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„Bez żartów w Prima Aprilis” – taki tytuł zapowiedzi 
dałem przed meczem z PGE Turowem Zgorzelec.  
W chwili wysyłania tego tekstu do drukarni i zamyka-
nia aktualnego numeru Anwil Team, nie wiedziałem czy 
w przygranicznym mieście będą przysłowiowe jaja, czy 
jednak wygrana Rottweilerów i zwycięstwo zupełnie 
na serio. Czytając wstępniak, wynik Państwo znacie.

Faktem jest jednak co innego – miesiąc, który nad-
szedł i dwa, które nadejdą to czas, gdy żarty się już 
skończyły. Do końca sezonu pozostało tak naprawdę 
kilkanaście spotkań i wszystkie będą przeciwko trud-
nym, wymagającym, albo – w najlepszym przypadku 
- nieprzewidywalnym rywalom. Stelmet BC, BM Slam 
Stal, Rosa, Polski Cukier i Trefl, a potem, już w play-off, 
bardzo możliwa powtórka z rozrywki. 

Żarty się już skończyły. Nie będzie meczów, w któ-
rych najważniejszym wyznacznikiem będzie przede 
wszystkim zwycięstwo jak najmniejszym nakładem 

sił, nie będzie meczów, w któ-
rych trzeba będzie uważać, 
aby nie doznać kontuzji przez 
niefortunny zbieg okoliczno-
ści, nie będzie meczów koń-
czonych pogromem, tak jak to 
było przeciwko TBV Startowi 
Lublin.

Będą – cytując klasyka – krew, pot i łzy. Krew? Może 
nie napiszę „oby było jej jak najwięcej”, ale koszyków-
ka to w końcu mecz dla twardych gości, więc – „jak 
najbardziej”. Pot? O, tak! Jak więcej, jak najmocniej! 
Zaangażowanie na parkiecie się ceni. Łzy? Tak, tak, tak 
i jeszcze raz tak. 

Niech to będą jednak łzy wzruszenia, a nie smutku…

Michał Fałkowski
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Bez żartów!

2
Tyle razy Stelmet BC Zielona 
Góra pokonał Rottweilery 
w tym sezonie. Raz u siebie, 
drugi raz w Pucharze Polski.

4
lIcZBY anwIlU

Po niedawnych, 30. urodzinach 
Mateusza Bartosza (29 marca) 
liczba trzydziestolatków w ze-
spole wzrosła. Obecnie jest ich 
czwórka, a następny w kolejce 
– James Washington, który bę-
dzie świętował w grudniu.

12
Tyle razy Anwil Włocławek 
(na 13 meczów) wygrywał 
w obecnych rozgrywkach u 
siebie. To najlepszy wynik 
wśród wszystkich drużyn 
PLK. 





Co jest największą siłą Anwilu Włocławek?
Paweł Leończyk: Myślę, że zespołowość. Je-
steśmy zespołem, w którym każdy może mieć 
podczas meczu „swój” dzień i stać się liderem. 
To jest nasza siła. Drugi element to przygo-
towanie taktyczne. Przed każdym meczem 
wiemy o naszym rywalu dosłownie wszystko.

A co jest największą siłą Stelmetu BC Zielo-
na Góra?
- Przede wszystkim doświadczenie zebra-
ne w europejskich pucharach. Ten element,  
w połączeniu z indywidualną klasą poszcze-
gólnych zawodników, daje naprawdę mocną 
mieszankę. Dzięki kombinacji tych dwóch 
składowych oni potrafią być skuteczni wte-
dy, gdy jest to najbardziej potrzebne, np.  
w końcówkach meczu. No i tak, jak my – grają 
zespołowo, dobrze taktycznie…

W dwóch meczach w tym sezonie Stelmet 
BC był górą…
- Niestety tak. Szkoda obu spotkań, z tym, 
że pierwsze, to ligowe w Zielonej Górze, na-
prawdę przez długie minuty układało się dla 
nas bardzo korzystnie. Wówczas, w grudniu, 
byliśmy jednak praktycznie jeszcze nowym 
zespołem. Nie wszyscy „łapali” do końca sys-
tem trenera Igora Milicicia. Trochę zgapiliśmy 
się na początku czwartej kwarty i gospodarze 
nam uciekli. W finale Pucharu Polski z kolei 
zdominowali nas fizycznie. Takie mam wraże-
nie. Byli bardziej agresywni, ale też grali moc-
niej, szybciej. Może miało to związek z tym,  
że my graliśmy trzy mecze w trzy dni, a ich ka-
lendarz gier dał im dzień przerwy?M
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Na parkiecie spokojny i opanowany, czasami wygląda 
wręcz jakby był w jakimś kokonie. Nie reagujący emo-
cjonalnie, bez interakcji z fanami. Ale za to skuteczny, 

efektywny i będący zawsze na właściwym miejscu  
o właściwym czasie. Paweł Leończyk to jeden z najbar-

dziej stabilnych graczy Anwilu Włocławek, który wie jak 
pokonać Stelmet BC Zielona Góra.

Paweł 
Leończyk: 



Jak zatem należy zagrać, aby po raz pierwszy 
pokonać mistrza w tym sezonie?
- Przede wszystkim musimy zagrać konsekwent-
nie taktycznie. Przez ostatnie kilka dni przygoto-
wywaliśmy się do tego meczu, oglądaliśmy akcje 
rywala, każdy z nas – jak zawsze – otrzymał cen-
ne wskazówki na temat przeciwników i wdroży-
liśmy na treningach kilka pomysłów, które mają 
nam pomóc w grze i zaskoczyć Stelmet. Wiado-
mo, że przeciwko mistrzowi Polski trzeba zagrać 
bardzo dobrze całym zespołem. Wierzymy jed-
nak, że jesteśmy na tyle silną drużyną, że trzeci 
raz nie pozwolimy się Stelmetowi pokonać.

Na pewno atutem będzie Hala Mistrzów. W niej 
nie zwykliście przegrywać, poza jednym, na-
zwijmy to, „wypadkiem przy pracy”.
- Już jako gracz innych zespołów lubiłem grywać 
we Włocławku. Zawsze była pełna hala, zawsze 
wielki doping i wsparcie dla gospodarzy oraz 
wielka presja na rywali. Choć presja na włocła-
wian też, ale taka pozytywna – żeby wspięli się 
na jak najwyższy pułap. Czy grałem więc w Słup-
sku, Koszalinie czy Sopocie, nigdy nie było łatwo 
i cieszę się, że w tym sezonie mam tę publiczność  
za sobą.

Kiedyś, podczas realizowania odcinka do „Fast 
Breaka”, kibice pytali cię o to twoją zimną krew 
na meczach. O to, że nie gestykulujesz, że nie 
nawiązujesz interakcji. A teraz – mimo to – mó-
wisz o kibicach.
- Bo to, że nie jestem typem zawodnika, a wła-
ściwie typem człowieka, który gestykulowałby  
w kierunku fanów po każdym rzucie, to nie ozna-
cza, że ich nie dostrzegam. Dostrzegam, to oczy-
wiste, tak samo jak to, że czuję wsparcie z trybun! 
Natomiast natury swojej nie oszukam. Jestem ci-
chy, spokojny, skoncentrowany na meczu. Jedni 
tak mają, że lubią wykonać do kibiców jakiś gest, 
uśmiechnąć się, albo przeciwnie, pokazać złość. 
Ja tak nie umiem, ale to nie oznacza, że fani mnie 
nie pobudzają (śmiech).

W sobotę pokonaliście PGE Turów Zgorzelec. 
To zwycięstwo miało z pewnością inną wartość, 
niż poprzednie spotkania, grane z zespołami  
z dołu tabeli.
- Z jednej strony: tak. O ile marzec mieliśmy teore-

tycznie łatwiejszy, o tyle kwiecień będzie wyzwa-
niem, rozpoczynając właśnie od starcia z PGE Tu-
rowem Zgorzelec na wyjeździe. Zagraliśmy bardzo 
mądrze i cieszę się z tego, że zrewanżowaliśmy się 
rywalom za porażkę z Hali Mistrzów. To spotkanie 
na pewno nastawiło nas pozytywnie przed dzi-
siejszym starciem. Z drugiej strony, koszykówka 
mnie już nauczyła, że bardzo istotne jest, aby nie 
przegrywać meczów z drużynami z dołu tabeli, bo 
to one tak naprawdę determinują twoją pozycję  
w lidze. Dlatego – bez patrzenia na rywali – cieszy-
my się z serii siedmiu kolejnych wygranych.

We Włocławku wszyscy marzą o zwycięstwie 
nad Stelmetem, także z tego względu, że wy-
grana może dać Anwilowi Włocławek pozycję 
lidera.
- To jest coś, co zajmuje przede wszystkim głowy 
kibiców. My na to tak nie patrzymy. Mamy wyjść 
na parkiet i bić się o wygraną. A co będzie potem – 
zobaczymy. Na pewno pierwsze miejsce w tabeli 
dodaje prestiżu, zapewnia przewagę parkietu na 
każdym pułapie play-off, ale naszym celem na 
ten moment jest wygrywać każdy kolejny mecz.  
W tabelę będziemy patrzeć za miesiąc.

Na koniec humorystycznie – co by wyszło ze 
skrzyżowania ciebie i Josipa Sobina?
- Pewno jakiś „Sobińczyk” (śmiech)!

W meczu z PGE Turowem, zwłaszcza w pierw-
szej połowie, daliście koncert gry pod koszem. 
Czy kibice mogą liczyć na powtórkę dziś?
- Dobrze się uzupełniamy z Josipem. Obaj je-
steśmy spokojni, skoncentrowani na meczu, na 
każdej kolejnej akcji. Staramy się nie pokazywać 
emocji, choć lubimy walkę pod koszem. W meczu 
z PGE Turowem musieliśmy wręcz tak grać, bo  
u nich na czwórce grały tak naprawdę trójki. Mą-
dry zespół musi takie coś wykorzystywać i my to 
zrobiliśmy. Później zgorzelczanie nas podwajali, 
więc więcej piłek szło na obwód. Czy tak będzie 
ze Stelmetem? Na pewno poprzeczka zawieszo-
na zostanie dużo wyżej, bo Stelmet ma więcej 
graczy atletycznych. Wierzę jednak, że dziś na 
parkiecie Hali Mistrzów spotkają się dwie naj-
bardziej kompletne drużyny ligi, a co z tym idzie 
– mamy argumenty, aby pokonać mistrza! 

Rozmawiał: Michał Fałkowski
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a Dla wielu mistrz Polski z Zielonej Góry nie gra już 
tak porywająco w ataku i skutecznie w obronie, jak 
w poprzednim sezonie, gdy trenerem drużyny był 
Saso Filipovski. Wszystkie tego typu opinie upa-
dają jednak wraz ze spojrzeniem w tabelę. Stelmet 
BC zbudowany i prowadzony przez Artura Gronka 
lideruje Polskiej Lidze Koszykówki z bilansem 21:6  
i jest na czele wyścigu po pierwsze miejsce oraz 
przewagę parkietu w play-off. No chyba, że dzisiaj 
Anwil – na co bardzo liczymy – pokona czempiona…

Kamil Łączyński rozgrywa absolutnie życiowy sezon i wcale nie 
chodzi w tym względzie o kwestie statystyczne, czyli punkty lub 
asysty. Chodzi o pewność siebie „Łączki” i cechy przywódcze, tak 
bardzo uwidocznione na treningach czy w szatni w obecnych roz-
grywkach. Dziś rozgrywający Anwilu stanie naprzeciwko swojego 
rodaka, który od lat – całkiem zresztą zasłużenie – dzierży palmę 
pierwszeństwa w rankingu krajowych playmakerów. Łukasz Kosza-
rek, bo o nim mowa, to zarówno mózg drużyny, główny dyrygent 
kierujący grą swoich kolegów, ale też wybitny strzelec.

Josip Sobin kontra Vlado Dragicević. Chorwacki 
center Anwilu ma bogatszy zasięg manewrów pod-
koszowych, skuteczniej dzieli się piłką (1,9 asysty 
wobec 1,4 rywala), gra nieco lepiej na tablicach  
(6,5 zbiórki wobec 6,1 rywala), ale za to Czarno-
górzec ze Stelmetu ma większe doświadczenie 
oraz posiada walor nieobecny w wachlarzu zagrań 
Sobina: umiejętność zdobywania punktów z półdy-
stansu. Co ciekawe, obaj zawodnicy trafiają do ko-
sza na takiej samej skuteczności 63 procent. Warto 
dodać, że w środowym meczu Sobin będzie musiał 
radzić sobie jeszcze z drugim przeciwnikiem z Bał-
kanów, Nemanją Djurisiciem.
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BAŁKAŃSKI KOCIOŁ
Najpierw 82:74 dla Stel-
metu w meczu ligowym 
w Zielonej Górze, a na-
stępnie 79:57 dla ekipy 
Artura Gronka w finale 
Pucharu Polski. Po za-
kończeniu spotkania  
w warszawskim Ursyno-
wie trener Igor Milicić 
powiedział do swoich za-
wodników: - Znajdziemy 
sposób, żeby się im zrewan-
żować. Jeszcze wrócimy 
silniejsi! Czekamy…

2:0
Dla rYwalI
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Rozpracowujemy stelmet bc

akcja 2 DOWN
Terminarz nie był łaskawy dla Marcina Woźniaka, który ekipę Stelmetu BC Zielona Góra musiał 
rozpracowywać jeszcze przed spotkaniem z PGE Turowem Zgorzelec. Specjalnie dla Anwil Team 
asystent Igora Milicicia prezentuje zagrywkę „2 Down”.

?2 down 
(„dwa-dół”) 

zagrywka, która oferuje kilka wa-

riantów rozegrania akcji. Może 

skończyć się np. po pick and rollu 

rozgrywającego z wysokim, pene-

tracją do kosza lub rzutem z daleka 

niskiego skrzydłowego.

Rozgrywający (1) przesuwa się wzdłuż linii 

bocznej. W tym samym czasie niski skrzydłowy 

(3/2) pozoruje ruch pod kosz i ścinając, wybiega 

dzięki zasłonie centra (5/4) za linię 6,75 m,  

aby otrzymać podanie. 

1

Center (5/4) stawia kolejną zasłonę – tym razem 

rozgrywającemu (1), który rusza sprintem  

w kierunku kosza.

Największym walorem tej zagrywki jest mnogość wyboru, który widać 

właśnie na tym etapie. Trzymający piłkę niski skrzydłowy (3/2) może 

podać a) w prawą stronę do rzucającego obrońcy (2/3), który uwalnia się na 

skrzydle dzięki zasłonie centra (5/4) lub b) w lewą stronę do rozgrywającego 

(1), który wybiega dzięki zasłonie silnego skrzydłowego (4/5). Uwaga!  

W tej akcji rozgrywający i rzucający obrońca stawiają sobie również 

zasłonę pod koszem i może zdarzyć się sytuacja, w której playmaker (np. 

Łukasz Koszarek lub James Florence) ruszy sprintem z powrotem w tym 

kierunku, z którego zaczął bieg.

W zależności od tego, kto otrzyma podanie (czy 

rozgrywający, czy niski skrzydłowy), ten zawodnik 

rozgrywa akcję pick and roll z wysokim (5/4), który 

stawia zasłonę na skrzydle. Klasyczna akcja pick and roll 

to oczywiście – znowu – mnogość wyboru: rzut za trzy, 

rzut z półdystansu lub podanie do wysokiego.
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#pg
kamil
Łączyński

#c
Josip 
Sobin

#pF
Paweł
Leończyk

#sg
Karol
Gruszecki 

0     Toney McCray         USA 1989 196 SG / SF 8,4 pkt., 4,1 zb.
2     Rafał Komenda         POL 1998 200 SF / PF 1 pkt.
3     Tyler Haws         USA 1991 193 SG / SF 9,8 pkt., 2,1 zb.
4     Nemanja Jaramaz         SRB 1992 201 PG/SG 12,2 pkt., 1,5 as.
5     Mateusz Bartosz         POL 1987 205 PF/C  2 pkt., 3,2 zb.
8     Michał Chyliński         POL 1986 196 SG / SF 9,4 pkt., 1,9 zb.
9     Kamil Łączyński         POL 1989 183 PG 7,2 pkt., 5,8 as., 2,5 zb.
11  Fiodor Dmitriew         RUS 1984 204 PF 7,2 pkt., 5,8 as., 2,5 zb.
13  Josip Sobin         CRO 1989 203 C 11,3 pkt., 6,5 zb., 1,9 as.
15 James Washington         USA 1987 183 PG 9,7 pkt., 3,5 as.
29  Paweł Leończyk         POL 1986 203 PF 10,9 pkt., 5,3 zb., 1,6 as.
32  Kacper Młynarski         POL 1992 202 SF/PF 3,3 pkt., 1,8 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
Tyler
Haws

#Sg
Nemanja
Jaramaz

#c
Josip 
Sobin

#pg
Łukasz
Koszarek

#sg
Karol
Gruszecki 

#sf
Armani 
Moore 

#c
Vladimir
Dragicević #pf

Nemanja
Djurisić

0     James Florence   USA 1988 185 PG/SG 8,4 pkt., 3,8 as., 1,5 zb.
4     Armani Moore   USA 1994 196 SF/PF 8,6 pkt., 4,2 zb., 1,4 as.
7     Kamil Zywert   POL 1996 185 PG 0,4 pkt.
8     Filip Matczak   POL 1993 187 SG 5,7 pkt., 2,7 zb., 2,3 as.
12 Jarosław Mokros   POL 1990 200 SF/PF 5 pkt., 3,3 zb.
17 Jakub Der   POL 1996 192 SG 0,3 pkt.
18 Vladimir Dragicević  MNE 1986 206 PF/C 11,7 pkt., 6,1 zb., 1,4 as.
22 Thomas Kelati   POL 1982 195 SG/SF 7,6 pkt., 3 zb., 2,2 as.
33 Karol Gruszecki   POL 1989 193 SG/SF 7,5 pkt., 3,5 zb.
34 Adam Hrycaniuk   POL 1984 206 C 6,3 pkt., 3,8 zb.
35 Przemysław Zamojski  POL 1986 193 SG/SF 9,8 pkt., 2,6 zb.
42 Nemanja Djurišić   MNE 1992 203 PF 11 pkt., 5 zb., 1 as.
55 Łukasz Koszarek   POL 1984 187 PG 8,5 pkt., 5,1 as., 2,5 zb.

sztab szkoleniowy

Artur Gronek  Trener
Andrzej Adamek  Asystent trenera
Arkadiusz Miłoszewski II asystent trenera
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uJeszcze Polska nie zginęła… Każdy Polak zna i przy każdej okazji z dumą na ustach 
śpiewa „Mazurka Dąbrowskiego”. Hymn to coś co wyróżnia wśród innych nacji  
i co pozwala chociaż na chwilę zapomnieć o narodowych waśniach i sporach. 
Przez ten jeden moment, przed ważnym meczem kadry,  czy przy wręczaniu me-
dalu, wszyscy jesteśmy Polakami. Bez względu na poglądy i istniejące podziały. 
Moment śpiewania hymnu to łzy wzruszenia w oczach i ciarki na plecach.

Jednak nie tylko hymny państwowe śpiewane podczas ważnych wydarzeń spor-
towych wzbudzają wzruszenie tłumu i powodują pojawienie się na ciele gęsiej 
skórki. Któż z nas nie chciałby się znaleźć na Anfield Road, gdy 50000 kibiców 
Liverpoolu śpiewa słynne „You’ll Never Walk Alone”. To musi być kapitalne! Wra-
cając jednak z wielkiego świata do naszej rzeczywistości, warto się na chwile za-
trzymać w Warszawie, gdzie kibice Legii zawsze przed meczem dają fantastyczny 
popis wokalny, intonując przebój Czesława Niemena „Sen o Warszawie”. Albo  
w Krakowie, gdzie fani Wisły przed meczem śpiewają „Jak długo na Wawelu”.

Akcent związany z klubowym hymnem mamy też w Polskiej Lidze Koszykówki. 
Od wielu lat kibice Czarnych Słupsk, przed meczami, głośno witają swoich ulu-
bieńców w Gryfii śpiewając „Pieśń o Małym Rycerzu” Leszka Hardegena z filmu 
Pan Wołodyjowski. Kto był w Słupskiej hali ten wie, jakie to na przyjezdnych robi 
piorunujące wrażenie. Szczerze mówiąc, jeśli kiedykolwiek, czegokolwiek zazdro-
ściłem drużynie ze Słupska, to właśnie tego wstępu do meczu. Tego momentu, 
gdy wszystkie szaliki idą w górę, a z głośników i gardeł słupskich kibiców rozlega 
się gromkie „W stepie szerokim…” Ech… 

A może by tak we Włocławku? Przecież biorąc pod uwagę kapitalny doping jaki 
zwykle towarzyszy zawodnikom w Hali Mistrzów i fakt, że kibiców jest w niej 
dwukrotnie więcej niż w Słupsku, musiałoby to na rywalach robić niesamowite 
wrażenie. Niejednemu z przeciwników zadrżałyby nogi a skóra by ścierpła, gdy-
by wszyscy kibice unieśli w górę szaliki i ryknęli z całą siłą i stanowczością, tak jak  
kibice w Liverpoolu, Warszawie czy Słupsku.

Jest tylko jeden problem. Cóż to by miał być za hymn? Jaki utwór muzyczny mógł-
by najbardziej odpowiadać kibicom? Musiałoby to być coś bardzo znanego, coś 
co każdy kibic od przedszkolaka zna doskonale i co w jakikolwiek sposób nawią-
zywałoby do naszego klubu i naszych 25 lat w ekstraklasie. Dumając nad tym do-
szedłem do wniosku, że jednym z pomysłów mogłaby być „Ballada o pancernych” 
Edmunda Fettinga. No bo tak: „Deszcze nie spokojne potargały sad, a my na tej 
wojnie ładnych parę lat”. Gramy w ekstraklasie 25 lat – tekst pasuje idealnie. „Do 
domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa”. Nasza maskotką jest rottwe-
iler, więc tu również mamy włocławski akcent. I wreszcie „Przed nocą zdążymy, 
tylko zwyciężymy, bo to ważna gra”. Dla każdego kibica we Włocławku gra Anwilu 
to sprawa życia i śmierci, więc i ten wątek można śmiało śpiewać z trybun przed 
meczem.

Oczywiście to tylko luźno rzucona propozycja, nad którą wypadałoby jednak 
moim zdaniem głębiej się pochylić. Ciekaw jestem jakie jest Wasze zdanie w tej 
sprawie, myślę, że warto by w najbliższym czasie nasz klub umożliwił Wam dys-
kusję na ten temat w jednym ze swoich kanałów social media.

 
Do usłyszenia!

Cóż to by miał być 
za hymn? Jaki utwór 

muzyczny mógłby naj-
bardziej odpowiadać 

kibicom?
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Klub 100 to najnowsza inicjatywa naszego Klubu, 
który chce umożliwić średnim i małym firmom 
możliwość dotarcia ze swoją ofertą dla bardzo 
lojalnej grupy konsumentów – kibiców. A tych 
nasz Klub ma całą rzeszę – począwszy od 3000 
fanów zasiadających co mecz na trybunach Hali 
Mistrzów, przez blisko 15000 sympatyków śle-
dzących oficjalny profil Klubu na Facebooku, po 
30000 widzów, którzy oglądają mecze z udziałem 
naszej drużyny na antenach sportowych Polsatu.

Już teraz wstąp do Klubu 100 Anwilu Włocławek 
i chwal się tytułem „Przyjaciela Drużyny Anwilu 
Włocławek”. Dołącz do elitarnego grona sympa-
tyków Klubu i zyskaj możliwość dotarcia ze swoją 
reklamą do licznego grona fanów najbardziej po-
pularnej drużyny koszykówki w kraju!

W 2017 r. Klub Koszykówki Włocławek S.A.  
będzie świętował 25-lecie gry drużyny Anwilu  
w ekstraklasie. Jest to jedna z najbardziej utytu-
łowanych drużyn grających nieprzerwanie w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej w PLK. Ma na swo-
im koncie 11 medal mistrzostw Polski, 3 Puchary 
Polski oraz Superpuchar, a także wiele lat gry na 
europejskich parkietach. Anwilowi Włocławek 
sympatyzuje 38% kibiców koszykówki w kraju!

Michał Fałkowski

Jako uczestnik Klubu 100 Anwilu Włocławek 
zyskujesz:
• koszykarską piłkę adidasa z autografami druży-

ny Anwilu Włocławek na specjalnej podstawie 
z grawerowanym logotypem Klubu 100;

• prawo do posługiwania się tytułem „Przyjaciel 
Drużyny Anwilu Włocławek” wraz z logotypem 
Klubu we własnych materiałach reklamowych;

• prawo do umieszczenia swojego logotypu na 
efektownej, szklanej tablicy Klubu 100, umiesz-
czonej w holu Hali Mistrzów;

• prawo do umieszczenia swojego logotypu  
w zakładce „Klub 100” na oficjalnej stronie klu-
bu www.kkwloclawek.pl, wraz z podlinkowa-
niem do Twojej strony;

• prawo do przedstawienia profilu swojej firmy  
w informacji prasowej, opublikowanej na ofi-
cjalnej profilu klubu na Facebooku, która docie-
ra średnio do 40.000 internautów;

• zaproszenie na ekskluzywne spotkanie z druży-
ną po sezonie 2016/2017;

• prawo do opublikowania swojej reklamy w ka-
talogu „Klubu 100”, wydanym przez Klub w na-
kładzie 3.000 szt.,

• prawo do emisji jingla reklamowego w trakcie 
transmisji meczów naszej drużyny w Radiu An-
wil (w sezonie 2016/2017);

• prawo do umieszczenia banera reklamowe-
go na stronie klubu w zakładce Radio Anwil  
(w sezonie 2016/2017).

Anwilu 
Włocławek

Były już dwie edycje „Drużyny Marzeń”, które przyciągnęły firmy z naprawdę głębokim portfelem, 
czas więc zaoferować coś nieco mniejszym przedsiębiorcom.  

Anwil Włocławek rusza właśnie z najnowszą inicjatywą, czyli „Klubem 100”!



ul. Sikorskiego 6/57, 09-410 Płock
ul. Toruńska 368 A, 87-805 Włocławek

www.terbud.pl · e-mail: terbud@terbud.pl · sekretariat@terbud.pl
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Dziś mecz drużyny, która nie zdobyła żadnego 
trofeum od siedmiu sezonów z zespołem stano-
wiącym absolutny top ostatnich lat. Wygra głód 
sukcesów Anwilu, czy doświadczenie Stelmetu?
Marek Wojtkowski: Nie chciałbym zaczynać 
rozmowy od tego co nas dzieli. Wolę przypo-
mnieć, że to właśnie z Zieloną Górą rozegraliśmy 
pierwszy mecz w ekstraklasie w 1992 roku i że 
od tego czasu stoczyliśmy wiele wspaniałych 
pojedynków bez względu, czy był to dawny Za-
stal, czy obecny Stelmet. A co do przewidywań 
na dzisiejsze spotkanie, to oczywiście wierzę  
w wygraną Anwilu dającą nam do końca sezonu 
zasadniczego dodatkowe emocje w postaci wal-
ki o pierwsze miejsce w tabeli.

To skoro mamy mówić o tym co nas łączy, to 
warto wspomnieć, że obydwa kluby są mocno 
osadzone w realiach miejskich.
- Wystarczy odrobinę poczytać prasę lub prze-
śledzić Internet, żeby zauważyć, że Anwil i Stel-
met mocno angażują się w życie swoich miast. 
Prowadzą działalność społeczną, wspierają 
akcje charytatywne, są obecne w ważnych dla 
mieszkańców momentach. I w drugą stronę: 
obydwa są wspierane środkami miejskimi.  
Z tego co mi wiadomo na podobnym poziomie, 
czyli półtora miliona złotych. To dobry, nowo-
czesny model funkcjonowania łączący odpo-
wiedzialność społeczną ratusza z wysiłkami 
klubu na rzecz środowiska lokalnego.

Anwil i Stelmet spotkają się także w finale?
- Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Kibi-
cujmy w każdym kolejnym meczu, zobaczymy 
jak daleko nas to zaprowadzi.

Spotyka się pan z opiniami, że za bardzo anga-
żuje się pan w koszykówkę?
- Spotykam. Ale równie często słyszę, że powi-
nienem jeszcze mocniej wspierać koszykówkę, 
bo to wizytówka Włocławka. Moją rolą jest 
rozsądnie ważyć te dwa światopoglądy. Staram 
się to robić choćby poprzez zaangażowanie 
w systemową odbudowę sportu dziecięcego  
i młodzieżowego. O widocznej poprawie wa-
runków trenowania w klubach sportowych mó-
wiłem już wielokrotnie. Warto natomiast za-
uważyć, że staramy się zaszczepić sportowego 
bakcyla także dzieciom, które dotąd z różnych 
powodów dalekie były od aktywności fizycznej. 
W tym roku powołaliśmy 40 grup Szkolnych 
Klubów Sportowych. Dzięki nim około tysiąc 
dzieci może bezpłatnie i regularnie uczestni-
czyć w dodatkowych zajęciach.

Są to zajęcia ściśle sprofilowane, np. koszy-
karskie?
- Są to zajęcia różne, w zależności od pozio-
mu usportowienia grupy, czy bazy sportowej  
w danej szkole. Jeśli chodzi o programy mocniej 
sprecyzowane, to realizujemy projekty „Umiem 
Pływać” oraz „Lekkoatletyka dla Każdego!”. 
Jeśli dodać do tego klasy sportowe, których 
mamy w mieście 14 i zajęcia organizowane na 
siedmiu włocławskich „Orlikach”, to okaże się, 
że mamy całkiem bogatą propozycję dla dzieci  
i młodzieży. I właśnie splot sportu szkolnego, 
coraz lepszej oferty zajęć w klubach sporto-
wych i działalności takich drużyn jak Anwil 
Włocławek tworzy całościowy obraz naszej 
lokalnej aktywności fizycznej.

Rozmowa z Prezydentem Włocławka Markiem Wojtkowskim

ANWIL TEAM nr 11 sezon 2016/2017

Systemowa odbudowa sportu

www.kkwloclawek.pl
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OBRONA NA CAŁYM PARKIECIE  
czy OBRONA STREFOWA:  
Raczej OBRONA NA CAŁYM PARKIECIE, bo 
wówczas przeciwnicy mają mniej czasu na rzut.

PICK AND ROLL Z RZUTEM czy PODANIEM: 
Rzucać mogę zawsze, ale PICK AND ROLL  
powinien być raczej zakończony PODANIEM  
do wysokiego. Wtedy o punkty jest łatwiej.

PIERWSZA PIĄTKA czy ZMIENNIK:  
Wolę PIERWSZĄ PIĄTKĘ, bo wtedy  
mogę kontrolować tempo gry  
i stopniowo wchodzić w mecz.

TRÓJKA czy RZUTY WOLNE:  
Mówi się, że rzuty wolne wygrywają 
mecze, ale… jeśli trafisz wcześniej 
odpowiednią liczbę TRÓJEK, nie 
potrzeba osobistych.

POLKA czy AMERYKANKA:  
Mam nadzieję, że moja mama tego  

nie przeczyta… Na pewno nie Amerykanka,  
ale też nie Polka. SZWEDKA.

NIŻSZA czy WYŻSZA:  
Podchwytliwe… Wyższa oznacza, że może 

moje dzieci nie byłyby najniższe na parkiecie, 
jak ja. Ale jak wtedy ubierałaby szpilki? 

 Zatem – NIŻSZA.

MÓL KSIĄŻKOWY  
czy SURFUJĄCA W SIECI:  

Krótko: MÓL KSIĄŻKOWY.

LUBI czy NIENAWIDZI  
KOSZYKÓWKI:  

Hej, koszykówka to moje życie.  
Musi LUBIĆ!

PIŁKA NOŻNA  
czy FUTBOL AMERYKAŃSKI:  

Zaskoczę wszystkich: PIŁKA NOŻNA!  
Uwielbiam angielską Premier League, hisz-

pańską La Liga czy francuską Ligue 1.

GOTOWANIE czy JEDZENIE:  
JEDZENIE! Zawsze i wszędzie!

JĘZYK POLSKI czy SZWEDZKI: 
Mimo wszystko SZWEDZKI.  

Znam ten język na tyle, że mogę się porozu-
miewać. Po polsku jeszcze niezbyt…

NBA czy NCAA:  
Mimo Marcowego Szaleństwa  

w NCAA, wybieram NBA.

kwarta 1 

kosZYkÓwka 

Cztery kwarty z

JAMESem WASHINGTONEM
kwarta 2 

Kobiety 

kwarta 3 

DoM 
kwarta 4 

HoBBY
WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU 
czy KREATYWNY CHAOS:  
Lubię, jak coś jest zorganizowane, ale  
w domu mam raczej KREATYWNY CHAOS.

ŁÓŻKO MUSI czy NIE MUSI BYĆ POŚCIELONE: 
Uwielbiam drzemki, więc  
NIE MUSI BYĆ POŚCIELONE. 

UMIEM GOTOWAĆ czy GOTUJĘ, BO MUSZĘ: 
Jestem najlepszym kucharzem wśród koszyka-
rzy na świecie, więc UMIEM GOTOWAĆ!

DUŻY SALON czy DUŻA KUCHNIA: 
DUŻY SALON, bo lubię odwiedziny znajomych 
czy rodziny. Wkrótce wpadną do mnie: mama, 
tata, siostra, siostrzenica i dziadek!
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GEORGE WASHINGTON czy JAMES BOND:  
No ładnie… GEORGE WASHINGTON! Bond to świetny agent, killer, ale  

Washington był w końcu prezydentem! I rządził, tak jak ja rządzę na parkiecie haha!
BUZZER 

BEATER
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Koszulka 
Kamila Łączyńskiego

może być Twoja! 
Dzięki

Firma ANWIL S.A. jako pierwsza włączyła się  
w II edycję projektu „Drużyna Marzeń” i pozyskała 
koszulkę Kamila Łączyńskiego. Podczas dzisiejszego 
meczu ze Stelmetem BC Zielona Góra prezes zarządu 
Jacek Podgórski przekaże ją jednak kibicowi-szczę-
śliwcowi.

II edycja projektu „Drużyna Marzeń” była kolejną szan-
są, aby nabyć absolutnie wyjątkowe pamiątki Anwilu 
Włocławek. Tym razem, zamiast replik medali, do na-
bywców miały trafić absolutnie unikatowe koszykar-
skie koszulki z rękawkiem (wzorem NBA), w których 
zawodnicy Anwilu Włocławek wystąpili podczas ubie-
głorocznego Kasztelan Basketball Cup.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać! Nasz spon-
sor strategiczny, firma ANWIL, jako pierwsza zgłosiła 
chęć udziału w przedsięwzięciu, wybierając koszulką 
najbardziej charyzmatycznego gracza włocławskiej 
drużyny – Kamila Łączyńskiego. Władze spółki posta-
nowiły jednak, że koszulka nie zawiśnie w siedzibie 
firmy przy ulicy Toruńskiej, a trafi do jednego z kibiców 
podczas meczu ze Stelmetem BC Zielona Góra. 

Tym samym bądźcie dzisiaj bardzo czujni i słuchaj-
cie z uwagą komunikatów ogłaszanych przez spikera 
meczu, Grzegorza Kubiaka. W pewnym momencie 
zapowie on bowiem konkurs organizowany specjal-
nie przez firmę ANWIL. Fani wylosowani z trybun 
zagrają o pamiątkową koszulkę Kamila Łączyńskiego  
z autografem w przerwie spotkania, a nagroda zosta-
nie wręczona przez prezesa zarządu spółki, pana Jacka 
Podgórskiego między trzecią, a czwartą kwartą.

Michał Fałkowski    
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