane z dru?yn?, bo po ostatnim sezonie jest niedosyt. Mam nadziej?, ?e teraz ten rozpocz?ty sezon b?dzie prze?omowy - powiedzia? po przed?u?eniu kontraktu z Lechi?, Rafa? Wolski.

- Trener Stokowiec dobrze to wszystko buduje. Wyniki na pocz?tku sezonu s? niez?e. Grali?my z mocnymi rywalami - mistrzem i wicemistrzem Polski, z którymi zdobyli?my cztery punkty. Po tych pierwszych spotkaniach optymizm jest du?y. W kadrze jest wielu m?odych zawodników, którzy otrzymuj? swoje szanse na boisku, co pokaza? ostatni mecz z Legi?. Wida?, ?e jest pomys? i d??enie do tego, by go wdra?a?. Balans mi?dzy m?odymi a do?wiadczonymi zawodnikami jest zachowany, a wszystko dobrze funkcjonuje - zako?czy?.
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