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wstępniakSuperpuchar! 
Superrozpoczęcie!

michał Fałkowski
media manager 

2007 rok… Dziesięć lat temu w roli dziennikarza siedziałem 
w Hali Mistrzów i ze strefy medialnej celebrowałem Super-
puchar Polski zdobyty przez Anwil Włocławek w fantastycz-
nym stylu, po kapitalnych emocjach 45-minutowej walki. 
Wówczas podopieczni Alesa Pipana pokonali galaktyczny 
Prokom Trefl Sopot w składzie z Milanem Guroviciem, To-
masem van den Spiegelem, Rubenem Wolkowyskim czy 
Travisem Bestem. Wielkie indywidualności po stronie sopo-
cian nie dały jednak rady, bo to Anwil był monolitem i był 
tego dnia… nomen omen… the best.

2017 rok… Anwil znowu w meczu o Superpuchar Polski  
i przeciwnik znowu, może nie galaktyczny, ale na pewno 
naszpikowany gwiazdami. Czterech reprezentantów Polski, 
kadrowicze z Czarnogóry, świetni zmiennicy, doświadczenie 
połączone z młodzieńczą fantazją, atletyzm, zgranie oparte 
o poprzedni rok pracy… Tak… Stelmet BC Zielona Góra miał 
wszystkie argumenty w starciu z Anwilem.

Ale po 45 minutach twardej rywalizacji na łokcie i sportowe 
argumenty to włocławianie okazali się lepsi, skuteczniejsi, 
twardsi i bardziej zaangażowani! I Superpuchar Polski zo-
stał we Włocławku, poszerzając klubową gablotę i dopisując 
kolejny rozdział w niesamowitej historii klubu. Historii pod ty-
tułem #25LatWElicie.

Jestem zaszczycony i wręcz onieśmielony tym, że mo-
głem uczestniczyć w zdobyciu tego trofeum od wewnątrz.  
Przez ostatnie tygodnie koncentrowałem się na akcji  
#25LatWElicie, aby tym młodszym przybliżyć, a starszym 
odświeżyć poprzednie ćwierćwiecze. Teraz jednak zaczyna-
my pisać nowe. Oby to było superrozpoczęcie kolejnej ery 
niesamowitych emocji i sukcesów!



k a m i l  ł ą c z y ń s k i
Igor Griszczuk zapytany o wojowników w dzisiejszej koszykówce wymienił między innymi Kamila Łączyńskiego.  

Nowy kapitan Anwilu Włocławek zawsze zostawia na parkiecie mnóstwo zdrowia, potu, a także krwi.  
Zapraszamy do wywiadu z playmakerem Rottweilerów.
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Czy w tym sezonie presja będzie mniejsza na Anwilu Wło-
cławek?
Kamil Łączyński: We Włocławku zawsze jest presja na wy-
nik. Nie ważne jaki skład, zawsze trzeba walczyć o najwyż-
sze cele, a przez „najwyższe cele” rozumiem awans do strefy 
medalowej, udział w półfinale.

Podczas wakacji udzieliłeś wywiadu, w którym powiedzia-
łeś, że chciałbyś zdobyć medal…
- …bo to oczywiste.

Czy to nie tożsame z tym, że kapitan zespołu wyznacza 
„swojemu” zespołowi cel?
- Wtedy nie wiedziałem, że będę kapitanem (śmiech). 
Prawda jest jednak taka, że każdy zawodnik, który przy-
jeżdża do Włocławka wie, że tutaj wszyscy chcą walczyć 
o najwyższą stawkę. Nawet nowi zagraniczni koszykarze 
tacy jak Ivan (Almeida – przyp. M.F.), Ante (Delas) czy Jay 
(Jaylin Airington) wiedzą już co to znaczy grać w Anwilu, 
bo… im powiedziałem (śmiech)! I uważam, że mamy realne 
szanse – patrząc na nasze możliwości, umiejętności, składy 
innych zespołów – aby w tej czwórce się znaleźć. Ale sport 
jest taki, że ktoś może mieć lepszą formę, lepszy pomysł na 
grę, lepszą skuteczność i… w czwórce znajdzie się ktoś inny. 
Tak jak rok temu… Sport uczy pokory, ale mam nadzieję, że 
w tym sezonie będzie inaczej, niż poprzednio.

Ale „im ciszej będziesz, dalej jedziesz”?
- Troszkę tak, ale z drugiej strony – cele trzeba sobie stawiać 
wprost. Wiemy, że to nie będzie łatwy sezon, bo kibic we 
Włocławku, tak jak my, ma w pamięci to, co się stało w po-
przednim sezonie, ale z drugiej strony kiedyś trzeba o tym 
zapomnieć i zacząć myśleć do przodu. Zaczynamy sezon, 
więc to jest taki moment. 

{ }
Będę dbał  
o ten zespół

notował Michał Fałkowski



kamil łączyński
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Być kapitanem Anwilu – to brzmi dumnie?
- Brzmi. Ale czy dodatkowo wpływa na moje zachowanie? 
Nie do końca. Zawsze dużo gadałem, zawsze wszystkich 
opieprzałem (śmiech), więc gdybym nie miał opaski, tak jak 
nie miałem w dwóch poprzednich latach, i tak by to nic nie 
zmieniło. 

Jakim kapitanem będziesz?
- Stara maksyma głosi, żeby zespołem być przede wszyst-
kim na parkiecie, a nie poza nim, ale ja uważam, że te dwa 
elementy muszą ze sobą współgrać. Musimy się lubić, szano-
wać, dobrze by było jakbyśmy chcieli spędzać ze sobą czas 
poza meczami i koszykówką, bo później łatwiej o porozumie-
nie na treningach. Na pewno będę dbał o szatnię nie tylko  
w wymiarze sportowym, będę dbał o ten zespół ogółem.

W poprzednich dwóch latach byłeś jednym z dwóch kla-
sycznych playmakerów obok Roberta Skibniewskiego, na-
stępnie pojawił się też James Washington. Teraz jest inaczej.
- W pewnym sensie to prawda. Z drugiej strony – jest Ante, 
który ma wielkie umiejętności i głowę do koszykówki. Świetnie 
rozumie basket, świetnie wkomponował się w drużynę i wie, 
że nie musi być skuteczny jeśli chodzi o statystyki, by poma-
gać zespołowi. To taki typ gracza, który nie błyszczy dla kibi-
ców, ale błyszczy dla trenerów i uważam, że bardzo dobrze 
go mieć w zespole. Dodatkowo jest młody Damian Ciesielski, 
który będzie walczył o swoje minuty, więc sądzę, że nie ma 
powodów do zmartwień.

Jak patrzysz na obecny skład w kontekście poprzedniej eki-
py z sezonu 2016/2017?
- Uważam, że nie mamy słabszego składu. Trener Igor Milicić 
i władze klubu zebrały ciekawe grono zawodników, a ostatni 
transfer – Ivan Almeida – sprawił, że ekipa została wzmoc-
niona brakującym elementem, czyli atletyzmem. Tego nam 
troszkę brakowało, ale dzięki jego obecności mamy niezły 
balans między obwodem, a koszem. Możemy być groźni 
i na dystansie, i pod koszem, możemy grać szybko i dyna-
micznie, ale też ustawiony basket.

Jaka będzie tożsamość tego zespołu?
- Na pewno dużo będziemy grać przez wysokich, bo taką 
koszykówkę preferuje trener Milicić. Zresztą, to graliśmy 
przez cały poprzedni sezon i świetnie wychodziło. Mając  
w składzie Josipa Sobina i Pawła Leończyka po prostu musisz 
ich wykorzystywać. Tym bardziej, jeśli twoi nowi podkoszowi  
– Michał Nowakowski i Szymon Szewczyk – nieźle rzucają za 
trzy i rywale nie będą mogli ich odpuszczać. Z drugiej strony, 

na pewno będziemy chcieli grać szybszą koszykówkę i przez 
to obrońcy będą mieli nieco więcej swobody. Na pewno 
chcemy grać agresywnie jeden na jeden, na pewno chcemy 
wykorzystywać element kreowania gry nie tylko poprzez za-
grywkę, ale także poprzez naturalne cechy poszczególnych 
graczy. 

Igor Griszczuk, zapytany o to czy w dzisiejszej koszykówce 
są wojownicy, wymienił Mateusza Ponitkę, Krzysztofa Szu-
bargę i… ciebie. Dokładnie powiedział, że oddajesz serce na 
boisku.
- Miło usłyszeć takie słowa z ust byłego, znakomitego gracza, 
którego koszulka wisi pod kopułą Hali Mistrzów. Mnie jednak 
wydaje się, że o takim czymś nie powinno się wspominać, bo 
to jest coś absolutnie normalnego, że zawodnik powinien 
dawać z siebie 100 procent. To nasza praca, a pracę trze-
ba wykonywać na maksimum. Jako kapitan zespołu mogę 
obiecać, że w tym Anwilu nie będzie żadnego zawodnika, 
o którym kibice po meczu mogliby powiedzieć, że nie oddał 
serca w grze.

A propos serca. W twoim sercu jest przede wszystkim twoja 
rodzina i najmłodszy w niej:  dziewięciomiesięczny synek. 
Myślisz, że Antek – przychodząc na mecze – będzie już  
w tym sezonie rozpoznawał, że w białej koszulce z nume-
rem dziewięć gra jego tata?
-  Może im bliżej końca sezonu tym będzie to częstsze, ale 
mam nadzieję, że tak (śmiech)! Myślę też, że już czas kupić 
koszulki Anwilu dla całej rodziny!

rozMawiał Michał Fałkowski
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azs koszalin

Akademicy” szybko otrząsnęli się po 
ubiegłym sezonie i chcąc odbudo-
wać swoją markę w PLK wcześnie 
rozpoczęli budowę składu. Popra-
wienie najgorszego wyniku w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej wiązało 
się z radykalną przebudową zespołu 
– jedynym graczem, który pozostał  
w składzie jest młody Igor Wadow-
ski. Młody jednak będzie cały ze-
spół – tylko jeden z zawodników ma 
więcej niż 25 lat. Na doświadczenie 
postawiono natomiast na ławce tre-
nerskiej – szkoleniowcem koszalinian 
został dobrze znany Dariusz Szczu-
biał, czyli ostatni w historii klubu tre-
ner, który miał okazję przepracować 
cały sezon.

Zmiany, zmiany, zmiany …
Zdecydowaną większość zespołu stanowią koszykarze, którzy po raz 
pierwszy będą reprezentować barwy AZS-u Koszalin. Wśród nich jest były 
zawodnik Anwilu Włocławek Kacper Młynarski, który w słabszym zespole 
powinien być ważnym elementem rotacji. Z Radomia do Koszalina prze-
niósł się także Damian Jeszke, a na powrót do strzeleckiej formy liczy spro-
wadzony z TBV Startu Lublin Jakub Dłoniak – lider punktowy PLK sezonu 
2012/2013 (trenerem Siarki był wówczas Szczubiał). Bez roszad nie obyło 
się także podczas off-season. Brandona Watkinsa, Tra-Deona Hollinsa, 
Dusty’ego Hannahsa zastąpili ich rodacy: Melsahn Masabe, Diante Bal-
dwin oraz przebywający na testach Rodnerius Lewis. Prosto ze Stanów 
do Koszalina trafił Simon Kucharewicz, który zabezpieczy polską rotację.

Młodzi gniewni
W minionym sezonie klubem, który stawiał na młode talenty był Asseco 
Gdynia. Teraz jeszcze młodszym składem dysponował będzie koszaliński 
AZS. Najstarszym i jednocześnie najbardziej doświadczonym koszyka-
rzem jest kapitan Jakub Dłoniak, mentalny lider drużyny. Trener Szczubiał 
zdecydowanie postawił na zawodników na dorobku, chcących coś udo-
wodnić, tradycyjnie wybrał młodych Amerykanów, którzy poprzez dobrą 
grę chcą zwrócić uwagę lepszych klubów. Po raz pierwszy w buty polskich 
liderów wejść mają Młynarski i Jeszke, a wspomagani mają być przez trój-
kę debiutantów w PLK (Leńczuk, Kiwilsza, Kucharewicz).

Amerykański zaciąg
Nie jest tajemnicą, że Dariusz Szczubiał preferuje czarnoskórych graczy 
ze Stanów Zjednoczonych, którzy niejednokrotnie byli liderami drużyny. 
W pierwszym meczu ligowym w Hali Mistrzów zawodnicy Anwilu po-
winni uważać  na dobrze punktującego w sparingach pierwszoroczniaka 
Diante Baldwina. Równie groźny (o ile przejdzie testy) będzie Rodnerius 
Lewis, czołowy strzelec ligi gruzińskiej. Dodatkową opieką pod tablicami 
powinien być otoczony Melsahn Masabe, który w lidze greckiej notował 
średnie bliskie double-double (12 punktów, 9 zbiórek). W defensywie na-
leży zwrócić uwagę na Kacpra Młynarskiego, byłego zawodnika Anwilu. 
„Baron” tylko w jednym z ośmiu meczów kontrolnych zanotował jednocy-
frową zdobycz punktową.

Jacek Jaskólski
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993
1 Marcel Afeltowicz POL SG / SF 185 2000
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1989
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992
13  Josip Sobin CRO C 206 1989
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988
15  Damian Ciesielski POL PG 187 1997
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982
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Łączyński

pg
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener:  Dariusz Szczubiał   /     Asystent: Wojciech Zeidler
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener:  Dariusz Szczubiał   /     Asystent: Wojciech Zeidler
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0              Simon Kucharewicz POL      PF            201          1993
8              Melsahn Basabe USA        C              203          1992
10            Igor Wadowski POL         PG / SG 196          1996
12            Szymon Kiwilsza POL         SF            201          1997
14 Laimonas Chatkevicius LIT           PF / C     211 1993
20 Diante Baldwin USA        PG           183          1994
23 Modestas Kumpys LIT           SF            194          1991
24            Jakub Dłoniak             POL         SG           194          1983
25            Aleksander Leńczuk  POL         SG           193          1993
26            Damian Jeszke            POL         SF / PF   200          1995
32            Kacper Młynarski        POL         SF / PF   202          1992
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zza mikrofonu
25 lat w elicie. To hasło, które w bieżącym sezonie przy-
świecać będzie koszykarzom Anwilu. Ćwierć wieku. Wynik 
naprawdę fantastyczny. Po tylu latach aż trudno sobie 
wyobrazić, że kiedyś w naszym mieście nie było koszy-
kówki. To ćwierć wieku z basketem odcisnęło ogromne 
piętno na życiorysach wielu włocławian. Na moim  
w sposób szczególny. Kiedy pierwszy raz stanąłem na 
trybunach włocławskiego „kurnika”, i z wypiekami na 
twarzy obserwowałem jak po parkiecie biegają moi 
idole: Griszczuk, Żełudok, Skiba, Wardach czy Olszew-
ski, nie przypuszczałem, że niespełna 10 lat później 
stanę się częścią tej wielkiej fantastycznej karuzeli, na 
której kręcił się będę przez kolejnych kilkanaście lat swo-
jego życia, stając się na dobre jednym z jej elementów. 
To fantastyczne uczucie robić w życiu to co się kocha, 
tym bardziej, że robi się coś, co było kiedyś marzeniem. 
Pisząc ten tekst uświadomiłem sobie jaki szmat czasu 
spędziłem w podróży za koszykarzami. Uświadomiłem 
sobie, że pracuje w roli komentatora o trzy lata dłużej 
niż mój wspaniały i niezapomniany poprzednik Jerzy 
Polak i że jestem jedynym radiowym komentatorem  
w tym kraju, który od trzynastu lat nieprzerwanie rela-
cjonuje mecze PLK. Są takie chwile kiedy człowiek jest 
z siebie dumny. Dla mnie to właśnie ten moment. A to 
wszystko dzięki Anwilowi. Fantastyczna sprawa. 

W tym miejscu do czegoś muszę się przyznać. Miałem  
w swoim życiu takie momenty, w których myślałem cał-
kiem poważnie „to już ostatni sezon, dłużej nie dam rady”. 
Tym bardziej, że wyprawy na mecze, często na całe week-
endy, zabierają mnie mojej rodzinie. Jednak zawsze gdy 
takie myśli przewalały się przez moją głowę to gdzieś tam 
w sercu odzywało się coś co nie pozwalało tych myśli zre-
alizować. Co to było? Każdy kibic wie o czym mówię. Wie 
też o tym Piotrek Kieplin, który powyższe myśli wybijał mi 
zawsze z głowy jednym stwierdzeniem. Słowem, którego 
w tym miejscu zacytować się nie da ale które jak widać 
jest bardzo skuteczne. Dziękuję mu za to serdecznie, jak 
i za to, że od 11 lat wytrzymuje ze mną w „Radio Wozie”.

Przed nami kolejny sezon. 34 mecze w rozgrywkach regu-
larnych a potem? Nie, nie. Nie wybiegam aż tak daleko 

Trzy, dwa, jeden... 
Start!!!
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

w przyszłość. Nauczony ubiegłorocznym przykładem już 
nigdy nie pochwalę dnia przed zachodem słońca. „Już był 
w ogródku, już witał się z gąską, kiedy skok robiąc wpadł 
w beczkę wkopaną”. Ten cytat z wiersza Adama Mickie-
wicza brzmi w moich uszach od momentu zakończenia 
przez Anwil poprzednich rozgrywek. To był ciężki czas 
dla nasz wszystkich ale przecież co cię nie zabije, to cię 
wzmocni. A nic tak nie wzmacnia jak kolejna porażka. 
Przyznam szczerze, że obawiałem się o frekwencje na 
meczach w nadchodzącym sezonie. Tymczasem kibice 
pokazali jak bardzo kochają naszą drużynę. Po raz kolej-
ny udowodnili, że są najlepsi w Polsce. Nikt w PLK nawet 
nie zbliżył się z ilością sprzedanych karnetów do Anwilu. 
Drugi sezon z rzędu bijemy rekordy sprzedaży. Bez wzglę-
du na ostatni wynik sportowy. To bardzo dobry znak.  
W końcu nikt nie będzie miał podstaw by powiedzieć, 
że we Włocławku mamy kibiców sukcesu. Moda na An-
wil nie ustaje, mimo poprzedniego sezonu. To cieszy bo 
świadczy o wielkości klubu. Tylko najwięksi przyciągają 
tłumy na trybuny bez względu na wynik. 1700 całorocz-
nych wejściówek to absolutny rekord. Tego zaufania kibi-
ców nie można zmarnować. 

Wie o tym doskonale trener Igor Milicić, dla którego 
ten sezon będzie bardzo trudny. Znając jego charakter  
i profesjonalne podejście do pracy wiem, że zrobi wszyst-
ko aby drużyna dała z siebie wszystko i wywalczyła dla 
fantastycznych włocławskich kibiców upragniony medal.  
W tym przypadku powiedzenie do trzech razy sztuka, 
może mieć dla mieszkańców stolicy Kujaw bardzo przy-
jemny wydźwięk.

Zaczynam 14. sezon ze słuchawkami na uszach. Ćwierć-
wiecze Anwilu w PLK. Sezon wyjątkowy już na starcie. 
Czy będzie też taki na mecie? Przekonamy się za 10 mie-
sięcy. A więc…

azs koszalin

Do usłyszenia!
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Pierwszy trener

1988 – Mirosław Szewczyk. Ojciec 

zabierał mnie na treningi i wymyślał 

różne treningi. Na zasadzie: widzisz 

ten punkt na ścianie? No to rzucaj 

200 razy lewą ręką, a potem 200 

razy prawą! Czasem, może nie to, że 

szlag mnie trafiał, ale miałem dość! 

Pierwsze wejście do szatni 

 1996 – ale tam śmierdziało! Miałem  

14 lat, gdy podpisałem (oczywiście ojciec 

tak naprawdę w moim imieniu) kontrakt 

w zespole ze Szczecina. Szatnia w hali 

na Twardowskiego. Obok treningi miały 

piłkarki ręczne. I kiedyś wywiesiły nam 

dziewczyny kartkę „sprzęt się pierze, a nie 

wietrzy!”, bo niektórzy zawodnicy nie zabie-

rali strojów do domu, tylko wieszali je po 

treningach na kaloryferach, aby wyschły…

Pierwszy wsad 

1995 – od ściany się 

odbijaliśmy z kolegami 

i lecąc do tyłu, pako-

waliśmy piłkę do kosza. 

Szkoła podstawowa.

mój pierwszy raz

Pierwsza 
dziewczyna 

1995 – Lila miała 
na imię, i na tym 
może skończmy…

Pierwszy kontakt z 
koszykówką

1982 – jak się urodzi-

łem, od razu przybiłem 

piątkę ojcu haha!

Pierwsze mieszkanie 

2005 lub 2006 – kupiłem 

z pensji koszykarskiej, pod 

Szczecinem. 170 metrów 

kwadratowych. Ale jaki widok 

mam! 40 kilometrów lasu  

i wiatraczki, już w Niemczech. 

Pierwszy mecz

1996 albo 1997 – o kurczę… No 

dobra, weźmy jako profesjonalista… 

Albo dobra, pierwszy mecz we 

Włocławku. Przeciwko Nobilesowi, 

stara hali OSiR. Ja wszedłem na 

minutę-dwie do końca i byłem tak 

podekscytowany, że jak podałem 

piłkę koledze z zespołu, to wyleciał  

z nią za linię końcową boiska. s
zy

m
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Pierwsza kontuzja

1998 – zmęczeniowe skręcenie stawu skoko-

wego. Trenerzy Aleksandrowicz i Koziorowicz 

zrobili nam ekstra obóz przygotowawczy  

w Dzierżoniowie. To była masakra. Non stop 

sprintem dookoła boiska. Kadra też wtedy 

trenowała w tym samym miejscu. Mieli 

boisko, potem siłkę, a my w tym czasie na 

stadionie nawalaliśmy sprinty dookoła boiska. 

Dziwili się, kręcili głowami, czy to możliwe, 

czy my na pewno jesteśmy koszykarzami… 

Możliwe, ale potem okupiłem to kontuzją.

Pierwszy tatuaż

 2003 – mam jeden je-

dyny. Zrobiłem go sobie 

po drafcie do NBA, bo 

byłem jedynym białym  

i w dodatku bez tatuażu.

Pierwszy samochód 

 1999 lub 2000 – Re-

nault Clio, rocznik 1992. 

To był taki trapezik. 

Mniejszy polonez.

Pierwsze pieniądze

1991 – mój dziadek żył w poprzedniej 

epoce i w latach 90-tych mawiał 

„Macie, tutaj, 3 grosze, kupcie sobie 

lody”… Dziadek miał swój ogródek i 

właściwie nic innego go nie zajmowa-

ło. Te „3 grosze” to pewnie dlatego, że 

nie słyszał o czymś takim, jak denomi-

nacja. Babcia dbała o wszystko…
notował Michał Fałkowski



a n d r z e j  u l r i c h
Po zdobyciu srebrnego medalu w sezonie 1998/1999 po wspaniałej walce z odwiecznym rywalem Śląskiem  

Wrocław wśród  społeczności szkolnej zakiełkowała myśl, aby zorganizować spotkanie z koszykarzami.
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Przed sezonem 2017/2018 kolejna gratka dla kibi-
ców! Od poniedziałku możecie pobierać na wasze 
telefony komórkowe aplikację, w której znajdziecie 
wszystkie najważniejsze treści oraz kilka nowinek!

Anwil Włocławek już naprawdę na wyciągnięcie 
ręki! Oficjalna strona klubu, profile na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie oraz YouTube, a także skład, 
galerie, terminarz - to wszystko każdy kibic włocław-
skich Rottweilerów od poniedziałku ma w jednym 
miejscu. Jedyne co trzeba zrobić to wejść w aplikację 
"SKLEP" (w przypadku smartfonów z Androidem) 
lub "APP STORE" (jeśli chodzi o iPhone'y), wpisać 
hasło "Anwil Włocławek" i ściągnąć aplikację autor-
stwa firmy Transition Technologies.

Klubowe social media, aktualne newsy czy zdjęcia 
to nie jedyne atrakcje nowej inicjatywy! Aplikacja 
"Anwil Włocławek" ma swoje unikatowe elementy, 
których nie znajdziecie nigdzie indziej, m.in. wynik 
meczu podawany "na żywo", możliwość publikowa-
nia własnych zdjęć podczas meczów drużyny (funk-
cja "Aparat" działa w momencie trwania spotkania), 
a także głosowanie na MVP pojedynku.

Zatem, nie ma co zwlekać, aplikacja czeka na  
pobranie!QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

anwil 
aplikacja



CODZIENNIE
DZIESIĄTKI NAGRÓD!!!

 DO WYGRANIA

PULA NAGRÓD

40 000 ZŁ

CELUJ
W NAGRODY!

29 WRZEŚNIA - 22 PAŹDZIERNIKA

KONKURS WZORCOWNI
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