Jedna z największych niespodzianek w Polskiej Lidze Esportowej?
Izako Boars - ich sukces jest kwestią czasu.
“Dziki” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych drużyn sportów elektronicznych znad
Wisły. Podczas swojej rocznej historii zaskoczyli świat polskiego esportu, nie tylko za
sprawą popularności w social mediach, ale również wieloma młodymi talentami,
budującymi renomę drużyny.
Historia “Dzików” od samego początku związana jest z postacią Piotra “Izaka” Skowyrskiego
- najpopularniejszego komentatora esportowego w Polsce oraz założyciela Izako Boars.
Skowyrski zaprezentował swój team podczas jednego z największych międzynarodowych
turniejów esportowych, Intel Extreme Masters 2017, wspólnie z marką Sprite biorącą od
początku udział w budowie zespołu oraz będącą jego głównym partnerem. Skład drużyny
ogłoszony na marcowym IEM-ie był niepełny, a w jego szeregach znaleźli się Sebastian
“NEEX” Trela, Daniel “Stomp” Płomiński oraz Kamil “LUULIGUZMAN” Pala. Mimo
początkowych braków kadrowych, do ekipy "Dzików" dołączyły dwie znane twarze polskiej
sceny CS:GO: Karol “repo” Cybulski oraz Kamil “kamil” Kamiński. Skompletowanie drużyny
pozwoliło na rywalizacje w pierwszych turniejach. Z początkiem kwietnia udział w Let’s Play
Częstochowa przyniósł "Dzikom" drugie miejsce w rozgrywkach. Główne miejsce na podium
zajęła Pompa Team Yellow po zaciekłej walce z “Dzikami”. Lipcowy Lordi’s Game Cup
zakończył się pierwszym zwycięstwem Izako Boars. W finale zdeklasowali Off-Mode Gray,
zgarniając tym samym nagrodę wysokości 10 tysięcy złotych. Oprócz wyżej wymienionych
sukcesów Izako Boars mogą pochwalić się następującymi osiągnięciami na arenie
esportowej:
●
●
●
●

3/4 miejsce - ESL Mistrzostwa Polski #14 (30 kwietnia 2017),
2 miejsce - PACTit Ozone Challenge (4 czerwca 2017),
2 miejsce - Balistix Challenge (18 czerwca 2017),
2 miejsce - CSBETGO (27 sierpnia 2017).

Chęć rozwoju teamu doprowadziła do organizacji treningów na niespotykanym dotąd w
Polsce poziomie. “Dziki” jako pierwsza drużyna esportowa w kraju, miała okazję
uczestniczyć w tygodniowym zgrupowaniu - bootcampie - na terenie Centralnego Ośrodka
Sportu w Szczyrku. Warto przypomnieć, że na terenie ośrodka trenują polscy olimpijczycy
oraz sportowcy przygotowujący się do ważnych imprez. Wśród sportowców biorących udział
na terenie obiektu możemy wyróżnić między innymi siatkarską reprezentację kobiet, kadrę
narodową Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz polską kadrę w skokach narciarskich na
czele z takimi nazwiskami jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła czy Maciej Kot. Na
czas trwania wizyty Izako Boars ośrodek został specjalnie przystosowany, aby spełniać
wymogi dotyczące przeprowadzania treningów. Oprócz tego cały team mógł korzystać z
takich samych przywilejów jak olimpijczycy przed startami na stadionach - odnowy
biologicznej, opieki lekarskiej, siłowni, hali sportowej itp.
Dla Izako Boars również znalazło się miejsce w rozgrywkach ligowych. Dzikom udało się
przejąć miejsce w Polskiej Lidze Esportowej od Pompa Team.black, dzięki czemu mogliśmy

ich zobaczyć w sezonie drugim. Udział w jesiennych rozgrywkach dał zespołowi siódme
miejsce w tabeli. Sezon Wiosna 2018, przyniósł "Dzikom" awans aż o trzy miejsca w tabeli.
Mimo zaciekłej walki o podium z zeszłorocznymi liderami sezonu jesiennego ostatecznie
Izako Boars musieli ustąpić w walce z Codewise Unicorns o brązowy medal, zajmując tym
samym czwarte miejsce w Polskiej Lidze Esportowej. W obecnym składzie “Dzików”
znajdują się Dawid "XYPE" Lach, Mateusz "MORFAN" Świętochowski, Mateusz "MATTY"
Kołodziejczyk, Piotr "NAWROT" Nawrocki oraz Michał "MICHI" Majkowski.
Z początkiem 2018 roku Izako Boars rozszerzyło się o nową dywizję. Po Counter-Strike:
Global Offensive przyszedł czas na kolejny sieciowy shooter - ZULĘ. Mimo małej
rozpoznawalności tytułu w europie ZULA jest niezwykle popularnym FPS-em w Azji, który
powoli zdobywa grono fanów na starym kontynencie. Krótko po utworzeniu drużyny, "Dziki"
zadebiutowały w Mistrzostwach Świata w ZULE i to z jakim efektem! Polacy zajęli bowiem
pierwsze miejsce, zgarniając tym samym nagrodę wysokości 65 tysięcy dolarów. W skład
mistrzów świata wchodzą Maciej “Doxiu” Głuc, Bartosz “barteklewl” Lewandowski, Tomasz
“ERM” Kapituła, Damian "INCREDIBLE" Dyl oraz Przemysław “Miketsh” Ignaczak.
Organizacja Piotra "Izaka" Skowyrskiego jednak nie ma zamiaru zwalniać tempa i niedługo
po ZULI, grono "Dzików" powiększyło się o kolejny team. Wybór padł na tytuł bijący rekordy
popularności na platformie Steam, czyli Playerunknown's Battlegrounds. I tak jak w
przypadku ZULI, utworzenie zespołu w PUBG okazało się strzałem w dziesiątkę. Drużyna w
składzie Piotr "Mezalias" Grabowski, Mateusz "MOORPHEUS" Ludwig, Patryk "BRUKSEL"
Kopecki, Paweł "GHOSTAR" Smoliński była wcześniej znana jako Husaria Team. Już przed
dołączeniem do formacji Skowyrskiego, zespół był uznawany za jeden z najlepszych i
najbardziej rozpoznawalny w Polsce. Nowoogłoszony zespół, jako jedyna polska drużyna,
podjął walkę w europejskich eliminacjach do najbardziej prestiżowego turnieju PUBG Global
Invitational 2018. Niestety, "Dzikom" nie udało się zakwalifikować do walki o 2 miliony
dolarów, zajmując tym samym 17. miejsce wśród drużyn Starego Kontynentu.
Nie jest tajemnicą, że Izako Boars, dalej planują inwestować w młode talenty w branży
esportowej. Roczny progres organizacji Piotra "Izaka" Skowyrskiego, pokazuje, że "Dziki"
nie zamierzają zwalniać tempa, będąc głodnymi kolejnych sukcesów. Pozostaje jedynie
pytanie, kiedy poznamy kolejne dywizje i jakie tytuły będą one obejmować.

