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TO NIE TYLKO
KOSZYKÓWKA

Trzymacie Państwo w rękach 70. numer magazynu 
meczowego Anwil Team. 70. numer gazetki, której  
w Polsce nie ma nikt. I nie ma w tym ani krzty przesa-
dy, a ci kibice, którzy pojawiają się na meczach wyjaz-
dowych potwierdzą te słowa. 

Standardem w halach jest przekazanie składów obu 
zespołów przedstawicielom mediów, a kibice pod-
czas rozgrzewki… mogą jedynie popatrzeć w ekrany 
swoich smarfonów, żeby zapoznać się chociażby ze 
szczegółami na temat rywala. W niektórych arenach  
– np. w Słupsku czy Koszalinie – fani otrzymują 
dwu- lub czterostronicowy biuletyn, w którym 
znajdą podstawowe informacje na temat aktualne-
go meczu.

Tym bardziej dumny jestem, że we Włocławku prak-
tycznie co mecz możecie Państwo zapoznać się nie 
tylko ze składem i statystkami, ale przeczytać wywiad 
(dzisiaj z innym bohaterem, niż zazwyczaj), dowiedzieć 
się czegoś na temat taktyki rywala, przeczytać cykl 

czterech kwart oraz kilka dodat-
kowych artykułów, nazwijmy 
to, „okołoklubowych”. 

70 numerów Anwilu Teamu 
oznacza ponad 1200 stron 
zapisanych treścią. To wielka 
praca i duża determinacja, abyście 
Państwo co mecz mogli dowiedzieć się czegoś nowego. 

W tym momencie należy wspomnieć, że rozpoczęta 
w roku 2011 roku „misja” kontynuowania tradycji 
Naszego Anwilu czy wcześniejszego Superkibica nie 
byłaby możliwa bez udziału kilku osób: Huberta Hej-
mana, Łukasza Pszczółkowskiego, Jacka Sekleckiego, 
Krzyśka Szaradowskiego, Piotrka Kieplina, Artura 
Gąsiorowskiego i Przemka Tyczyńskiego.

Wszystkim serdecznie dziękuję... Zabawa trwa dalej!
Michał Fałkowski
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1000 STrON cZYTANIA

3
tyle najbliższych meczów rozegrają  
u siebie koszykarze Anwilu w Hali Mi-
strzów w ciągu 11 dni.

z takim numerem zadebiutuje 
dzisiaj w zespole nowy nabytek, 
Mateusz Bartosz 

36

LIcZBY ANWILU

5
tyle meczów ligowych Mateusz 
Bartosz rozegrał w barwach 
Anwilu w sezonie 2012/2013, 
gdy pełnił rolę zmiennika  
Rubena Boykina

115
tyle asyst rozdał już  
w tym sezonie Kamil Łą-
czyński (w 20 rozegra-
nych meczach). Warto za-
znaczyć, że w przeciągu 
całego zeszłego sezonu, 
w 41 spotkaniach, „Łącz-
ka” miał 154 asysty.
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Mateusz, od kiedy kibicujesz Anwilowi?
Mateusz Kubiak: Anwilowi kibicuję od około  
14 lat, czyli od sezonu 2002/2003, kiedy to zdo-
byliśmy tytuł mistrza Polski, wygrywając finał  
z faworyzowanym Prokomem Trefl Sopot. 

 A jak to się stało, że zacząłeś interesować się ko-
szykówką i Anwilem?
- Cała moja rodzina chętnie ogląda koszykówkę, 
więc i ja od dziecka się nią interesowałem. W pew-
nym momencie Anwil stał się integralną częścią 
mojego życia i trudno jest dziś funkcjonować bez 
codziennej dawki informacji o włocławskiej dru-
żynie.

Kiedy po raz pierwszy przyszedłeś na mecz do 
Hali Mistrzów. Pamiętasz?
- Pierwszy mecz, na który przyszedłem do Hali 
Mistrzów był to ćwierćfinał z sezonu 2002/03, 
graliśmy wtedy z Czarnymi Słupsk. Na mecz za-
brał mnie mój chrzestny, który również jest zapa-
lonym kibicem Rottweilerów. Była to duża frajda, 
ponieważ pierwszy raz byłem na jakimkolwiek 
pojedynku a wszyscy dobrze wiemy jaka atmos-
fera panowała i panuje w Hali Mistrzów. Na długo 
zapamiętam to spotkanie.

MATEUSZ 

KUBIAK

ANWIL   
to ukochany

 KLUB

Regularnie bierze udział w konkursach reali-
zowanych przez klub na mediach społeczno-
ściowych, wysyła pytania do kolejnych odcin-
ków FastBreaka, a żeby znaleźć się na okładce 
Anwil Team wygrał licytację organizowaną 
przez klub dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Poznajcie Mateusza Kubiaka, włocła-
wianina, studenta z Poznania, zwycięzcę au-
kcji dla WOŚP i oczywiście kibica Anwilu!



Tamten sezon, 2002/2003, wspominasz najmilej?
- Hmm… Nie ma jednego sezonu, który wspomi-
nam najmilej bo każdy pod jakimś względem był 
wyjątkowy. Jeżeli mam już jednak wymienić to 
byłby to sezon 2009/2010. Dotarliśmy w nim 
aż do finału przegrywając go po zaciętej walce  
z Asseco Prokomem. Prokom swoje mistrzo-
stwo świętował w Hali Mistrzów, kiedy to 
wygrał z nami ostatni mecz jednym oczkiem  
i właśnie to spotkanie utkwiło mi najbardziej w 
pamięci. Pomimo porażki, nasi zawodnicy poka-
zali niebywały charakter i wolę walki i właśnie 
za to zostali nagrodzeni przez kibiców owacją 
na stojąco.

Ze wszystkich meczów Anwilu wybrałeś wła-
śnie ten, czwarty mecz finału 2009/2010?
- Może to dziwne, ale tak (śmiech).

A czy jest jakiś mecz, o którym szczególnie 
chciałbyś zapomnieć?
- Kibic nie chce pamiętać o porażkach (śmiech).

Kto jest twoim koszykarskim idolem? Nie musi 
być z Anwilu…
- Zdecydowanie Stephen Curry. Świetny zawod-
nik grożący rzutem z praktycznie każdego miej-
sca na boisku. Mam nadzieję, że w tym sezonie 
dotrze razem ze swoją drużyną do finału i zdo-
będzie mistrzostwo NBA. 

A ulubiony zawodnik Anwilu Włocławek  
w tym sezonie?
- Każdy zawodnik w naszej drużynie wyróżnia 
się pod jakimś względem, ale szczególnie przy-
glądam się grze Josipa Sobina. Według mnie 
jest to najlepszy center jaki kiedykolwiek grał  
w ekipie Rottweilerów. Ma wielkie umiejętności 
w grze pod koszem, szeroki wachlarz manew-
rów podkoszowych, a do tego w każde spotka-
nie wkłada 100 procent swojego zdrowia i cha-
rakteru.

Jest coś, za co szczególnie cenisz ekipę Igora  
Milicicia?
- Podoba mi się to, że to zawodnicy potrafią się 
podnieść po poniesionej porażce i już w następ-
nym meczu umieją pokazać, że jesteśmy jednym 
z głównych faworytów do medalu. 

Czy chodzenie „na Anwil” to twoim zdaniem dobry 
sposób na spędzenie czasu?
- Oczywiście, że jest to dobry sposób spędzania 
czasu. Na meczach widać, że coraz więcej pojawia 
się rodzin z małym dziećmi, jak i starszych osób in-
teresujących się koszykówką. Myślę że każda oso-
ba, która przyjdzie na mecz po raz pierwszy, będzie 
zadowolona z atmosfery panującej w Hali Mistrzów.

A czy Twoja dziewczyna i rodzina podzielają Twoją 
pasję?
- Jak już wcześniej wspomniałem, koszykówką in-
teresuje się cała moja rodzina. Moja dziewczyna 
Anwilem zaczęła się interesować około dwóch se-
zonów temu. Bardzo jej się to spodobało, więc kie-
dy tylko możemy, to przychodzimy razem do Hali 
Mistrzów.

A czy z racji miejsca studiów – na co dzień przeby-
wasz przecież w Poznaniu – czujesz, że twój kon-
takt z klubem jest coraz mniejszy?
- W żadnym stopniu! Cały czas jestem aktywnym 
kibicem Rottweilerów i staram się być na każdym 
meczu, który odbywa się we Włocławku. A gdy na 
co dzień jestem w Poznaniu, całą sprawę ułatwiają 
media społecznościowe klubu, które dzień dnia są 
zapełnianie treścią i ciekawostkami. Czy to zdjęcia, 
filmiki z treningów czy kulisy z meczów wyjazdo-
wych – to wszystko sprawia, że kibic może być bar-
dzo blisko drużyny.

Gdybyś spotkał się na kolacji z dowolnym zawodni-
kiem Anwilu, kto by to był i o co chciałbyś zapytać?
- Chciałbym się spotkać z Kamilem Łączyńskim. Za-
pytałbym go wówczas czy chciałby zostać w naszym 
klubie do końca swojej kariery.

A gdybyś mógł doradzić Igorowi Miliciciowi jedną 
rzecz, to co by to było? 
- Tylko jedną (śmiech)? Może dobrym posunię-
ciem byłoby danie większej swobody zawodnikom  
w ataku? Ale mówię „może”, bo to trener wie najlepiej 
czy jego zawodnicy graliby skuteczniej, gdyby dał im 
nieco więcej zielonego światła, czy może właśnie 
wtedy w poczynania zespołu wkradłby się chaos.

Dokończ zdanie: Kibicuję Anwilowi bo…
- …to mój ukochany klub!

Rozmawiał: Michał Fałkowski
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Trzy zwycięstwa w 20 meczach – taki dorobek ma zespół 
Zbigniewa Pyszniaka przed meczem we Włocławku. 
Powiedzieć więc, że Anwil Włocławek jest faworytem 
środowego spotkania to… nie powiedzieć właściwe nic 
odkrywczego. Rottweilery mają nad swoimi rywalami  
z Tarnobrzega przewagę na każdej pozycji i na parkiecie 
to musi być widoczne. Po ostatnich ubytkach kadro-
wych, trener-prezes Pyszniak rotuje właściwie tylko 
szóstką polskich zawodników i jednym Amerykaninem.

Do niedawna tarnobrzeżanie nie grali tak wąską rotacją – w składzie Siarki 
poza Alexem Welshem było jeszcze trzech innych zawodników zza USA: 
Zane Knowles, Travis Releford oraz Brandon Brown. Dwóch pierwszych  
w ostatnim czasie zostało przechwyconych przez szczecińskie Wilki Morskie 
i zdążyło już nawet zadebiutować w zespole Kinga, a status trzeciego jest 
niewyjaśniony. Koszykarz mówi, że ma kontuzję, kontraktu jeszcze nie roz-
wiązano, a sternik klubu twierdzi, że zawodnik w jego zespole już… nie zagra.

NESToR TEŻ MOŻE

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

Przepis o dwóch zawodnikach miejscowych na parkiecie 
przez każdą sekundę 40-minutowego meczu sprawia, że każ-
dy klub w pierwszej kolejności dba o zapewnienie sobie ro-
tacji wśród Polaków. W Siarce kłopotów ze zmienianiem graczy nie 
ma żadnych, a w składzie znajduje się miejsce nawet dla 40-letniego 
(okrągłe urodziny w czerwcu) Tomasza Wojdyły. Środkowy Siarki 
debiutował w ekstraklasie pięć lat temu jako… 35-latek i już wtedy 
wskazywano na fakt, że pomimo wieku, jest w stanie rywalizować 
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pięć kolejnych lat, jak widać, nie 
zrobiło żadnej różnicy.s
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#pg
kamil
Łączyński

#c
Josip 
Sobin

#pF
paweł
leończyk

#sg
Krzysztof 
Jakóbczyk

0     Toney McCray         USA 1989 196 SG / SF 8 pkt., 4,2 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 11,2 pkt., 2,8 zb.
5     Mateusz Bartosz         POL 1987 205 PF/C 8,1 pkt., 8,2 zb.
8     Michał Chyliński         POL 1986 196 SG / SF 9,4 pkt., 2 zb
9     Kamil Łączyński         POL 1989 183 PG 7,8 pkt., 5,8 as., 2,4 zb.
11  Fiodor Dmitriew         RUS 1984 204 PF 6,7 pkt., 2,8 zb.
13  Josip Sobin         CRO 1989 203 C 11,3 pkt., 6,7 zb., 2 as.
15 James Washington         USA 1987 183 PG 7,7 pkt., 3,4 as.
29  Paweł Leończyk         POL 1986 203 PF 11,1 pkt., 5 zb., 1,6 as.
32  Kacper Młynarski         POL 1992 202 SF/PF 3,3 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
Jan
Grzeliński

#sg
Krzysztof 
Jakóbczyk

#sf
Jakub 

patoka

#c
Tomasz 
Wojdyła#pf

Alex
Welsh

5     Krzysztof Jakóbczyk    POL 1986 183 SG 10,7 pkt., 2,8 as.
7     Tomasz Fortuna         POL 1998 195 SF/PF
8     Grzegorz Małecki         POL 1984 195 SG 4,3 pkt., 1,6 as.
13  Brandon Brown         USA 1989 180 PG/SG 14,9 pkt., 5,6 as., 2,6 zb.
14  Jakub Patoka         POL 1994 200 SF 6 pkt., 3,3 zb.
15  Jan Grzeliński         POL 1994 180 PG 5,6 pkt., 5,6 as.
16  Kamil Karliński         POL 1998 190 SF/PF/C 0,7 pkt. 
18  Tomasz Wojdyła         POL 1977 201 PF/C 10 pkt., 6,7 zb.
20  Piotr Pandura         POL 1995 197 SG/SF 2 pkt.
24  Wiktor Rycerz         POL 1997 178 PG 0,7 pkt.
25  Alex Welsh         USA 1994 200 PF 9,2 pkt., 4,5 zb.

sztab szkoleniowy

Zbigniew Pyszniak  Trener
Arkadiusz Papka  Asystent trenera
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Rozgrywający rusza z piłką wzdłuż linii 

końcowej i otrzymuje zasłonę od centra 

(5/4). W tym momencie następuje akcja pick 

and roll z kilkoma wariantami gry: rzutem 

za trzy lub podaniem do wysokiego, który 

ścina do kosza lub wychodzi na obwód. Jeśli 

obrona zgubi się na zasłonie, rozgrywający 

zakończy akcję na jeden z wymienionych 

sposobów.

Rozpracowujemy siarkę tarnobrzeg

 akcja 5 Up
„Tranzycja” – tym słowem trenerzy określają coś, co fachowo nazywa się „wczesnym atakiem”. 
Tranzycja nie jest grą z kontry, choć też przebiega bardzo szybko i ma na celu wykorzystanie sytu-
acji, w której rywale nie zdążą wrócić do defensywy. Siarka Tarnobrzeg stara się rozgrywać tego 
typu akcje w ofensywie bardzo często, co potwierdza analiza Marcina Woźniaka.

?5 Up
(„pięć góra”)

czyli gramy w tranzycji

1
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Na finalnym etapie tej akcji rzucający 

korzysta z zasłony gracza wysokiego (4/5) 

i ponownie rozgrywana jest akcja typu 

pick and roll. Korzystając z ewentualnych 

przewag lub błędów w obronie, rzucający 

albo odda rzut z dystansu, wbiegnie pod 

kosz, lub uruchomi podaniem zawodnika 

wysokiego. 

Gdy obrona dobrze zareaguje, rozgrywający 

podaje piłkę do drugiego wysokiego (4/5). 

W tym momencie niski skrzydłowy (3/2) 

przebiega do przeciwległego rogu, robiąc 

w ten sposób miejsce dla rzucającego (2/3), 

który ruszy do wysokiego gracza. Następuje 

wówczas przekazanie piłki.

5/44/5

3/2

2/3

1

3/2

4/5

2/3
5/4

3/2

1

5/4

4/5

2/3
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uTo hasło powinno przyświecać koszykarzom Anwilu przez dwa najbliższe ty-
godnie. W ciągu zaledwie dwunastu dni Rottweilery rozegrają trzy spotkania 
na własnym parkiecie. W domu gra się łatwiej i nikogo o tym przekonywać nie 
trzeba, szczególnie jeśli domowa hala potrafi być prawdziwą twierdzą. A Hala 
Mistrzów potrafi, o czym niejednokrotnie przekonywali się rywale włocławian.  
Trzeba to wykorzystać, bo takiej serii u siebie w tym sezonie już mieć nie będzie-
my, tym bardziej, że wszyscy trzej najbliżsi rywale Anwilu to zespoły z dolnych 
rejonów tabeli. I choć we wszystkich tych spotkaniach nasi koszykarze będą fa-
worytem, to jednak muszą przystąpić do nich w pełni skoncentrowani i bez zbęd-
nego lekceważenia rywala.

Zwycięstwo trzeba wywalczyć, a nie liczyć, że samo przyjdzie.  Zresztą niewiele 
zabrakło, by drużyna Anwilu przekonała się o tym boleśnie w ostatnią sobotę 
gdy dopiero po dogrywce udało się wyrwać wygraną w Kutnie. Uciekliśmy ka-
towi z szafotu dzięki przebudzeniu naszego kapitana, Fiodora Dmitriewa. No ale 
w końcu po to jest kapitan, żeby w tak dramatycznym momencie wziąć na siebie 
ciężar odpowiedzialności. Fiedja został bohaterem, ale co by było gdyby nie tra-
fił? Pewnie wylałaby się na niego fala krytyki, tak jak wylewała się na Kamila Łą-
czyńskiego po niecelnej trójce w meczu z Polpharmą. To oczywiste, że w sporcie 
od bohatera do zera czasami wystarczy jeden krok. Wróć! Jeden rzut. A że łaska 
kibica na pstrym koniu jeździ, o tym nikogo przekonywać nie trzeba.  

Tak czy inaczej, wygrane w trzech najbliższych meczach z Siarką, AZSem i Star-
tem to obowiązek, a jednocześnie szansa na to, by powalczyć o fotel lidera PLK. 
Tak, tak, to nie żart. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że Stelmet i Polski Cu-
kier są niedoścignione, to wpadki tych pierwszych i seria porażek drugich spra-
wiły, że dla Anwilu otwiera się naprawdę realna szansa na zajęcie przed play-off 
miejsca wyższego niż trzecie. Jest o co walczyć. Miejsce nr 1 lub 2 to gwarancja, 
że w ćwierćfinale i półfinale ma się przewagę własnego boiska, a biorąc pod uwa-
gę, co napisałem powyżej, może być to kluczowe w walce o finał. Finał, na który 
chęć ma przynajmniej kilka zespołów. Stelmet typowany jest do niego z urzędu, 
ale kolejka chętnych by zająć miejsce u jego boku jest naprawdę imponująca. Te-
goroczne rozgrywki są niezwykle wyrównane, a fakt, że na walkę w najlepszej 
ósemce ma obecnie szansę 12 zespołów sprawia, że końcówka sezonu zasadni-
czego zapowiada się fascynująco. 

W walce o jak najlepsze miejsce przed play-off, a potem (miejmy nadzieję)  
w batalii o medale, pomoże drużynie Mateusz Bartosz. Nowy zawodnik – stary 
znajomy, który kilka lat temu bronił już niebiesko-biało-zielonych barw. Został 
zgłoszony już do ligi jeszcze przed meczem w Kutnie, ale z szacunku dla rywa-
la, którego przecież kapitanem był jeszcze kilka dni temu, w spotkaniu tym nie 
wystąpił. Mateusz przychodzi do Włocławka z mianem najlepiej zbierającego 
polskiego zawodnika w PLK. Lepszej laurki nie trzeba. Biorąc pod uwagę, że pod-
stawowym warunkiem zatrudnienia nowego zawodnika było posiadanie przez 
niego Polskiego paszportu wybór był oczywisty. A propos paszportu: przypusz-
czam, że kiedy Stanisław Bareja kręcił „Misia”, nie sądził, że blisko 40 lat później 
polski paszport będzie bardziej potrzebny po to, by znaleźć dobrze płatną pracę 
w lidze koszykarzy, niż po to by wyjechać za granicę. Kończąc jednak wątek Bar-
tosza warto dodać, że zapełni on wreszcie lukę po Borisie Bojanovskym, o któ-
rym chyba większość kibiców Anwilu już zdążyła zapomnieć.

Do usłyszenia!
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(…) w tych spotka-
niach nasi koszykarze 

będą faworytem, to 
jednak muszą przy-

stąpić do nich w pełni 
skoncentrowani i bez 
zbędnego lekceważe-

nia rywala.
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KrZYSZTOF
SZArADOWSKI

komentator Radia Anwil



70. numer Anwil Teamu skłania do podsumo-
wań. W końcu jako jedyni fani koszykówki  
w Polsce możecie Państwo przeczytać kilka tek-
stów o ulubionej drużynie w momencie, gdy za-
wodnicy rozgrzewają się w Hali Mistrzów przed 
kolejnym meczem. 

Tydzień temu, w wyniku sympatycznej wpadki 
pana Marcina w programie „Jeden z dziesięciu” 
cała Polska – i to nie tylko koszykarska – usły-
szała o „Anwil Los Angeles”. I choć okazuje się, 
że Włocławek wcale nie musi być kojarzony  
z koszykówką, nie ma przecież obowiązku  śle-
dzić koszykówki, znać się na baskecie, kojarzyć 
nazwy wszystkich klubów. Dlatego do pana 
Marcina żadnych pretensji mieć nie można, a je-
dynie – dziękować. Wobec wszystkich okolicz-
ności, klub wykorzystał przysłowiowe „pięć mi-
nut” pod względem marketingu, czy to poprzez 
reakcje w mediach społecznościowych, czy 
poprzez sprzedaż limitowanej wersji koszulek, 
którą dziś możecie państwo nabywać w Anwil 
Fan Corner. 

Oczywiście, to tylko jeden z wielu przykładów 
tego, w jaki sposób klub koszykarski powinien 
(albo nawet: musi) docierać do wszystkich:  
i tych już zdeklarowanych kibiców, ale też tych, 
którzy dopiero mogą zacząć interesować się ko-
szykówką. 

Tylko w niedawnej historii klubu wsparliśmy 
kilkanaście akcji, które – przynajmniej w teorii 
– mają niewiele wspólnego z koszykówką. Była 
więc „walka weterana” i przypomnienie o tych, 

którzy z dala od domu pilnują porządku na świe-
cie pod biało-czerwonymi barwami. Był – dzięki 
wymiernemu wsparciu Państwa – rekord Polski 
gier halowych jeśli chodzi o zarejestrowanych 
potencjalnych dawców szpiku kostnego podczas 
jednego wydarzenia sportowego. Było wspiera-
nie domów dziecka i placówek wychowawczych 
(chociażby z okazji Mikołajek), a także umożli-
wienie zbiórki funduszy dla lokalnych harcerzy, 
którzy chcą wyremontować swoją siedzibę. Ka-
mil Łączyński z kolei w ostatnim czasie odwie-
dził naszego fana Sebastiana, który w grudniu 
wybudził się ze śpiączki i obiecał, że na play-offy 
stawi się w Hali Mistrzów. I jak co roku, klub za-
angażował się również w aukcje na rzecz WOŚP 
dzięki czemu inny kibic, Mateusz, wylądował 
dzisiaj na okładce 70. numeru Anwil Teamu.

Pomysłów nam jednak nie brakuje a najbliższe 
miesiące przyniosą kolejne akcje marketingowe 
czy prospołeczne. A czasem bywa i tak, że sami 
fani zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie 
szlachetnej inicjatywy. Tak jest właśnie obec-
nie. Włocławianin studiujący weterynarię na 
olsztyńskim uniwersytecie przyszedł do nas, 
aby prosić o nagłośnienie jego sprawy, gdyż jako 
jeden z zaledwie 80 ludzi na całym świecie (!) 
ma okazję pojechać do RPA, aby dokształcać się  
i pracować społeczne (szczegóły tutaj:  
www.polakpomaga.pl/kampania/into-the-wild). 
Klub z Rottweilerem w logotypie nie mógł 
przejść wobec sprawy Kacpra obojętnie, nie 
uważacie? Zachęcamy was do wsparcia.

Michał Fałkowski

ANWIL TO NIE TYLKO
KOSZYKÓWKA

Owszem, wyniki na parkiecie są najważniejsze. Owszem, najistotniejszą kwestią jest 
liczba w kolumnie „zwycięstwa” w tabeli. To bowiem kluczowa rzecz, która sprawia, że 

kibic chce przychodzić do Hali Mistrzów. Warto jednak zwrócić uwagę, że Klub Koszy-
kówki to nie tylko sport, ale też akcje marketingowe oraz prospołeczne.
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