
Wesołych  Świąt!



SMERFASTYCZNA IMPREZA DLA DZIECI

29 i 30 KWIETNIA
11:00-18:00

• Spotkania ze Smerfami • Wesoła wioska Smerfów •
• Wyjątkowe przedstawienie 12:30 / 14:30 / 16:30 •

• Konkursy z nagrodami •
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Zeszłoroczny sezon wydawał się magiczny pod każ-
dym względem. Wielkie odrodzenie Anwilu Włocła-
wek było odmierzane kolejnymi wygranymi w Hali 
Mistrzów (rekordowe 18 zwycięstw u siebie), na par-
kiecie biegała gwiazda pokroju Davida Jelinka, fani 
tłumnie zapełniali trybuny włocławskiej areny, a Rot-
tweilery pewnie wkroczyły w decydującą fazę sezonu 
z trzeciego miejsca. 

Jak więc nazwać ten sezon, skoro poprzedni był ma-
giczny? W nowomowie z „Roku 1984” George’a Or-
wella z pewnością znalazłoby się coś w stylu „plusma-
giczny” albo nawet „dwaplusmagiczny”. 

W minioną niedzielę ekipa Igora Milicicia pokonała 
innego pretendenta do medalu, prawdziwą rewelację 
tegorocznych rozgrywek, BM Slam Stal. Rottweilery 
nie tylko zatrzymały dwunastomeczową serię ry-
wala. Rottweilery nie tylko same wygrały dziewiąte 
spotkanie z rzędu. Wygrywając w Ostrowie Wielko-

polskim, Rottweilery utrzymały 
fotel lidera i na trzy kolejki 
przed zakończeniem sezonu 
zasadniczego są w świetnej 
sytuacji. Wygrana nad Rosą 
pozwoliłaby zrobić krok mi-
lowy w kierunku wyznaczonym 
przed sezonem.

Tymczasem… Poprzedni sezon nie obył się bez wpa-
dek, a największą z nich była porażka w Tarnobrzegu 
z Siarką. Sarkastycznie mówiliśmy wówczas w klubie, 
że w Wielką Sobotę stał się cud, tylko szkoda, że na 
korzyść naszego rywala. 

W jakże innych nastrojach celebrujemy obecne świę-
ta Wielkiej Nocy. A skoro celebrujemy to pamiętajcie 
– dzisiaj na dyngusa lejemy Rosę!

Michał Fałkowski
Redaktor naczelny  ANWIL TEAM
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plUsMaGIcZnY seZon

1
taką pozycję na trzy kolejki 
przed zakończeniem fazy 
zasadniczej zajmują koszy-
karze Anwilu.

9
lIcZBY anwIlU

tyle meczów zwycięskich z rzę-
du mają obecnie na koncie ko-
szykarze Anwilu Włocławek.

24 
tyle zwycięstw miały  
na koncie Rottweilery  
w poprzednim sezonie.  
W obecnym mają szansę 
na poprawę tego wyniku… 298

tyle punktów rzucił w 
sezonie aktualny lider 
punktowy Anwilu, Ne-
manja Jaramaz. Oczywi-
stym jest, że dzisiaj napo-
cznie czwartą setkę.
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k  sZYkarsk  -ŚWIĄTECZNE  

IMpresJe
KAMIL ŁĄCZYŃSKI
Jestem tradycjonalistą, obchodzę Święta Wielka-
nocne, ale szczerze mówiąc – nie mam jakichś szcze-
gólnych wspomnień związanych z tą okolicznością. 
Dużo jedzenia, rodzina wokół, tyle…

JAMES WASHINGTON
Muszę powiedzieć, że dawno nie świętowałem Wiel-
kanocy. Po prostu o tej porze roku zawsze jestem z 
dala od rodziny. W przeszłości bywałem w różnych 
krajach, ostatnio najczęściej w Szwecji, teraz w Pol-
sce. Z czym mi się jednak kojarzą te święta? Wiem! 
Z bardzo eleganckim ubiorem! My, ciemnoskórzy 
Amerykanie, gdy idziemy do kościoła, ubieramy się 
w specjalne świąteczne garnitury. I nie ma znaczenia 
czy kilkuletni chłopczyk czy starszy pan.

TYLER HAWS
Rajdy po jajka! Z tym kojarzą mi się Święta Wielka-
nocne! Oczywiście, pewne tradycje mamy podobne: 
msza, tłuczenie się jajkami, wspólny rodzinny posi-
łek… Ale to co mamy swojego to rodzice chowający 
w domu czy ogrodzie specjalne jajka, które potem 
dzieci muszą odnaleźć. W tych jajkach są ukryte sło-
dycze albo pieniądze. Czasem zdarza się, że miasto 
organizuje coś takiego. Wyobrażasz sobie 300 dzieci 
szukających ukrytych jajek w miejskim parku?

MICHAŁ CHYLIŃSKI
Mam jedno sportowe skojarzenie. Kiedyś trener 
Andrej Urlep przyszedł na trening w laczkach, krót-
kich spodenkach i z butelką wody w ręce. Tak, to był 
Śmigus-Dyngus, ale jakoś nikt o tym nie pamiętał. No 
i nagle coach oblał wodą chyba Konrada Wysockie-
go i zaczęło się szaleństwo. Goniliśmy się po hali, na 
trybunach, znaleźliśmy jakiegoś szlaucha w pokoju 
masera i wyciągnęliśmy go na parkiet… Cały parkiet 
był w wodzie, a trening oczywiście został odwołany! 

NEMANJA JARAMAZ
Macie coś takiego, jak święconka, 
prawda? Takie koszyczki z jajkami i 
innym jedzeniem… No i wyobraź-
cie sobie, że w Serbii tego nie ma, 
a mimo to… moja babcia zawsze 
przygotowywała coś takiego 
dla mnie i moich braci! Koszycz-
ki z prezentami, że niby króliczek je 
przyniósł haha! I pamiętam, że gdy 
przeprowadziliśmy się do Belgradu 
i razem z braćmi oczekiwaliśmy 
prezentów z koszyczka na Wiel-
kanoc, nie doczekaliśmy się. Moi 
rodzice uznali, że nie będą kon-
tynuować tradycji, której tak na-
prawdę w Serbii nie ma! Babcia 
była wyjątkiem!

TONEY McCRAY
Mamy takie powiedze-
nie: „Easter Best”, czyli 
na święta zakładamy 
swoje najlepsze ubra-
nia. Z tym kojarzą mi 
się każde święta. No 
i jedzenie, oczywiście 
jedzenia musi być tyle, 
że potem można by wy-
żywić dwa zespoły ko-
szykarskie przez tydzień.

KACPER MŁYNARSKI
Najlepsze wspomnienie związane ze 
świętami? Haha, no w zeszłym roku 
ograliśmy Anwil Włocławek! To było 
chyba nawet w Wielką Sobotę i dzięki 
temu, że wygraliśmy ten mecz, święta były 
bardzo miłe i pełne radości.
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FIODOR DMITRIEW
W Rosji podchodzimy do Świąt Wielkanocnych bar-

dzo poważnie. Przez wcześniejsze 40 dni 
nie jemy mięsa, ryb, jajek, nie pijemy 

alkoholu. Tylko warzywa, owoce, 
woda… I w święta możemy wró-
cić do tych wszystkich przyjem-

ności, wtedy jest wielka 
radość haha! I co 

jeszcze… Aha, w 
porównaniu 

z Rosjana-
mi, wy tu 
w Polsce 
to w ogóle 
nie chodzi-
cie do ko-
ścioła! My 

chodzimy na 
msze cały ty-

dzień począw-
szy od Niedzieli 

Palmowej. Tylko, że 
u nas nie ma palemek, 

są gałązki wierzby.

PAWEŁ LEOŃCZYK
Gdy grałem w Słupsku w którymś z sezonów, otrzy-
maliśmy z okazji Świąt Wielkanocnych aż pięć dni 
wolnego. Wtedy mogłem spokojnie spotkać się z 
rodziną, zasiąść do stołu, pośmiać się, pogadać, zre-
laksować… 

JOSIP SOBIN
Pamiętam tylko jak zawsze tłukliśmy się jajkami w 
świąteczny poranek. Generalnie w mojej rodzinie nie 
celebrowało się tych świąt.

MATEUSZ BARTOSZ
Najśmieszniejsze wspomnienie mam ze święconką. 
Razem z siostrą Kasią chodziliśmy z koszyczkiem 
przygotowanym przez naszą mamę, a w koszyczku 
wiadomo: chleb, wędlina, przyprawy, babka i takie 
chlebki specjalne z Caritasu… No i jak szliśmy do ko-
ścioła, o pustych brzuchach, bo przecież wcześniej 
nic nie można zjeść, a tak nam pachniało… No, często 
zdarzało się, że ten prawie czerstwy chlebek Carita-
su znikał zanim został poświęcony!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.  

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

życzy
 Klub Koszykówki Włocławek S.A.

PS. Pamiętajcie, że dzisiaj Śmigus-Dyngus, więc... lejemy Rosę Radom!
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W połowie lutego w Radomiu przeżywali mały dra-
mat. Oto bowiem obrońca trofeum Pucharu Polski 
nie uzyskał awansu do tegorocznego turnieju, któ-
ry odbywał się w Warszawie. We wskazanym w re-
gulaminie momencie sezonu Rosa była dziewiąta… 
W Radomiu zachowali jednak spokój, uporządko-
wali sprawy kadrowe i wygrywając siedem z ośmiu 
meczów od połowy lutego, obecnie wywindowali 
się na piątą lokatę w tabeli (bilans 18:10).

Trzech Amerykanów: Gary Bell, Tyrone Brazelton oraz Jordan Calla-
han (były zawodnik Anwilu Włocławek), a także Polak Łukasz Bonarek. 
Wszyscy ci zawodnicy reprezentowali barwy Rosy Radom w tym sezo-
nie, ale z różnych względów już w niej nie grają. Bell sam poprosił o zgodę 
na transfer do mocniejszego klubu, podobną decyzję wymógł Callahan, 
natomiast Brazelton musiał opuścić Rosę po utarczce z trenerem Woj-
ciechem Kamińskim. Wspomniany Bonarek został natomiast oddany do 
TBV Startu Lublin, gdyż przegrał rywalizację o miejsce w składzie.

Ryan Harrow jest w Rosie dopiero od kilku 
tygodni, ale z miejsca stał się bardzo waż-
nym graczem zespołu i liderem punktowym 
(13,4 punktu). W trzech z pięciu meczów 
zaliczył dwucyfrową zdobycz, a do tego 
pokazał się nie tylko jako koszykarz efek-
tywny, ale również efektowny. W ostatniej 
kolejce popisał się dryblingiem przeciwko 
dwóm rywalom zakończonym ich minię-
ciem dzięki przekozłowaniu piłki między 
nogami jednego z nich, a kolejkę wcześniej 
zdobył dwa punkty po wejściu na kosz nie 
patrząc w stronę obręczy.
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Michał Sokołowski nie był niezna-
nym graczem, gdy przechodził z An-
wilu do Rosy, ale to w Radomiu stał 
się zawodnikiem na miarę reprezen-
tacji Polski. Władze klubu wraz ze 
sztabem trenerskim na czele z Woj-
ciechem Kamińskim od lata stawiają 
jednak na „produkcję” młodych pol-
skich talentów i zbierają tego owo-
ce. Od dwóch lat pełnoprawnymi 
graczami rotacji są Daniel Szymkie-
wicz oraz Damian Jeszke, natomiast 
w tym sezonie o minuty walczą Filip 
Zegzuła i Maciej Bojanowski. 

MŁODZI 
GnIewnI

Przygotował
Michał Fałkowski
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Rozpracowujemy Rosę

akcja 2 Up
Marcin Woźniak przez ostatnie kilka dni obejrzał trzy pełne spotkania Rosy Radom i przygoto-
wał analizę przedmeczową w kontekście spotkania z Rosą Radom. Zespół Wojciecha Kamińskiego 
bardzo często korzysta z zagrywki „2 UP”, czyli podwójnej zasłony na górze. Zapraszamy na małą 
lekcję taktyki.

?2 up
(„dwa-góra”) 

zagrywka, w której obaj gracze 

wysocy stawiają zasłonę rozgrywa-

jącemu w tym samym czasie. Play-

maker podejmuje decyzję co do kie-

runku gry w ataku i wyboru opcji.

Rozgrywający (1) czeka na dwie zasłony: centra (5) 

i silnego skrzydłowego (4). Gdy wybierze zasłonę 

centra, wówczas Rosa ma dwie opcje gry: a) pick 

and roll właśnie z centrem b) grę po trójkącie 

poprzez oddanie piłki do silnego skrzydłowego (4), 

który wychodzi na top i następnie szybko podaje 

do ścinającego pod kosz centra (5).

1

Druga opcja jest rozgrywana, gdy rozgrywający 

(1) wybierze zasłonę silnego skrzydłowego (4). 

Wówczas bardzo często zdarza się, że playmaker 

nie kończy akcji podaniem, a sam wjeżdża pod 

kosz. Równie częstym wariantem gry jest jednak 

odrzucenie piłki na obwód, czyli akcja pick and 

pop. Silny skrzydłowy (4, np. Robert Witka) oddaje 

wówczas rzut z daleka. Zdarza się także podanie do 

ścinającego pod kosz centra (5).

Ta faza akcji uzależniona jest od typu rozegrania pierwszego etapu. 

Jako kontynuację zagrywki silny skrzydłowy schodzi z piłką do 

boku, gdzie następuje hand-off (przekazanie piłki z rąk do rąk) do 

rzucającego obrońcy (2/3).

Mający w rękach piłkę, rzucający obrońca (2/3) rozgrywa 

klasyczną akcję pick and roll/pop z silnym skrzydłowym (4). 

Obrońca może wbiec pod kosz i zakończyć akcję lay-upem, 

może podać do ścinającego pod kosz gracza wysokiego lub 

oddać piłkę na obwód, gdy wysoki zdecyduje się oddać 

rzut z dystansu.
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#pg
kamil
Łączyński

#c
Josip 
sobin

#pF
Paweł
Leończyk

#sg
Jarosław
Zyskowski 

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

#sg
Jarosław
Zyskowski 

#sf
Michał

Sokołowski

#c
Darnell
Jackson#pf

robert
witka

8      Robert Witka      POL 1981 205 PF 7,3 pkt., 3,3 zb., 1,5 as.
9      Maciej Bojanowski      POL 1996 200 SF 2,8 pkt., 1,3 zb.
10   Ryan Harrow      USA 1991 188 PG 13,4 pkt., 3,6 as., 3,4 zb.
14   Igor Zajcew      UKR 1989 210 PF/C 5,4 pkt., 4 zb.
15   Jarosław Zyskowski   POL 1992 203 SG/SF 9,5 pkt., 3,3 zb., 1,3 as.
22   Daniel Szymkiewicz  POL 1994 193 PG/SG 7,8 pkt., 3,4 as., 2,5 zb.
24   Michał Sokołowski    POL 1992 196 SG/SF 12,3 pkt., 5,9 zb., 2,8 as.
27   Michał Sadło      POL 1994 205 PF/C 0,5 pkt.
29   Filip Zegzuła      POL 1994 188 PG/SG 3,8 pkt., 1 zb.
32   Kim Adams      USA 1982 201 C 2,4 pkt., 4,2 zb.
35   Damian Jeszke      POL 1995 200 SF/PF 4,6 pkt., 3 zb.
55   Darnell Jackson      USA 1985 206 C 10,2 pkt., 6 zb., 1,6 as.

sztab szkoleniowy

Wojciech Kamiński  Trener
Piotr Kardaś  Asystent trenera
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ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek

www.indoramaventures.com

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 
jest częścią Grupy Indorama, jednego z naj-
większych zintegrowanych producentów po-
liestru na świecie oraz wiodącego producenta 
przędz wełnianych.

Koncern jest obecny w ponad 20 krajach na 
całym świecie i zatrudnia 14 tyś pracowników.

Indorama przybyła do Polski w 2011 roku, 
przejmując od koreańskiego konsorcjum  
SK Chemicals, fabrykę PET we Włocławku.

Od tego momentu włocławska firma dyna-
micznie rośnie, zwiększając moce produkcyj-
ne, otwierając się na nowe rynki i rozszerzając 
ofertę produktową.

Indorama to także zespół wysoko wykwali-
fikowanych, kreatywnych i doświadczonych 
ludzi stanowiących o sile i konkurencyjności 
firmy. Obecnie polski Zakład zatrudnia ponad 
100 osób.

Podstawowym przedmiotem działalności  
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. jest 
produkcja politereftalanu etylenu, powszech-
nie znanego jako PET.

PET jest niezwykle ważnym i uniwersalnym 
tworzywem sztucznym wykorzystywanym do 
produkcji szerokiego spektrum opakowań do 
napojów, żywności, wyrobów farmaceutycz-
nych, jak również innych produktów konsump-
cyjnych i przemysłowych.

Jednak najobszerniejszą grupą produktów  
dostępnych z PET są butelki do napojów  
- jedna na półtorej butelki w Polsce pochodzi  
z włocławskiego PETu.

Nasz produkt uzyskał aprobatę czołowych 
światowych producentów napoi, kosmetyków 
i artykułów chemii gospodarstwa domowego.

Indorama wierzy w zachowanie równowagi 
pomiędzy celami gospodarczymi i społeczny-
mi, wierzy w przejrzystość, odpowiedzialność 
i etyczne postępowanie w myśl swojej misji  
i wizji, aby:

„Być firmą chemiczną światowej 
klasy, tworzącą znakomite  

produkty dla społeczeństwa”.
Tel.: +48 54 416 64 42
Fax: +48 54 416 64 49

sekretariat@pl.indorama.net
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uGdyby kilka miesięcy temu, tuż przed startem sezonu regularnego, ktoś powie-
dział mi, że na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Anwil Włocławek będzie li-
derem PLK z meczem przewagi nad Stelmetem i dwoma nad trzecią w tabeli Stalą 
Ostrów, to określiłbym go mianem fantasty i kazał te przypuszczenia postawić na 
półce, obok książek Stanisława Lema. Życie jednak, podobnie jak książki fantasy, 
pełne jest nieoczekiwanych zwrotów akcji i zaskakujących epizodów i jak to czę-
sto bywa coś, co wydawało się nieprawdopodobne, okazuje się prawdą. Tak jest i 
tym razem. Po raz kolejny, sport pokazuje jaki jest piękny i nieprzewidywalny. Za 
to go kochamy. „Guantanamera Włocławek miastem lidera” – śpiewają kibice i 
trudno się dziwić ich radości. W końcu patrząc na aktualną formę Rottweilerów 
i ich obecną sytuację w tabeli, trzeba uczciwie przyznać, że pierwsze miejsce po 
sezonie zasadniczym jest na wyciągnięcie ręki. 

Szukając w historii występów Anwilu w ekstraklasie sytuacji, w której wło-
cławianie zajmują pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu zasadniczego, 
musimy przekopać się przez ponad 20 lat historii. Tak, tak moi drodzy. Tylko 
raz w okresie swoich występów na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej 
zespół ze stolicy Kujaw skończył rozgrywki regularne na pozycji lidera. Było 
to tak dawno, że pewnie niektórych z Was nie było jeszcze na świecie. W cza-
sach gdy po parkiecie w barwach ówczesnego Nobilesu biegali Igor Griszczuk, 
Ikie Corbin, Tomasz Jankowski czy Roman Olszewski, mecze odbywały się  
w starej hali OSIR, a ja z dziewiczym wąsem zdzierałem gardło siedząc w środko-
wym rzędzie włocławskiego młyna. Był rok 1996. Nieprawdopodobne, prawda? 
Nie wierzycie, zajrzyjcie do zakładki „Historia” na oficjalnej stronie klubu. Można 
tam znaleźć naprawdę wiele bardzo ciekawych informacji. Kończąc jednak wątek 
wspomnianego sezonu 1995/96 trzeba uczciwie powiedzieć, że pierwsze miej-
sce po sezonie zasadniczym nie przysłużyło się zbytnio włocławianom. Ostatecz-
nie rozgrywki zakończono bez medalu, co uznano za porażkę tamtego zespołu.

Zostawmy wspomnienia, wybiegnijmy w przyszłość. Przed nami trzy ostatnie 
kolejki sezonu zasadniczego. Wystarczy wygrać dwukrotnie i… już. Koszyka-
rze Anwilu przejdą do historii. Po raz pierwszy od 21 lat zajmą pierwsze miej-
sce w ligowej tabeli i wszystkie rundy play-off będą zaczynać na własnym par-
kiecie. Jak istotny to element w walce o medale, pokazują statystyki. W ciągu 
dwóch ostatnich sezonów Anwil przegrywał w Hali Mistrzów niezwykle rzad-
ko. W ubiegłych rozgrywkach udało się u nas wygrać tylko Rosie w półfinale  
i Czarnym w meczu o brąz. W tym sezonie włocławski obiekt zdobyty został tylko 
raz, przez Turów Zgorzelec, w grudniu. O włocławskich kibicach napisałem ostat-
nio wiele, więc teraz tylko pozostanę przy stwierdzeniu, że warto grać u siebie, bo 
zawsze gramy z przewagą jednego zawodnika. Dlatego jest o co walczyć. Gryźć 
parkiet i wylewać ostatnie poty. Nie zmarnować ciężkiej pracy.

Widząc atmosferę jaka panuje w drużynie, zaangażowanie sztabu szkoleniowego 
i samych zawodników, wsparcie kibiców przemierzających za klubem tysiące ki-
lometrów jestem pewien, że sztuka ta uda się naszej drużynie. Zasłużyliśmy na to 
wszyscy, w każdym calu. Pamiętam doskonale każdy mecz finałowy jaki w swojej 
karierze miałem przyjemność komentować. Nie ukrywam, że jest to fantastyczne 
uczucie. Czy dane mi będzie powtórzyć to w tym sezonie? By tak się stało trzeba 
wykonać jeszcze kilka kroków. Pokonać dziś Rosę, wygrać w Toruniu lub z Tre-
flem, a potem…. Potem będzie play-off. Już nie mogę się doczekać.

Do usłyszenia!

Pokonać dziś Rosę, 
wygrać w Toruniu lub 

z Treflem, a potem… 
Potem będzie play-off!
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Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju 
dziecka o podłożu neurologicznym. Dzieci z auty-
zmem mają problem z nawiązywaniem kontaktu 
z innymi dziećmi, a nawet z rodzicami. Nie chcą 
mówić, nie przytulają się, nie nawiązują relacji. 
Zamiast świata innych, wybierają własny świat. 
Przyczyny autyzmu nie są znane.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. I właśnie w tamtym dniu, 
w niedzielę dzień po zwycięstwie nad PGE Turo-
wem Zgorzelec, Anwil Włocławek przyłączył się 
do akcji, której celem jest propagowanie wiedzy 
na temat autyzmu, a symbolem są niebieskie ba-
loniki. Koszykarze i trenerzy nie mogli przejść 
obojętnie wobec tego problemu, wszak niebieski 
to jedna z barw Klubu Koszykówki Włocławek!

Jeśli gdziekolwiek zobaczycie zdjęcie drużynowe 
Anwilu, na którym trenerzy i zawodnicy trzyma-
ją niebieski baloniki, skojarzcie to z autyzmem. A 
dzisiaj uszanujcie fakt, że wyjątkowo Rottweilery 
zagrają w koszulkach, w których zazwyczaj grają 
na wyjazdach, czyli niebieskich. 

Michał Fałkowski

2 kwietnia był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Anwil Włocławek przyłączył się do akcji 
i tamtego dnia „świecił na niebiesko”. Dzisiaj natomiast zagra w niebieskich strojach, a na parkiet 

wyjdzie w eskorcie dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera.

2 kwietnia

Światowy
Dzień Autyzmu
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PIERWSZE JUŻ BYŁO…
CZY BĘDZIE ZNÓW??

Do zakończenia regular season pozostały zaledwie 
trzy spotkania, w tym dwa w Hali Mistrzów, gdzie 
zagramy z Rosą oraz Treflem. To muszą być mecze 
Anwilu. Najtrudniej o wygraną może być w Toru-
niu, ale w obecnej formie i tam Rottweilery mają 
duże szanse na wygraną. Nasz zespół stać na zajęcie 
pierwszej lokaty przed najważniejszymi meczami 
sezonu. Gdyby tak się stało, byłby to drugi taki przy-
padek, gdy zespół z Włocławka kończy rozgrywki na 
pozycji lidera.

Wcześniej sytuacja taka miała miejsce w sezonie 
1995-1996. A był to bardzo dziwny i burzliwy sezon. 
Nobiles, jak co roku, znalazł się w grupie faworytów 
do złota. I choć rozgrywki włocławianie rozpoczęli 
dość przeciętnie, z meczu na mecz grali coraz lepiej. 
Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo gracze Wojciecha 
Krajewskiego zanotowali dopiero w szóstej kolejce, 
ale była to od razu efektowna wygrana we Wrocła-
wiu. Od tego momentu włocławianie niemal nie mie-
li sobie równych. Dość powiedzieć, że w pozostałych 
spotkaniach zanotowali bilans 13-3 co dało im wów-
czas pierwszą lokatę przed play-off z bilansem 22:6. 

W pierwszej rundzie play-off włocławianie potykali 
się z ósmym AZS Toruń. Miało być łatwo i przyjem-
nie, ale było zgoła odwrotnie. Co prawda, włocła-
wianie wygrali obydwa domowe spotkania (101:93 
i 90:83), ale w dwóch kolejnych górą byli rywale. 
Najpierw wygrali 93:74, a następnie 87:86 po rzucie 
Jamala Faulknera w ostatniej akcji meczu. W decy-
dującym o awansie spotkaniu, podopieczni Wojcie-
cha Krajewskiego kontrolowali jednak przebieg wy-
darzeń na parkiecie, wygrywając ostatecznie 78:68.

W półfinale czekał już na nas największy rywal, Śląsk. 
Niestety, był to jeden z najbardziej frapujących półfi-
nałów w historii włocławskiego klubu. Po meczach 

we Włocławku było 1:1, więc to rywale mieli prze-
wagę parkietu. I wtedy doszło do meczu-kuriozum. 
W Hali Ludowej, przy początkowo wyrównanej grze, 
para arbitrów dopuściła do bardzo napiętej sytuacji. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności, ich pomyłki prze-
ważnie były na korzyść gospodarzy, co spowodowa-
ło, że już w 30 minucie plac gry za faule opuścił Igor 
Griszczuk. Osłabiona brakiem lidera (w pierwszych 
dwóch spotkaniach zdobywał kolejno 41 i 34 pkt.) 
ekipa z Włocławka nie była w stanie nawiązać rów-
norzędnej walki z miejscowymi. Śląsk wygrał 112:94 
i objął prowadzenie w serii 2:1. Na tym jednak nie 
skończyły się perypetie związane z tym meczem. 
Griszczuk miał zarzucać  sędziom stronniczość i zo-
stał zawieszony na dwa kolejne spotkania. Bez lide-
ra, Nobiles przegrał czwarty mecz 76:97 i pozostała 
mu gra o trzecie miejsce z Polonią Przemyśl. 

W walce o brąz Nobiles niespodziewanie przegrał 
obydwa mecze we własnej hali (79:98 i 80:81), 
głównie przez absencję Griszczuka i uraz Tomasza 
Jankowskiego. Rywale złapali wiatr w żagle i na 
własnym parkiecie dokończyli dzieła 107:98. Wło-
cławianie po raz pierwszy od awansu do ekstraklasy 
nie stanęli na podium. Sezon nie był jednak do końca 
nieudany. Nobiles zdobył bowiem po raz drugi Pu-
char Ligi.

Wypada mieć nadzieję, że podobna sytuacja już się 
jednak włocławianom nie przydarzy. Kto wie, może 
tym razem, po wygraniu sezonu zasadniczego, uda 
się wykorzystać przewagę parkietu i zdobyć medal?

Warto wspomnieć bohaterów tamtego sezonu: Ikie 
Corbin, Igor Griszczuk, Tomasz Jankowski, Mirosław 
Kabała, Przemysław Klimczak, Jarosław Krysiewicz, 
Roman Olszewski, Wojciech Pietrzak, Tomasz Pro-
tasiuk, Andrzej Wierzgacz.                     Artur Gąsiorowski

Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego Anwil Igora Milicicia ma wielką szansę  
na ponowienie sukcesu sprzed… 21 lat! Ponad dwie dekady minęły bowiem od momentu, gdy Włocła-

wek cieszył się z pierwszego miejsca po sezonie zasadniczym.
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RZUCAJĄCY OBROŃCA czy NISKI SKRZYDŁOWY:  
Wolę grać jako RZUCAJĄCY OBROŃCA. Wtedy 
mogę częściej rzucać. U nas w zespole trójki stoją w 
rogu, jak na przykład Toney McCray, haha! Oczywi-
ście żartuję!

OBRONA STREFOWA czy INDYWIDUALNA:  
STREFOWA! W niej mogę ukryć swoje mankamen-
ty i obwinić kogoś innego, jak zdobędzie punkty.

PARTIZAN czy CRVENA ZVEZDA:  
Zawsze i wszędzie – PARTIZAN! Cała moja rodzina 
w Serbii oraz Czarnogórze kibicuje Partizanowi!

MISTRZOSTWO W POLSCE czy LIDZE ADRIATYCKIEJ:  
Zdecydowanie W POLSCE! W PGE Turowie 
byłem ważną postacią, a w Partizanie – 
gdy wygrywaliśmy Ligę Adriatycką 
– byłem jeszcze młodym graczem i 
na niewiele miałem wpływ.

SPORTSMENKA  
czy NIEZAINTERESOWANA SPORTEM: 

Sport to moje życie, więc SPORTSMENKA.

MAKE-UP I BIŻUTERIA  
czy CAŁKIEM NATURALNA:  

Chyba raczej NATURALNA. Po prostu. 

MAŁŻEŃSTWO PRZED  
czy PO 30-STCE:  

Muszę uszanować moich kolegów z zespołu, 
więc MAŁŻEŃSTWO PRZED 30-STKĄ!  

Jeszcze mam trochę czasu…

DUŻO DZIECI  
czy BRAK DZIECI: 

Chciałbym mieć dużą rodzinę, co 
automatycznie sprawia, że chciał-

bym DUŻO DZIECI.  
Może trójkę?

SKYPE czy FACEBOOK:  
Z dziewczyną bardzo dużo rozma-

wiam właśnie dzięki SKYPE’owi. 

IPHONE czy MACBOOK:  
Ani to, ani to! Mam SAMSUNGA GALAXY!

DOBRA POWIEŚĆ czy DOBRY FILM: 
Bez dwóch zdań wybieram 

 DOBRĄ POWIEŚĆ! Bardzo lubię  
czytać w wolnych chwilach. 

WAKACJE ALL-INCLUSIVE  
czy ZWIEDZANIE: 

Jak są wakacje to siadam na plaży i… leżę  
cały dzień, więc WAKACJE ALL-INCLUSIVE!

kwarta 1 

KOSZYKÓWKA 

cztery kwarty z

 NEMANJĄ JARAMAZEM
kwarta 2 

kobiety 

kwarta 3 

DoM 
kwarta 4 

HoBBY
WYMARZONY DOM W NIKSICIU 
czy NAD MORZEM: Chyba jednak 
żadna z tych opcji. BELGRAD jest dla 
mnie idealny.

UMIEM NAPRAWIĆ WSZYSTKO czy UMIEM 
ZADZWONIĆ PO FACHOWCA:  
Nic nie umiem naprawić… Za to świetnie 
wybieram numery w telefonie, więc DZWONIĘ 
PO FACHOWCA, haha!

W KUCHNII RZĄDZĘ JA czy KOBIETA:  
We Włocławku jestem sam, więc jakieś śnia-
danie rano sobie przyrządzę, ale generalnie to 
KOBIETA RZĄDZI W KUCHNII.

OBRAZY czy FOTOGRAFIE: Lubię OBRAZY. 
Fotografii nie mam za wiele.
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NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO czy NAUKA SYSTEMU IGORA MILICICIA: 
Chciałbym móc umieć lepiej mówić po polsku, ale nie mam na to w ogóle czasu,  
bo cały wysiłek koncentruję na NAUCE SYSTEMU COACHA MILICICIA, haha.  

Do play-off mam jeszcze trochę czasu! 

BUZZER 

BEATER



Jaki jest poziom Anwil Dance Team na tle innych ze-
społów cheerleaders w PLK?
Natalia Pietrzykowska: Tę kwestię pozostawiamy oso-
bom, które oglądają nas podczas meczów!
Julia Ochmańska: Uważam, że nasze choreografie nie od-
stają poziomem od innych. Zawsze jednak znajdziemy 
w nich coś, co chcemy poprawić!

Jak dużo czasu poświęcacie na naukę nowego układu?
aleksandra Betlińska: Jedne godzinne zajęcia wystarczą!
izabela koProwska: Czasem jeden trening, czasem dwa. 
Potem tylko szczegóły.

Czy nowe dziewczyny muszą przejść jakiś „chrzest”?
Marta Ciarka: Mecz to najlepszy chrzest. Zwłaszcza, gdy 
czuć już tę nutkę stresu w szatni, kiedy zaraz trzeba wyjść.
PatrycJa Wilczyńska: Nie ma nic takiego. Wszystkie 
nowe dziewczyny przyjmujemy otwarcie i chcemy, żeby 
czuły się dobrze w naszym gronie.

Który układ (do której piosenki) jest waszą wizytówką?
anna kaPuścińska: Każdy układ jest naszą wizytówką, bo 
każdy jest inny i atrakcyjny dla kibiców.
WerOnika skarzyńska: Myślę, że układ do „Call Me May-
be”. To jeden z pierwszych naszych układów. 
aleksaNdra staNiszewska: „Kalinka”! Układ polega na za-
bawie, a przecież w tańcu o to chodzi!

Co jest najfajniejszego w byciu cheerleaderką Anwilu?
aleksaNdra staNiszewska: To, że możemy dopingować 
swoją ulubioną drużynę poprzez to, co kochamy, czyli 
taniec.
anna kaPuścińska: Pomagamy drużynie, która odnosi 
sukcesy, a do tego pokazujemy kibicom, że to nie tylko 
praca, ale i zabawa. 

Jaka była najbardziej zabawna wpadka w zespole?
Natalia Pietrzykowska: Jednej dziewczynie podczas wy-
stępu odpięła się wstążką i machała samym patykiem!
klaudia kurzyńska: Numer jeden to latający but na par-
kiecie!

saNdra CelMer: Zgubienie buta przez jedną z nas!

Czy występom podczas time-outów towarzyszy 
stres?
saNdra CelMer: Lekki stres jest zawsze, bo występujemy 
w rodzinnym mieście. Przede wszystkim to jednak na-
sza wielka pasja.
Natalia Makowska: Robimy swoje i dobrze się bawimy. 
Kiedyś stres był większy.

Jak udaje się pogodzić treningi i mecze ze szkołą?
aleksaNdra Grzesikowska: Gdy wracam ze szkoły, od 
razu się uczę aż do momentu, w którym pójdę na tre-
ning. Na mecze chodzę tylko wtedy, gdy są w dni wolne 
od szkoły.
izabela koProwska: To nie jest duży problem dla mnie, bo 
tańczę 10 lat i umiem zorganizować sobie czas.

Czy macie jakiś wewnętrzny regulamin zespołu? Nie-
typowe zasady? 
aleksaNdra Grzesikowska: Raczej nie. Jak w każdej gru-
pie – musimy się szanować.
aleksandra Betlińska: Punktualność, dbanie o swój wize-
runek, o stroje, szanowanie siebie i swojego czasu.
anna daria zielińska: Nie tykamy chłopaka koleżanki z 
zespołu, haha! I chcemy być wobec siebie szczere.

Co jest najtrudniejszego w byciu cheerleaderką Anwilu? 
Marta Ciarka: Musimy mieć grubą skórę, bo komenta-
rze potrafią być różne…
anna daria zielińska: Wszystkich uszczęśliwić się nie da, 
zdarzają się hejty… Trzeba wtedy robić swoje i dużo się 
uśmiechać!

Jak dużo czasu potrzebujecie, żeby przygotować się 
przed meczem?
Natalia Makowska: Fryzury i makijaż robimy w większo-
ści w domu. Przed meczem tylko się „poprawiamy”.
klaudia kurzyńska: Przygotowania zaczynamy w domu 
i trwają one do dwóch godzin. Potem jeszcze poprawki 
w hali…

anwIl Dance teaM, 
czyli dziewczyny, które tańczą dla was!
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