


TU MIAŁA BYĆ NASZA REKLAMA

JEDNAK ZDECYDOWALIŚMY, ŻE WAŻNIEJSZE JEST…

P O G R A T U L O W A Ć !!!
NASZEJ DRUŻYNIE !!!

ZNAKOMITEGO SEZONU ZASADNICZEGO

TERAZ PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO KIBICOWANIA
ROTTWEILEROM W PLAY-OFF 

POWODZENIA !!!
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1 czerwca 2016 roku około godziny 20 wieczorem 
ze wszystkich nas uszło powietrze. Nas, czyli włocła-
wian. Czy to rodowitych, jak ja, Arkadiusz Lewandow-
ski, Marcin Woźniak czy Grzegorz Kożan; czy też tych 
„przyszywanych” – zawodników reprezentujących 
Anwil Włocławek. Byliśmy wówczas w Słupsku i by-
liśmy przybici, wszak to gospodarze – Energa Czarni 
Słupsk – odbierali brązowe medale za trzecie miejsce 
mistrzostw Polski.

Czy los jest sprawiedliwy? Pewnie nie do końca i nie 
zawsze, ale na pewno prędzej czy później stwarza 
takie okoliczności i możliwości, aby o tę „sprawiedli-
wość” (jak wiadomo – musi być po naszej stronie!) się 
upomnieć. Daje okazję do wzięcia rewanżu, daje moż-
liwość spłaty i odebrania długów, nazwijcie to zresztą 
jak chcecie. 

I nawet jeśli dla takich zawodników jak Josip Sobin, 
Paweł Leończyk czy Nemanja Jaramaz ćwierćfinało-

wa potyczka z Energą Czarnymi 
Słupsk nie będzie niczym in-
nym, jak tylko zwykłą prze-
szkodą na drodze do strefy 
medalowej, to ja nie umiem 
traktować tego w taki sposób. 
I doskonale zdaję sobie sprawę 
– nie tylko ja. 

To jest „payback time” – powiedział mi w niedawnej 
rozmowie trener Igor Milicić. I tak jak on, do roz-
poczynającej się dziś serii, podchodzą także Kamil 
Łączyński, Fiodor Dmitriew czy Michał Chyliński.  
To wystarczy by swoją chęcią zemsty i pokonania ry-
wala zarazili cały zespół.

Rottweilery, czas na rewanż!
Michał Fałkowski
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REWANŻ ZA BRĄZ!

8
dla tylu koszykarzy (Haws, Jara-
maz, Komenda, Leończyk, McCray,  
Młynarski, Sobin, Washington) to 
pierwsze play-off w barwach Anwilu. 21

LICZBY ANWILU
tyle lat czekali fani Anwilu  
na zajęcie pierwszego miejsca 
po sezonie zasadniczym.

10 
tyle meczów Anwil roze-
grał w poprzednim play-
-off. Wygrał cztery. 25

tyle zwycięstw odnieśli koszy-
karze Anwilu w sezonie zasad-
niczym 2016/2017. To wynik 
lepszy od poprzedniego sezo-
nu o… jedną wygraną.
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Gdy kończy się okres przygotowawczy, koszyka-
rze mówią: nareszcie, niech zacznie się poważ-
ne granie, niech zacznie się liga. Gdy natomiast 
kończy się sezon zasadniczy, koszykarze mówią 
znów: nareszcie, wreszcie zacznie się granie na 
serio! Coś w tym jest, prawda?
Fiodor Dmitriew: To prawda. Sezon jest długi, a to 
oznacza, że nie zawsze gra się interesujące mecze. 
Czasem gra się z rywalem, który ma jakieś proble-
my, czasem gra się z przeciwnikiem, który wygrał 
np. tylko trzy mecze z 15 i wówczas ciężko się zmo-
tywować. Tak to jest. Na mistrza czy na inne drużyny 
z czołówki łatwo się przygotować. Taktyka, głowa – 
wszystko układa się samo. Co innego play-off. Tu już 
nie ma marginesu błędu.

Czy po tylu latach tak doświadczony zawodnik jak 
ty może czuć jeszcze ekscytację przed play-off?
- Co to za pytanie?! Oczywiście! Gdybym nie czekał 
na play-off, nie miałbym po co grać w koszykówkę. 

 Aż tak? 
- Najbardziej na play-off czekałem w marcu, wiesz? 
Wtedy graliśmy te wszystkie mecze z niżej notowa-
nymi rywalami, dostawaliśmy mocno w kość, trenin-
gi były ciężkie, trzeba było ostro pracować, ale też 
uważać, aby nie odnieść kontuzji. Patrzyłem wtedy 
często na kalendarz i mówiłem: jeszcze dwa miesią-
ce, jeszcze półtora, jeszcze miesiąc…

Odpowiedzialność 

za drużynę

- Jestem kapitanem, czuję odpowiedzialność za ten 
zespół i nawet jeśli moja indywidualna gra na tym 

cierpi, ale zyskuje drużyna – jestem na tak! – mówi 
w wywiadzie kapitan Anwilu Włocławek, Fiodor 
Dmitriew przed najważniejszą fazą sezonu, czyli 

przed play-off. 
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W marcu, a właściwie jeszcze w lutym, od meczu z 
Energą Czarnymi Słupsk, zaczęła się fantastyczna 
seria Anwilu. Wygraliście 12 kolejnych spotkań, 
dzięki czemu zajęliście pierwsze miejsce przed 
play-off. 
- To było jakoś po Pucharze Polski, nie? Wtedy prze-
graliśmy w finale, a ja musiałem odebrać tę nagrodę 
pocieszenia. O Boże… Chwilę wcześniej przegrali-
śmy w Krośnie. Nie był to nasz najlepszy czas, ale 
rzeczywiście od meczu z Energą Czarnymi zaczę-
liśmy piąć się w górę, ale… co z tego? To już koniec. 
Tego już nie ma. Zaczynamy granie od nowa.

Rzeczywiście. Włocławek cieszył się z pierwszej 
lokaty przed play-off, z pierwszego miejsca w se-
zonie zasadniczym od 21 lat, a tymczasem wszy-
scy w zespole tonowali nastroje, a sam Igor Milicić 
powiedział: czy już nam dali medale? Nie? To zna-
czy, że jeszcze nic nie wygraliśmy.
- Bo nie wygraliśmy. Pierwsze miejsce no i co? I nic! 
Chwila radości była, oczywiście, ale tylko chwila. 
Potem był mecz z Polskim Cukrem, potem mecz  
z Treflem i zapominamy o tym. Play-off to taki drugi 
duży mecz w sezonie. I jeśli go przegrasz, nic co było 
wcześniej, nie będzie ważne.

Głowa w play-off jest najważniejsza? Czy może 
przygotowanie fizyczne? Bo o taktykę nie  
trzeba się martwić – Anwil imponuje konsekwen-
cją w grze i przygotowaniem taktycznym do  
każdego meczu.

- Wszystko! Nie możesz powiedzieć, że głowa musi 
być, a fizycznie można odpuścić. Wszystko musi 
zgrać się razem: przygotowanie wytrzymałościowe, 
silna mentalność, taktyka. To wszystko ważne. Gdy 
jeden element odpada, wówczas okazuje się, 
że przegrywasz. 

Jesteś weteranem? 
- Wiedziałem, że zapytasz! Nie, ja jestem ciągle młody!

Po trzydziestce? 
- Młody z doświadczeniem!

Z doświadczeniem, które może okazać się bardzo 
ważne dla Anwilu. Ten sezon nie jest łatwy dla cie-
bie, ale wszyscy liczą, że kapitan nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa. I że wypowie je teraz…
- Drużyna najważniejsza. Rok temu grałem więcej  
i skuteczniej, ale skończyło się na czwartym miejscu. 
Najgorszym dla sportowca. W tym sezonie gram 
mniej i przez to też statystyki mam niższe. Ale świet-
ny sezon notuje Leon, tak samo Josip. Jestem kapi-
tanem, czuję odpowiedzialność za ten zespół i nawet 
jeśli moja indywidualna gra na tym cierpi, ale zyskuje 
drużyna – jestem na tak! 

Ale kibice mogą liczyć, że jeszcze nie raz, nie dwa 
ujrzą charakterystyczny gest „Radzieckiego”, czyli 
trzy palce na wysokości ramion po celnej trójce?
- Tak jest, towarzysze! 

Rozmawiał: Michał Fałkowski
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K 19 zwycięstw i 13 porażek – taki bilans dał Enerdze Czarnym Słupsk ostat-
nie miejsce w tabeli premiowane udziałem w play-off. To bardzo rzadka sy-
tuacja by drużyna z tak dodatnim bilansem martwiła się o play-offowy byt 
aż do ostatniej kolejki. Warto zaznaczyć, że w ostatnich 10 latach tylko dwa 
(!) razy zdarzyło się, że ósma ekipa miała bilans dodatni. W zdecydowanej 
większości przypadków do awansu do play-off nie trzeba było wygrać nawet 
połowy meczów – np. 10 z 22 AZSu Koszalin, 11 z 24 Basketu Kwidzyn czy  
14 z 30 Trefla Sopot.

W obu przypadkach w sezonie zasadniczym triumfowali gospodarze, a więc zawod-
nicy Igora Milicicia i Robertsa Stelmahersa przystąpią do ćwierćfinałowej rywalizacji 
z remisowym wynikiem 1:1. W listopadzie Anwil rozgrywał dobre spotkanie do 37. 
minuty, ale w kluczowym momencie dwie trójki Jerela Blassingame’a przesądziły  
o zwycięstwie gospodarzy 80:75. W odpowiedzi, w lutym Rottweilery ograły Czarne 
Pantery 69:63, a świetne spotkanie rozegrał wówczas Josip Sobin, który zdominował 
pole trzech sekund.

Jednym z aspektów, w którym Anwil  
w teorii przeważa nad słupszczanami 
jest rotacja Polaków. Trener Stelmahers 
rotuje czwórką-piątką koszykarzy z pol-
skimi paszportami i… żadnego z nich nie 
ma w pierwszej czwórce strzelców. O ile 
Grzegorz Surmacz i Mantas Cesnauskis 
radzą sobie jednak skutecznie (obaj oko-
ło dziewięciu oczek w każdym meczu),  
o tyle Dallin Bachynski, Łukasz Seweryn 
i Piotr Dąbrowski nie są tak stabilni. Pro-
blem w tym, że Igor Milicić przez kilka 
ostatnich dni zachodził w głowę czy bę-
dzie mógł skorzystać z Michała Chyliń-
skiego. Brak „Chyla” sprawia, że „sprawa 
polska” nie musi być wcale argumentem 
za włocławianami. 

BILANS W ZASADNICZYM 

WĄSKO W POLAKACH

O ile Chavaughn Lewis to zawodnik 
skupiający się przede wszystkim na dy-
namicznych wejściach pod kosz i rozry-
waniu defensywy rywala poprzez swoją 
szybkość i dobry drybling, o tyle Antho-
ny Goods to klasyczny strzelec, który 
przede wszystkim korzysta ze swo-
jego rzutu z pół- i dystansu. Przyjście 
Amerykanina do Słupska było jednym  
z kluczowych elementów, który pozwo-
lił wywindować drużynę Energi Czar-
nych do fazy play-off i dzisiaj Anwil musi 
zwrócić baczną uwagę na tego gracza. 
Co ciekawe, gracza, który był w orbicie 
zainteresowań klubu z Włocławka, gdy 
trenerem był Dainius Adomaitis. 

GOOD GOODS

Przygotował
Michał Fałkowski

NIESAMOWITA 
WALKA O PLAY-oFF
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Rozpracowujemy Energę Czarnych

THUMB UP
Klasyka gatunku, czyli akcja typu pick and roll. Energa Czarni Słupsk bardzo mocno bazują  
na dwójkowych zagraniach, głównie wtedy gdy Chavaughn Lewis i Anthony Goods grają z piłką 
w rękach. Marcin Woźniak, jak zwykle, rozpracował ćwierćfinałowych rywali Anwilu Włocławek.

?THUMB up
(„kciuk do góry”) 

czyli pick and roll 

rozgrywany na skrzydle
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Rozgrywający (1) czeka na zasłonę od 

centra (5) na skrzydle. Korzystając z ruchu 

wysokiego gracza, może albo ruszyć 

w kierunku kosza albo skończyć akcję 

podaniem do podkoszowego. Dobrze 

rozegrany set może już na tym etapie 

przynieść dwa punkty.

1

Kopia akcji z ramki nr 1, z tą różnicą, że 

graczem z piłką nie jest rozgrywający (1), 

a rzucający obrońca (2/3). Korzystając  

z zasłony, może wbić się pod kosz, zagrać 

do wysokiego albo odrzucić piłkę na 

obwód do jednego ze skrzydłowych.

W sytuacji, gdy obrona odczyta zagranie 

słupszczan, rozgrywający przerzuca piłkę 

do rzucającego obrońcy (2/3) na drugą 

stronę parkietu. W tym czasie obronę 

swoim ruchem angażuje także niski 

skrzydłowy (3/2).

2/3

4/3

2/3

4/3

3/2

3/2

5

1

5

2/3

3/2

1

5

4/3
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#pg
kamil
Łączyński

#c
Josip 
sobin

#pF
Paweł
Leończyk

#sg
Łukasz 
Seweryn

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

#sg
Łukasz 
Seweryn

#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 1,9 pkt., 1,8 zb.
9     Łukasz Seweryn         POL 1982 195 SF 4,3 pkt.
10  Andrzej Urban         POL 2000 192 SG/SF
11  Marcus Ginyard         USA 1987 196 SG/SF 11,3 pkt., 5 zb., 2,3 zb.
14  Anthony Goods         USA 1987 190 PG/SG 12,9 pkt., 4,4 as., 2,6 zb.
17  Dallin Bachynski         POL 1991 213 C 4,3 pkt., 2,5 zb.
22  Mantas Cesnauskis       POL 1981 189 PG/SG 9,2 pkt., 2,5 zb., 1,5 as.
25  Dawid Rypiński         POL 1995 193 SF 2,5 pkt., 1,5 zb.
33  Grzegorz Surmacz         POL 1985 203 PF 9,1 pkt., 5 zb., 1,8 as.
40  Chavaughn Lewis         USA 1993 194 SG 14,1 pkt., 4,7 as., 4,6 zb.
45  David Kravish         USA 1992 208 C 12,8 pkt., 7,6 zb.

sztab szkoleniowy

Roberts Štelmahers  Trener
Rafał Frank  Asystent trenera
Mirosław Lisztwan  II asystent trenera
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- Jest mi bardzo miło, że znowu będę grał w Hali 
Mistrzów. Zawsze lubiłem tę arenę, bo Włocławek 
żyje koszykówką – mówi Marcus Ginyard, skrzy-
dłowy Energi Czarnych Słupsk, w przededniu 
ćwierćfinałowej rywalizacji między Rottwe-
ilerami a Czarnymi Panterami. Jak się jednak 
okazuje, to nie miejsce rozgrywania dwóch 
pierwszych meczów wywołuje u Amerykanina 
największe emocje. Wywołuje je coś innego. 
– Chyba bardziej jednak podekscytowany jestem 
tym, że mierzymy się z pierwszą drużyną sezonu za-
sadniczego. To wielka sprawa i właśnie to sprawia, 
że czuję ekscytację – dodaje Amerykanin.

Energa Czarni Słupsk do końca sezonu zasadni-
czego drżeli o playoffowy byt i dopiero ostatnie 
zwycięstwo nad Miastem Szkła Krosno sprawiło, 
że zespół Robertsa Stelmahersa zameldował się 
w najlepszej ósemce na ostatnim premiowanym 
udziałem w drugiej fazie sezonu miejscu. Fawo-
rytem starcia będą więc włocławianie, o których 
Ginyard mówi w samych superlatywach. 

- Nie ma przypadku w tym, że Anwil jest pierwszy. 
Grają świetnie pod koszem, mają genialnych strzel-
ców, a cały zespół rozumie się doskonale i bardzo 
dobrze gra bez piłki. Tak naprawdę, przed meczami 
z Anwilem nie możesz powiedzieć, że trzeba bar-
dziej skoncentrować się nad tą czy tamtą kwestią. 
Trzeba myśleć i uważać na wszystko – tłumaczy 
były skrzydłowy Anwilu.

Obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie w tym 
sezonie i stan rywalizacji, póki co, jest remi-
sowy: słupszczanie wygrali w Gryfii, a włocła-
wianie w Hali Mistrzów. – Doskonale pamiętam 
tamto spotkanie. Wszyscy w drużynie je pamięta-
my i mamy w głowach to, że wtedy do szczęścia za-
brakło nam bardzo niewiele. Wierzymy, że możemy 
walczyć z Anwilem jak równy z równym, a co więcej 
– pokonać ich w serii – mówi Ginyard.

Ile meczów potrwa rozpoczynająca się w czwar-
tek seria? Tego na ten moment nie wie nikt i nikt 
nie jest w stanie przewidzieć niczego ze 100-pro-
centową pewnością. Anwil ma tę przewagę, że 
aby pokonać rywali, wystarczy, że wygra wszyst-
kie mecze u siebie, ale tak zupełnie po prawdzie – 
w szeregach zespołu Igora Milicicia nikt nie myśli 
o spotkaniu numer pięć. Celem numer jeden dla 
włocławian jest obronić Halę Mistrzów w dwóch 
pierwszych meczach. Celem gości natomiast – 
wyrwać choć jedno zwycięstwo na wyjeździe.

- Z jakiegoś powodu na „przewagę parkietu” mówi 
się… „przewaga”. Jest to dodatkowa korzyść, bo za-
wsze lepiej rozpoczynać serię mając za sobą jedną  
z najlepszych widowni w Polsce, a za takich uwa-
żam fanów we Włocławku. My jednak o tym 
wszystkim nie myślimy. Koncentrujemy się na każ-
dym kolejnym meczu. Najpierw czwartek, potem 
sobota i tak dalej… – kończy Ginyard.

  Rozmawiał Michał Fałkowski

W sezonie 2012/2013 był jedną  
z najjaśniejszych postaci Anwilu Wło-
cławek, choć sam sezon okazał się roz-
czarowaniem dla klubu. Po rocznym 
pobycie na Kujawach Ginyard prze-
niósł się na Ukrainę, a następnie grał 
także w Stelmecie BC. Od tego sezonu 
reprezentuje barwy Energi Czarnych 
Słupsk i w najbliższych dwóch spotka-
niach zagra przeciwko widowni, która 
niegdyś go oklaskiwała.

Możemy walczyć z Anwilem 
jak równy z równym
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BILANS W ZASADNICZYM 
Panie prezesie, rozpoczynamy fazę play-off. Czuje 
pan większe emocje, niż w trakcie sezonu zasadni-
czego?
Arkadiusz Lewandowski: Emocje są zawsze. Czy 
gramy w sezonie zasadniczym, czy już play-off; czy 
przeciwko mistrzowi Polski czy rywalowi z dolnej czę-
ści tabeli. Oczywiście, one różnicują się w zależności 
do okoliczności, ale zawsze są. Czy są większe obec-
nie? Mam nadzieję – podobnie pewnie jak wszyscy 
kibice – że te największe emocje dopiero przed nami. 

Wszyscy kibice rozmawiają o tym, co nas czeka nie 
tyle teraz, w ćwierćfinale, ale już wybiega myślami 
w przyszłość: półfinał, czy nawet jeszcze dalej…
- Kibic ma do tego pełne prawo, zresztą nie tylko ki-
bic. Nieustannie przecież widujemy się z naszymi 
sponsorami, partnerami i oni wszyscy powtarzają:  
a w półfinale to będzie to, a w finale będzie tamto… 
Według mnie to tylko dobrze, gdy fani i ludzie przy-
chylnie nastawieni do klubu wróżą nam sukcesy i chcą 
być ich częścią. Oczywistym jest jednak, że my w tę 
grę nie wchodzimy. Od początku sezonu powtarza-
my to, co sobie założyliśmy: każdy kolejny mecz. Na 
niczym więcej się nie skupiamy bo wierzymy, że tylko 
ta droga zaprowadzi nas do sukcesu.

Niemniej: #RazemPoMedal…
- Hasło to towarzyszy nam od okresu przygotowaw-
czego i nie zostało ustalone przypadkowo. Wytyczne 
Rady Nadzorczej jak i nasze, wewnętrzne, są ściśle 
określone i tego się trzymamy. Ale jednocześnie: krok 
po kroku, mecz po meczu.

Początek sezonu był jednak trudny, a nastroje – 
zgoła inne od obecnych.
- Mam wrażenie, że ci, którzy wówczas się troszeczkę 
odwrócili, szybko jednak docenili pracę i wysiłek wło-

żony przez trenerów i zawodników i dzisiaj wszyscy 
razem cieszymy się z pierwszego miejsca po sezonie 
zasadniczym. Jest takie powiedzenie, spopularyzo-
wane ostatnio w jednym internetowym mini-serialu: 
at augusta per angusta (język łaciński: do wielkich 
osiągnięć przez trudności – przyp. M.F.). Czy będzie 
trafnie odnosiło się do sezonu 2016/2017? Głęboko 
w to wierzę.

Pojedynek z Energą Czarnymi Słupsk to rewanż za 
starcie o brąz z zeszłego sezonu?
- Kibice lubią takie dodatkowe smaczki, ale nie myśli-
my o tym. Każdy sezon to inna historia. Choć z drugiej 
strony, sport przecież polega na tym, że zawsze ktoś  
z kimś ma rachunki do wyrównania.

Jak ważna według pana będzie przewaga parkietu 
Anwilu aż do ewentualnego finału włącznie?
- Koszykarze i trenerzy są zgodni: na etapie półfina-
łu oraz finału przewaga parkietu gdzieś się zaciera, 
przestaje mieć tak istotne znaczenie jakie ma cho-
ciażby w sezonie zasadniczym. Adrenalina i stawka 
spotkań są tak duże, że parkiet schodzi na dalszy 
plan, ale… czy tak będzie naprawdę? Hala Mistrzów 
to najgorętsza arena w Polskiej Lidze Koszykówki, a 
nasi kibice już nie raz udowodnili, że swoją postawą 
i dopingiem wpływają na losy meczów. Tak jak my 
jako klub od pewnego czasu jesteśmy nieustannie 
głodni zwycięstw, tak samo, mam wrażenie, głodni 
zwycięstw są nasi fani i gdyby to tylko było możli-
we, wbiegliby tłumnie na parkiet Hali Mistrzów, aby 
wziąć na ręce Kamila Łączyńskiego czy Josipa Sobi-
na i zanieść ich, aby z łatwością wrzucili piłkę do ko-
sza. Mam wrażenie, że ten głód wszystkich kibiców, 
poprzez fantastyczny doping, może zaprowadzić 
zespół wysoko!

   Rozmawiał Michał Fałkowski

Rozpoczynająca się dziś faza 
Play-off 2017 wywołuje wiel-
kie emocje. I nie tylko wśród 
kibiców Anwilu Włocławek, ale 
także… w samym klubie. Swoimi 
przeżyciami i przemyśleniami 
dzieli się prezes zarządu Klubu 
Koszykówki Włocławek S.A., 
Arkadiusz Lewandowski.

Nieustannie głodni zwycięstw
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uTak. To już dziś. Już za chwilę. To co tygryski lubią najbardziej. Startujemy. Play-off 
2017 uważam za otwarte. 32 kolejki spotkań, 7 miesięcy wyczerpującej rywaliza-
cji. Hektolitry potu wylane na treningach i podczas meczów, tysiące przejechanych 
kilometrów. Ponad 2500 zdobytych punktów, blisko 1100 zebranych piłek, ponad 
500 asyst. Również ponad 600 celnych rzutów za 2, blisko 300 trójek i prawie pół 
tysiąca celnych osobistych. Prawie 700 popełnionych fauli, blisko 400 strat i ponad 
50 rozdanych bloków. I wreszcie to, co najważniejsze: wywalczone, wypracowane 
i w pełni zasłużone pierwsze miejsce. Gwarancja tego, że jeśli wygramy wszystkie 
mecze na własnym parkiecie do końca sezonu to… Nie, nie. Nie będę zapeszał. Nie-
mniej, imponujące to wszystko, prawda? 

21 długich lat czekaliśmy by znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy. Przeszliśmy 
do historii, bo ta sztuka udała się nam dopiero drugi raz w dziejach klubu. Pierwszy 
raz w tym stuleciu. Są takie chwile, w których my, kibice Anwilu, pękamy z dumy.  
I teraz właśnie jest taki moment. Napawamy się radością i cieszymy ze zwycięstwa 
w sezonie zasadniczym. Życie jednak nie znosi stagnacji i nie znosi próżni. Było miło, 
ale się skończyło. Za chwilę zaczynamy wszystko od nowa. Za chwilę zapomnimy  
o tych wszystkich statystykach, które przytoczyłem powyżej. Zapomnimy o kapital-
nych wygranych po niezwykle emocjonujących końcówkach i o niespodziewanych, 
zaskakujących porażkach z sezonu zasadniczego. Zapomnimy o wszystkich zdoby-
tych i straconych punktach,  porażce w finale Pucharu Polski, wygranej ze Stelmetem 
i meczu z dogrywką w Kutnie. Zaczynamy play-off i nic więcej się nie liczy.

„Jeszcze nic nie wygraliśmy” - powiedział całkiem niedawno Kamil Łączyński  
i trudno nie przyznać mu racji. To wszystko, co wywalczyliśmy, do czego doszli-
śmy wspólnymi siłami nie ma w tej chwili znaczenia. Czy jednak do końca tak 
jest? Czy zawodnicy nie będą pamiętać, że w kilku ostatnich meczach potrafi-
li wygrywać spotkania, które wydawały się nie do wygrania. Czy zapomną, że  
w pokonanym polu zostawili mistrza i wicemistrza Polski? Czy nie będą pamiętać  
o tym, że to czego dokonali, stało się faktem bo byli monolitem, który cięż-
ko było rozbić? I czy wreszcie zapomną, ze mają fantastycznego trene-
ra, któremu mogą zaufać i który ich do tego wszystkiego poprowadził? 
Oczywiście, że nie. To wszystko, co działo się w sezonie zasadniczym,  
a co pozwoliło we Włocławku zbudować drużynę na miarę pierwszego miejsca 
przed play-off będzie ze zdwojoną siła procentować w tych rozgrywkach.

Anwil jest mocny. Ma długą ławkę i wyrównany skład, a w tym składzie zawod-
ników, z których każdy może rozstrzygnąć o losach meczu. Jesteśmy dobrze 
naoliwioną, rozpędzoną lokomotywą, w której kotle buzuje para, napędzają-
ca ją coraz bardziej z kilometra na kilometr. Mamy fantastycznego maszynistę, 
który wie, że nie należy patrzeć zbyt daleko w przód, bo sterując w ten sposób, 
można się wykoleić. Spokojnie pokonuje więc stacje za stacją by dotrzeć do celu  
z napisem medal. Po tym jak zaprezentowaliśmy się w sezonie zasadniczym, można 
z pełną stanowczością stwierdzić, że jesteśmy na właściwym torze i wiele wskazuje 
na to, że trudno nas będzie z niego zepchnąć. Nie musimy bać się nikogo. Niech to 
inni drżą, gdy zobaczą nas na swojej drodze. 

Kiedy w 2010 roku po wygranym meczu z Polpharmą w Starogardzie Gdańskim 
darłem się jak opętany do mikrofonu, krzycząc „Anwil w finale”, nie przypuszczałem, 
że jest to początek siedmiu chudych lat włocławskiej drużyny. Teraz tych siedem 
chudych lat się skończyło. Pora zacząć siedem lat tłustych.

Do usłyszenia!

Nie musimy bać się 
nikogo. Niech to inni 

drżą, gdy zobaczą 
nas na swojej drodze.
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KRZYSZTOf
SZARADOWSKI

komentator Radia Anwil
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P IĄT E K  /  S O B O TA 2 1 : 0 0  -  0 4 : 0 0
M u z y k a  n a  ż y w o  -  n a j l e p s i  D j - e  w  P o l s c e

I m p r e z y  o k o l i c z n o ś c i o w e
W i e c z o r y  p a n i e ń s k i e  i  k a w a l e r s k i e
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  F B
o r a z  p o d  n u m e r e m  7 3 0 3 4 4 7 2 0

M U Z Y K A /  P R Z Y J A C I E L E  /  Z A B AWA
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WSAD czy DWA PLUS JEDEN:  
Raczej DWA PLUS JEDEN, bo zawsze to szansa na 
dodatkowy punkt z linii.

II LIGA czy EKSTRAKLASA:  
W II lidze gram już regularnie dwa lata, więc czas  
na EKSTRAKLASĘ!

MECZ W HALI MISTRZÓW  
czy MECZ WYJAZDOWY: 
 Zdecydowanie MECZ W HALI MISTRZÓW,  
bo nikt nie ma takich kibiców jak my!

RZUT WOLNY czy RZUT ZA TRZY:  
Matematyka jest prosta – wybieram  
RZUT ZA TRZY.

MAMA czy DZIEWCZYNA:  
Każda dziewczyna musi zrozumieć, że MAMA 

to najważniejsza kobieta w życiu mężczyzny.

NAUCZYCIELKA OD POLSKIEGO  
czy NAUCZYCIELKA OD MATEMATYKI:  

W liczeniu jestem nienajgorszy, 
 więc miałem łatwiej u NAUCZYCIELKI OD 

MATEMATYKI, haha!

MARGARET czy PREMIER SZYDŁO:  
Tylko i wyłącznie PREMIER SZYDŁO! Gustuję 

w brunetkach!

BLONDYNKA czy RUDA:  
Opcja trzecia: BRUNETKI.  

Choć blondynki są na drugim miejscu 
w klasyfikacji generalnej!

EŁK czy WŁOCŁAWEK:  
Kocham Mazury i mój rodzinny EŁK!

KOT czy PIES:  
Muszę wybrać KOT, bo inaczej mój Rocky 

spakowałby walizki i się wyprowadził.

IPHONE czy IPAD:  
Nie wytrzymałbym tygodnia  

bez mojego telefonu – IPHONE.

BUTY JORDANA czy KSIĄŻKI O JORDANIE:  
KSIĄŻKI O JORDANIE.  

Lubię książki o wielkich sportowcach,  
którzy osiągnęli sukces.

kwarta 1 

KOSZYKÓWKA 

Cztery kwarty z

 rafałem komendą
kwarta 2 

Kobiety 

kwarta 3 

DOM 
kwarta 4 

HOBBY

POKÓJ W AKADEMIKU  
czy POKÓJ NA STANCJI:  
Lubię ciszę i spokój, a MIESZKANIE  
NA STANCJI mi to umożliwia.

GOTOWANIE czy SPRZĄTANIE:  
Nie mam talentu do sprzątania,  
za to chętniej coś UGOTUJĘ. 

MYCIE OKIEN czy ODKURZANIE:  
MYCIE OKIEN. Nie zajmuje dużo czasu  
i nie trzeba się schylać.

PEŁNA LODÓWKA czy PEŁNY BAREK:  
Lubię dobrze zjeść, PEŁNA LODÓWKA  
potrzebna mi jest do szczęścia.

Z
eb

ra
ł: 

M
ic

ha
ł F

ał
ko

w
sk

i

IGOR MILICIĆ czy GRZEGORZ KOŻAN:  
Trener Kożan poświęca mi bardzo dużo czasu i pomaga doskonalić moje słabości,  

więc jestem mu za to bardzo wdzięczny. To jednak IGOR MILICIĆ podejmuje decyzje,  
żeby wpuścić mnie na boisko, a minuty są dla mnie najważniejsze.

BUZZER 

BEATER
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Najwięcej punktów rzuconych: 112 – przeciwko TBV Startowi Lublin (112:77)

Najmniej punktów rzuconych: 56 – przeciwko MKSowi Dąbrowa Górnicza (56:70)

Najmniej punktów straconych: 45 – przeciwko AZSowi Koszalin (93:45)

Najwięcej punktów straconych: 89 – przeciwko Treflowi Sopot (102:89)

Największe zwycięstwo: 48 – przeciwko AZSowi Koszalin (93:45)

Najwięcej celnych rzutów za 2 zespołu: 27 – przeciwko AZS Koszalin (93:45)

Najwięcej celnych rzutów za 3 zespołu: 16 – przeciwko TBV Startowi Lublin (112:77)

Najwięcej celnych rzutów z gry zespołu: 38 – przeciwko TBV Startowi Lublin (112:77)

Najwięcej punktów: 29 – Nemanja Jaramaz – przeciwko Asseco Gdynia (81:79)

Najwięcej trójek: 7 – Michał Chyliński – przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń (91:73)

Najwięcej zbiórek: 12 – Josip Sobin – przeciwko MKSowi Dąbrowa Górnicza (73:70)

Najwięcej asyst: 11 – James Washington – przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń (91:73)

Najwięcej przechwytów: 4 – Kamil Łączyński – przeciwko Polfarmexowi Kutno (95:88)

Najwięcej fauli wymuszonych: 11 – Josip Sobin – przeciwko MKSowi Dąbrowa Górnicza (73:70)

Najwięcej bloków: 3 – Josip Sobin – przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń (73:69)

Największy evaluation: 32 – James Washington – przeciwko Treflowi Sopot (102:89)

Największa różnica +/-: 36 – Paweł Leończyk – przeciwko AZSowi Koszalin (93:45) 

naj - Drużynowo

naj - indywidualnie
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