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Śląsk Wrocław przestał istnieć. Po dawnym, naszpi-
kowanym gwiazdami Prokomie Treflu Sopot (następ-
nie Asseco Prokomie Gdynia) nie ma już śladu. Są dwa 
kluby o zupełnie innych celach i znacznie mniejszych 
budżetach. I gdyby sięgnąć wstecz i zapytać, które 
kluby PLK pamiętają się z występów w elicie jeszcze w 
latach 90-tych oraz grają w lidze bez żadnej przerwy, 
wyszłoby na to, że dwa: Anwil Włocławek oraz dzi-
siejszy rywal Energa Czarni Słupsk. 

Rywal będący na zakręcie zarówno pod względem 
finansowym, jak i wizerunkowym, starający się po-
prawić (w ostatnich tygodniach skutecznie) sytuację 
sportową. I trochę dziwię się, gdy włocławscy fani 
cieszą się na myśl, że w tym ważnym bądź co bądź 
ośrodku koszykarskim w Polsce wiedzie się źle. I nie 
trafia do mnie argument, że inni – być może kibice ze 
Słupska – cieszyli się, gdy we Włocławku przeżywali-
śmy bolesne chwile dwa lata temu, więc teraz to my 
możemy reagować identycznie.

Wszyscy gramy w tej samej lidze i wszyscy staramy 
się, aby jej poziom był jak najlepszy. I w tym momen-

cie trzeba zadać sobie pytanie: 
czy chcemy, aby liga była bez 
silnego Słupska? Czy na-
prawdę łącznikiem między 
XX a XXI wiekiem ma być 
tylko jeden klub? Przecież to 
w oparciu o tradycję powstają 
najbardziej emocjonujące rywali-
zacje między klubami i kibicami. Na kogo włocławski 
kibic będzie się nastawiał, jeśli w obliczu braku Wro-
cławia i silnych drużyn trójmiejskich, nagle miałoby 
zabraknąć także mocnego Słupska? 

To pytanie zostawiam jako retoryczne, każdy może 
odpowiedzieć sobie na nie sam. A słowa „szanuj 
rywala swego” kieruję także do trenera Robertsa 
Stelmahersa, który na niedawnej konferencji pra-
sowej nie uszanował Anwilu Włocławek. Mam 
nadzieję, że szacunek będzie musiał okazał po dzi-
siejszym meczu.
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sZanUJ rYwala sweGo

10 przez tyle lat Anwil 
Włocławek po-
konywał Energę 
Czarnych Słupsk 

w Hali Mistrzów, zaczynając tę 
serię jeszcze w roku 2007. Dziś 
seria zaczyna się od nowa, gdyż  
w ostatnim starciu (meczu o 
trzecie miejsce) we Włocławku, 
to słupszczanie okazali się lepsi.

taki procent 
trafionych rzu-
tów wolnych 
z a n o t o w a ł  
w styczniu i lu-

tym Josip Sobin. Chorwacki 
center miał wielki problem 
z osobistymi na początku 
sezonu, ale krok za krokiem 
jego skuteczność w tym ele-
mencie wzrasta.

lIcZBY anwIlU

50 130 
tyle meczów 
l i g o w y c h 
w barwach 
E n e r g i 
C z a r n y c h 

Słupsk rozegrał w swojej 
karierze Paweł Leończyk 
w trakcie niepełnych czte-
rech sezonów spędzonych w 
tym klubie. Dla Anwilu silny 
skrzydłowy występował do-
tychczas 20 razy.
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Ile razy w swoim życiu słyszałeś pytanie o to, jakim 
jesteś graczem? Mam na myśli przyporządkowanie 
do konkretnej pozycji.
Nemanja Jaramaz: O, wiele razy! Zwłaszcza ludzie, 
którzy chcieli mi jakoś dopiec mówili: a na jakiej ty 
pozycji właściwie grasz? Ani nie jesteś rzucającym, ani 
rozgrywającym… A ja uważam, że posiadanie koszy-
karza o wszechstronnych umiejętnościach – i nie mó-
wię teraz tylko o sobie – to zaleta dla drużyny. Ja mie-
rzę dwa metry wzrostu, umiem grać na piłce, umiem 
rzucać, jak na obrońcę mam spory zasięg ramion.  
To wszystko sprawia – w kontekście długiego sezonu, 
w którym zawsze zdarzają się jakieś kontuzje – że tre-
nerzy mogą łatać różne dziury dzięki takim koszyka-
rzom jak ja. 

Zawsze było tak, że nie miałeś konkretnej pozycji?
- Gdy jesteś nastolatkiem i jesteś utalentowany to po 
prostu bierzesz piłkę i grasz jeden na jednego. I tak to 
wygląda. Dopiero później, gdy dołączasz do seniorów, 
okazuje się, że musisz walczyć o wszystko. O pozycję, 
minuty, swoją reputację, a do tego mierzysz się z dużo 
bardziej doświadczonymi rywalami i nikt nie chce ci 
ustąpić. Jako nastolatek grałem w Partizanie Belgrad, 
gdzie miałem konkretne role: czasem wychodziłem 
jako dwójka, czasem jako trójka, ale zawsze ze szcze-
gółowymi założeniami: walcz na zbiórce, kryj tego czy 
tamtego. A czasem bywało tak, że trener mówił: masz 
rozgrywać. I ja to wszystko robiłem.
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anwil 
ma swoją 

tożsamość

Serbski obrońca, który może grać nawet na 
trzech pozycjach, miał istne wejście smoka w 
zespół Anwilu Włocławek w listopadzie minionego 
roku. Potem zaliczył obniżkę formy, ale w ostatnich 
tygodniach znowu gra pewnie i skutecznie, a jego cel-
ne trójki wymiernie wpływają na postawę drużyny. 
Zapraszamy do wywiadu z Nemanją Jaramazem.
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Przede wszystkim najlepiej czujesz się jednak jako 
gracz z piłką w rękach, prawda?
- Prawda. Myślę, że jestem najskuteczniejszy wte-
dy, gdy mogę korzystać z gry pick and roll z wyso-
kim zawodnikiem. Dzięki zasłonie mogę oddać rzut 
z dystansu, albo wejść na kosz i spróbować trafić 
jakiegoś floaterka (rzut wysokim lobem – przyp. 
M.F.) (śmiech). Poza tym, u nas w zespole jest dwój-
ka rozgrywających świetnie kontrolujących piłkę, 
więc nie ma potrzeby, abym grał dużo jako jedynka. 
Przy Kamilu i Jamesie wolę korzystać ze spacingu 
i odpowiedniego ustawienia, aby czekać na ich do-
bre podania. 

Przychodząc do Anwilu, przywitałeś się z fanami 
rzucając 17 punktów w meczu z Polfarmexem  
i 29 przeciwko Asseco. 
- Pytasz jak to możliwe? To się zdarza dość często, 
że zawodnik, który nie zna jeszcze systemu po pro-
stu wychodzi na parkiet i gra intuicyjnie. Trener Mi-
licić mówił mi, że oczekuje ode mnie agresji i stara-
łem się właśnie to pokazać.

Byłeś zaskoczony aż tak dobrymi występami?
- Nawet zastanawiałem się czy może nie powinno 
być tak co sezon, że opuszczam okres przygoto-
wawczy i dołączam do zespołu później, niż wszy-
scy (śmiech)! Oczywiście, że byłem! Wiedziałem 
jednak, że po tych meczach musi przyjść moment, 
kiedy moje ciało odezwie się i da mi znać, że nie do 
końca jestem dobrze przygotowany do sezonu, bo 
coś ominąłem. Trener Milicić – jako były gracz – 
uczulał mnie, że tak będzie i mówił, że gdy poczuję, 
iż jestem trochę bez energii, żebym się niczym nie 
przejmował, tylko mocno pracował. 

Wiesz, że po tamtych meczach fani oraz lokalni 
dziennikarze głosili „nowego Davida Jelinka”?
- Tak, nawet kilku dziennikarzy pytało mnie o Davida  
i to, jakbym się do niego porównał. Cóż, jesteśmy 
kompletnie różni jako koszykarze. David wykonał tu-
taj we Włocławku świetną robotę rok temu, przywró-
cił Anwil do czołówki, ale to jest gracz, który w meczu 
może wziąć nawet 20 rzutów. Ja taki nie jestem, moja 
koszykówka jest bardziej zbilansowana. Nie widzę 
siebie w takiej roli, jaką miał rok temu David. 

Tamten Anwil miał konkretnego lidera. Obecny 
zespół ma ich kilku, a tak naprawdę każdy mecz 

może wykreować inną postać, która w trudnym 
momencie „pociągnie” wynik.
- Bardzo mi się to podoba. Nie lubię sytuacji,  
w której zespoły grają coś, co ja nazywam „hero ba-
sketball” (koszykówka jednego bohatera – przyp. 
M.F.). Anwil ma swoją tożsamość i każdy jest jej 
elementem. Łączka mija rywali, ściąga na siebie 
uwagę, po czym oddaje mi piłkę do rogu a ja rzucam 
za trzy. Innym razem budujemy dwie zasłony po to, 
aby Chylu mógł wyjść na pozycję, a następnie akcja 
idzie przez wysokich, żeby zaangażować Leona czy 
Josipa. Każdy z nas ma swoje kilka chwil w meczu, 
gdy zespół korzysta z jego umiejętności i sądzę, że 
to jest bardzo ważna rzecz. Nie musimy się spie-
szyć, nie musimy szaleć. Gramy swoją koszykówkę  
i szukamy swoich szans. To wielka rzecz i wielka za-
leta tego zespołu. Na pewno jesteśmy bardzo nie-
wygodnym przeciwnikiem dla innych ekip.

Skąd zatem taka sytuacja, jak ta w Krośnie, gdy 
rywale wygrali, wydawałoby się, przegrany mecz?
- Jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. W teorii 
przed meczem zawsze wszystko jest dopieszczone 
i przygotowane, ale na parkiecie nie wszystko może 
pójść jak z płatka, bo przecież i przeciwnicy mają 
swój plan na mecz. W Krośnie pozwoliliśmy zbudo-
wać się ich liderowi, Chrisowi Czerapowiczowi, ale 
w większości meczów to my sami budujemy siebie 
nawzajem i wygrywamy, bo trafiamy ważne rzuty. 
Chylu przeciwko Polskiemu Cukrowi, ja w Szczeci-
nie czy Leon w Sopocie. To tylko kilka przykładów 
z ostatnich tygodni, a przecież to, co najlepsze, ma 
dopiero nadejść.

Na razie przed nami jednak mecz z Energą Czarny-
mi Słupsk…
- Słyszeliśmy o różnych problemach naszego prze-
ciwnika, ale na pewno nie lekceważymy go. Czasem 
jest tak, że im zespół ma więcej problemów, tym 
trudniej się gra przeciwko niemu, bo na parkiecie 
koszykarze są bardziej zmobilizowani i bardziej za-
wzięci. Ja uważam, że po odejściu Jerela Blassinga-
me’a, który nie grał dla zespołu, ale dla siebie, Ener-
ga Czarni są dużo trudniejszym rywalem, niż kilka 
miesięcy temu, a ich pozycja w tabeli nie odzwier-
ciedla siły tego zespołu. Czeka nas trudny mecz, ale 
musimy go wygrać.

Rozmawiał: Michał Fałkowski
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11 zwycięstw i dziewięć porażek – takim bilansem legity-
mują się zawodnicy Robertsa Stelmahersa przed meczem 
z Anwilem Włocławek. Obecny wynik Czarnych Panter 
daje im ósme miejsce w PLK, co i tak jest niezłym rezulta-
tem biorąc pod uwagę niedawne zawirowania w klubie, 
zmiany w składzie i cztery porażki w pięciu meczach. Na 
szczęście dla słupskich kibiców, ostatnie tygodnie są lep-
sze: Energa Czarni pokonali Polfarmex Kutno, AZS Ko-
szalin, Asseco Gdynia oraz TBV Start Lublin, dzięki czemu 
zwiększyli swoją szansę na udział w play-off.

W poprzednim tygodniu rezygnację ze stanowiska prezesa 
zarządu Słupskiego Towarzystwa Koszykówki SSA złożył 
Andrzej Twardowski. Wieloletni sternik (od roku 2001) 
wycofał się z kierowania klubem w wyniku ostatnich afer 
finansowych, a w obliczu mediacji ze strategicznym spon-
sorem, firmą Energa, co do kształtu dalszej współpracy. Kto 
będzie nowym szefem? Na ten moment nie wiadomo.

Niekwestionowanym liderem Energi Czarnych Słupsk od wielu lat był Jerel 
Blassingame. Dzięki swoim występom, prowadzeniu drużyny do sukcesów, 
ale także w wyniku swojego charakteru i zachowania na parkiecie, niski roz-
grywający powoli stawał się ikoną zespołu i klubu. I kto wie czy jego koszulka 
nie powędrowałaby pod sufit hali Gryfia za kilka lat, gdyby nie fakt, że pod 
koniec grudnia Amerykanin… jednostronnie rozwiązał kontrakt i przeniósł 
się do Grecji. Razem z nim drużynę opuścił Justin Jackson, a w ich miejsce 
klub zatrudnił Anthony’ego Goodsa i Nino Johnsona. Zwłaszcza wybór tego 
pierwszego to strzał w dziesiątkę – Amerykanin jest nowym liderem zespołu 
ze średnią 15 punktów w czterech meczach.

ZMIana lIDera

ODEJŚCIE PO LATACH



re
kl
am

a



www.kkwloclawek.plstrona 10

ANWIL TEAM nr 8 sezon 2016/2017

#
r
a

ze
m

p
o

m
ed

a
l

#pg
kamil
Łączyński

#c
Josip 
sobin

#pF
Fiodor
Dmitriew

#sg
Chavaughn 
lewis

0     Toney McCray         USA 1989 196 SG / SF 8 pkt., 4,1 zb.
2     Rafał Komenda         POL 1998 200 SF / PF 0,5 pkt.
3     Tyler Haws         USA 1991 193 SG / SF 9,9 pkt., 2,1 zb.
4     Nemanja Jaramaz         SRB 1992 201 PG/SG 11,3 pkt., 2,6 zb.
8     Michał Chyliński         POL 1986 196 SG / SF 9,4 pkt., 2,1 zb.
9     Kamil Łączyński         POL 1989 183 PG 7,8 pkt., 5,7 as., 2,5 zb.
11  Fiodor Dmitriew         RUS 1984 204 PF 6,4 pkt., 2,9 zb., 1,5 as.
13  Josip Sobin         CRO 1989 203 C 11 pkt., 6,7 zb., 1,8 as. 
15 James Washington         USA 1987 183 PG 7,7 pkt., 4 as.
29  Paweł Leończyk         POL 1986 203 PF 11,3 pkt., 5,2 zb., 1,5 as.
32  Kacper Młynarski         POL 1992 202 SF / PF 3,2 pkt., 1,4 zb.
33  Bartosz Matusiak         POL 1997 185 SG 

sztab szkoleniowy
Igor Milicić  Trener
Marcin Woźniak Asystent trenera
Grzegorz Kożan II asystent trenera
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#pg
kamil
Łączyński

#sf
Michał 
Chyliński

#sg
nemanja
Jaramaz

#c
Josip 
sobin

#pg
Mantas
Cesnauskis

#sg
Chavaughn 
lewis

#sf
Marcus
Ginyard

#c
David
kravish#pf

Grzegorz
Surmacz

2     Adam Wąsowicz         POL 1998 182 PG
3     Przemysław Fuks         POL 1996 187 SG 0,5 pkt.
8     Piotr Dąbrowski         POL 1985 192 SF 2,4 pkt., 2,2 zb.
9     Łukasz Seweryn         POL 1982 195 SF 4,6 pkt.
10  Andrzej Urban         POL 2000 192 SG/SF
11  Marcus Ginyard         USA 1987 196 SG/SF 10,7 pkt., 5,4 zb., 2,2 as.
14  Anthony Goods         USA 1987 190 PG/SG 15 pkt., 4,5 as., 1,8 zb.
22  Mantas Cesnauskis       POL 1981 189 PG/SG 9,3 pkt., 2,8 zb.
24  Nino Johnson         USA 1993 203 C 3,8 pkt., 2,3 zb.
25  Dawid Rypiński         POL 1995 193 SF 2 pkt.
33  Grzegorz Surmacz         POL 1985 203 PF 8,3 pkt., 5,3 zb.
40  Chavaughn Lewis         USA 1993 194 SG 14,9 pkt., 4,7 as., 3,6 zb.
45  David Kravish         USA 1992 208 C 12 pkt., 7 zb.

sztab szkoleniowy

Roberts Štelmahers  Trener
Rafał Frank  Asystent trenera
Mirosław Lisztwan  II asystent trenera
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Po podaniu piłki do niskiego 

skrzydłowego (3), rozgrywający 

(1) sprintem rusza w kierunku 

przeciwnego narożnika. Następnie 

rzucający obrońca (2) otrzymuje 

zasłonę od centra (5) i otwiera się 

do piłki na środku boiska. W tempie 

następuje podanie od niskiego 

skrzydłowego (3).

Kontynuacją akcji jest zagranie pick and roll między 

rzucającym obrońcą (2), a centrem (5), który 

stawia zasłonę. Zawodnik z piłką może wejść pod 

kosz, rzucić z dystansu lub zagrać dwójkową akcję  

z graczem wysokim, jeśli ten w tempie ruszy  

w stronę kosza.
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Rozpracowujemy EnergĘ Czarnych

 akcja 5 sIDe
Mantasa Cesnauskisa jako świetnego strzelca nie trzeba żadnemu fanowi przedstawiać. Anthony 
Goods zaś to nowa postać w zespole Energi Czarnych Słupsk, ale o jego efektywności przekona-
ło się już kilka zespołów. Obaj gracze mocno korzystają z nieskomplikowanej, ale skuteczniej za-
grywki „5 Side”. Marcin Woźniak, tak jak przed każdym meczem, przeskautował naszego rywala.

?5 sIDe
(„pięć bok”)

zagrywka ma na celu wyizolo-

wać obrońcę do gry pick and 

roll. Najczęściej grają ją Mantas 

Cesnauskis, Anthony Goods oraz 

Chavaughn Lewis.
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uStęskniliście się za basketem na żywo? Pewnie tak. Przynajmniej ci, któ-
rzy poczynania naszych koszykarzy oglądają tylko w Hali Mistrzów. Dość 
powiedzieć, że ponad trzy tygodnie przyszło wam czekać by ponow-
nie zobaczyć Rottweilery na własnym parkiecie. To była bardzo długa  
i obfitująca w setki, a raczej tysiące przejechanych kilometrów sesja wyjazdo-
wa. 

Od 4 lutego, kiedy włocławianie mierzyli się w meczu domowym z MKS Dą-
browa Górnicza, rozegrali w sumie pięć spotkań wyjazdowych, z czego dwa  
w prawdziwej „wersji hard”. Najpierw przemierzyli Polskę na północny-zachód 
by zagrać się z Wilkami Morskimi ze Szczecina, a potem pojechali w jeszcze 
bardziej odległy zakątek naszego kraju by w najdalej wysuniętym na południo-
wy-wschód fyrtlu PLK zagrać ze Szklarzami z Krosna. Przemierzali Polskę za-
wodnicy, przemierzał nasz RadioWóz, przemierzali i kibice. Włocławski fan, co 
udowodnił już nie raz, podróżowania się nie boi i pojedzie za swoimi pupilami 
dosłownie wszędzie. Dlatego też po 13 latach pracy przy transmisji meczów, 
obecność kibiców w barwach Anwilu nie dziwi mnie nawet w najodleglejszych 
zakątkach kraju. Tak było kiedyś, jest teraz i pewnie będzie zawsze.

To zresztą podkreślają często gracze ze stolicy Kujaw, dla których obecność 
fanów w halach rywali jest dodatkową motywacją do jeszcze lepszej walki. 
Uwierzcie mi na słowo, że fani innych drużyn nie zawsze są tak oddani. Zresztą 
wystarczy często spojrzeć na świecący pustkami sektor gości podczas meczów 
w Hali Mistrzów. Włocławianie są natomiast wszędzie. I choćby miałaby to być 
jedna osoba to nie pamiętam w ostatnich latach takiego meczu, żeby na trybu-
nach nie było żadnego włocławskiego akcentu. Swoją wierność barwom i przy-
wiązanie do klubu potwierdzili też włocławscy kibice podczas rozgrywanego 
tydzień temu w Warszawie Pucharu Polski. Kibice Anwilu byli najliczniej zgro-
madzoną i najlepiej zorganizowaną grupą, jaka odwiedziła Arenę Ursynów. 
Byli najgłośniejsi, najbardziej kolorowi i najlepiej słyszalni, dlatego znacząco 
wyróżniali się na tle kibiców innych zespołów. Cytując znane powiedzenie: 
brawo wy!

Niestety niczym szczególnym z kolei nie wyróżniał się w Warszawie autobus, 
który dowiózł na turniej naszych koszykarzy i szkoda, że nie był oznakowany 
nazwą klubu. Nie był, ale… chyba mogę zdradzić, że niedługo będzie! Firma 
współpracująca z klubem dostarczyła nowy pojazd już na mecz w Krośnie  
i wszystko wskazuje na to, że wkrótce agresywny Rottweiler będzie groźnie 
łypał na wszystkich, którzy zwrócą uwagę, że Anwil Włocławek właśnie jedzie 
w kolejny mecz. Póki co jednak, humorystycznie można dodać, że w Warszawie 
autokar Anwilu dostosował się do znanego kibicom hasła „Wszyscy na biało”.

Skoro już o kolorach mowa to dzisiaj gramy z Czarnymi. Co ciekawe, ich kibice  
z reguły podczas domowych meczów ubierają się na czerwono. My za to od 
wielu lat jesteśmy niebiesko-biało-zieloni. Wszyscy do tego przywykli, a nie-
którzy, głównie ci najmłodsi mogą nie pamiętać, że kiedyś było inaczej. Na 
początku byliśmy przecież niebiesko-żółto-czerwoni.  Zaskakujące jest jednak 
to, że tak dokładnie pamięta o tym szkoleniowiec naszych dzisiejszych rywali. 
Gratuluję pamięci, a jednocześnie jestem przekonany, że skoro Roberts Stel-
mahers ma taką doskonałą pamięć, to na pewno wie o tym, że w sezonie zasad-
niczym Czarni nie wygrali we Włocławku przez 10 ostatnich lat. 

Do usłyszenia!
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to na pewno wie o 
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Kompetencje
Kompleksowość
Profesjonalizm

ul. Płocka 28B 
87-800 Włocławek
tel. 605 227 565

S a l o n  f i r m o w y
kotły
• gazowe
• olejowe
kolektory słoneczne
pompy ciepła
odwierty
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Więcej informacji:  www.instalnova.pl
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LAY-UP czy WSAD:  
LAY-UP, bo mniej trzeba oderwać się od ziemi.

PIERWSZA PIĄTKA czy ŁAWKA:  
Gdy wychodzisz do gry od razu, twój organizm jest 
rozgrzany i nie musisz go rozgrzewać ponownie, więc 
PIERWSZA PIĄTKA.

HALA MISTRZÓW czy HALA W SPLICIE:  
Oczywiście, że HALA MISTRZÓW! Dawno grałem  
w Splicie po raz ostatni… 

FANI ANWILU czy FANI W FUENLABRADZIE:  
Kibice w Fuenlabradzie nie byli tak szaleni, jak 
są kibice we Włocławku. FANI ANWILU 
wspierają nas bardzo mocno, ale nie za-
chowują się źle w stosunku do rywali. 
To się ceni.

POLKI czy CHORWATKI:  
Najpiękniejsze na świecie są CHORWATKI  

i nie ma tutaj dwóch zdań.  

WYSOKIE czy NISKIE:  
Biorąc pod uwagę, że ja jestem wysoki, to 

wybieram NISKIE. Takie do 170 cm wzrostu.

ROMANTYCZNA czy PRAKTYCZNA:  
Ja jestem praktycznie romantyczny,  

więc… 55 procent PRAKTYCZNA, a 45 RO-
MANTYCZNA. Tak musi zostać. 

DUŻO DZIECI czy BEZ DZIECI:  
Jeśli to tylko będzie możliwe to 

DUŻO DZIECI. 

Z PRZYJACIÓŁMI W BARZE czy KINIE: 
Czas spędzony w kinie to nie z przyjaciółmi.  

Z PRZYJACIÓŁMI TYLKO W BARZE. 

WĘDKARSTWO czy NURKOWANIE:  
Oczywiście, że WĘDKARSTWO! A najlepiej  

w Morzu Śródziemnym.  
Mam nawet małą łódkę i uwielbiam  

relaksować się właśnie w ten sposób. 

DZIEŃ WOLNY W DOMU  
czy W INNYM MIEŚCIE:  

Skoro mam wielką kanapę, to oczywiście  
DZIEŃ WOLNY W DOMU. 

KOSZYKÓWKA TO PASJA czy PRACA:  
Jestem profesjonalistą, wszystko wykonuję  

na 100 procent, ale KOSZYKÓWKA  
TO PRACA. Lubię ją, szanuję, podchodzę  

z respektem, ale nic więcej.

kwarta 1 

kosZYkÓwka 

Cztery kwarty z

Josipem sobinem
kwarta 2 

Kobiety 

kwarta 3 

DoM 
kwarta 4 

HOBBY
NAJPIERW TELEWIZOR 50 CALI  
czy WIELKA KANAPA:  
Nie można wygodnie oglądać telewizji, siedząc na 
podłodze, za to na WIELKIEJ KANAPIE  
można dobrze odpocząć.

ZWIERZĘTA W DOMU czy W OGRODZIE:  
Moi rodzice mają psa, ja też w przyszłości chcę 
mieć, więc ZWIERZĘTA W DOMU.

WIERTARKA czy PĘDZEL:  
WIERTARKA! To po prostu praca mężczyzny w domu. 

DOM JEST TWIERDZĄ czy DOM OTWARTY:  
Nie lubię, gdy przeszkadza mi się w moich  
prywatnych sferach. DOM JEST TWIERDZĄ.
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RZUTY WOLNE czy RZUTY ZA TRZY PUNKTY:  
No tak… Ale w sumie wybór dość prosty! Nigdy, 

bardzo, bardzo, bardzo rzadko rzucam za trzy, 
raczej z przypadku, więc wybieram RZUTY 
WOLNE, na które poświęcam dużo czasu.

BUZZER 

BEATER

re
kl
am

a



www.kkwloclawek.plstrona 18

ANWIL TEAM nr 8 sezon 2016/2017

G
d
zi

e 
s
ię

 p
o

d
zi

a
li

 t
a

m
c
i 
k

o
s
zy

k
a

r
ze

?

Nie można zacząć tego tekstu od innego zawod-
nika, niż Davida Jelinka. Czeski skrzydłowy 
rozpalał wyobraźnię fanów w zeszłym 
sezonie i przez wiele miesięcy liderował 
Anwilowi Włocławek, prowadząc zespół do 
ponad dwudziestu wygranych. Dobre wy-
stępy (17 punktów, 4,5 zbiórki i 2 asysty) dały 
„Rumcajsowi” to, czego oczekiwał – sportowy 
awans i powrót do Hiszpanii. Dzisiaj Czech jest 
drugim najlepszym strzelcem (11,6 punktu) eki-
py MoraBanc Andorra, która zajmuje 8. miejsce 
w ekstraklasie. Gorzej wiedzie się Rio Obradoiro 
(16. lokata), barw której broni z kolei Deividas 
Dulkys (11,1 punktu Litwina).

Wielki sportowy awans w ostatnim czasie 
zaliczył inny snajper z poprzedniego sezonu  
– Danilo Andjusić. Serb długo pozostawał bez 
pracy latem, aż w końcu podpisał kontrakt w ro-
syjskim Permie. Świetne mecze w najsłabszym 
zespole VTB spowodowały jednak, iż po zawod-
nika zgłosił się grający w Eurolidze Unics Kazań.

Bardzo dobre występy w barwach PAOKu 
Saloniki notuje natomiast Keith Clanton. 
Czarnoskóry brodacz po występach w Anwilu 
(2013/2014) grywał głównie Azji, w obecnym 
sezonie robi furorę w Grecji oraz Basketball 
Champions League. W obu przypadkach Clan-
ton jest liderem rozgrywek w zbiórkach (odpo-
wiednio 10,2 oraz 11). 

Także w koszykarskiej Lidze Mistrzów, ale rów-
nież w lidze VTB, świetne mecze w zespole 
Smoków Mińsk notuje Dru Joyce. Filigranowy 
rozgrywający czarował swoją grą fanów Anwilu 
w sezonie 2009/2010 i dzisiaj gra pod wodzą… 
tego samego trenera, co wówczas – Igora Grisz-
czuka. Co ciekawe, jego partner od akcji pick and 
roll kończonych dynamicznymi alley-oopami, 
Rashard Sullivan, nie gra w koszykówkę już od 
siedmiu lat. Sportowe buty odłożyli na półkę tak-
że: Corsley Edwards, Tommy Adams, John Allen, 
Joe Crispin, Alan Daniels, Gerrod Henderson, 
Paul Miller, Eric Hicks czy Chris Thomas…

Co ciekawe, w koszykówkę – pomimo 42 wio-
sen na karku – nadal gra Goran Jagodnik! Były 
zawodnik Prokomu Trefla i Anwilu występuje  
w zespole Ilirija Lublana, rywalizującym na co 
dzień w drugiej lidze Słowenii. Warto dodać, że 
jego kolegą z zespołu jest inny ex-Anwilowiec, Sti-
pe Modrić (37 lat). Równolatek Modricia, Dona-
tas Zavackas, któryś słynął z zadziorności i tego, 
że podczas jednego z meczów popchnął trenera 
Eugeniusza Kijewskiego, jest wystarczająco dobry 
aby występować we włoskiej ekstraklasie. Litwin 
to zawodnik 14. ekipy ligi, Consultinvest Pesaro.

Obecnie bez pracy pozostają – ale być może wró-
cą jeszcze do koszykówki –  Paul Graham, Valdas 
Dabkus, Tony Weeden czy Marshall Moses…

Spośród byłych Rottweilerów znalazła się także 
grupka zawodników, którzy nie zrobili wielkiej 
kariery, czym udowodniła, że decyzja włocław-
skiego klubu o przedwczesnym rozstaniu była 
słuszna. Jednym z takich graczy jest Elijah John-
son, który nie dotrwał nawet do pierwszego me-
czu sezonu 2013/2014, gdyż został zwolniony 
wcześniej. W obecnym sezonie Amerykanin 
występował w… czterech klubach (Cibona Za-
grzeb, Hapoel Tel Awiw, s.Oliver Wuerzburg oraz 
Istanbulspor Beylikduzu), ale w żadnym nie grał 
dłużej, niż… miesiąc.

Michał Fałkowski

Jak radzi sobie w lidze hiszpańskiej David Jelinek? Który z zawodników  
z ostatniego sezonu zamienił ostatnio klub na euroligowy? A może jacy  

ex-Anwilowcy zakończyli już sportowe kariery? Oto tekst, który przybliży wam  
jakimi ścieżkami podążają niektórzy z byłych Rottweilerów. 
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