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wstępniak
kosZYkÓwka 
JEST PIĘKNA… michał Fałkowski

media manager 
…nieprzewidywalna, zaskakująca, tworząca unikatowe wy-
darzenia, niepowielająca historii, niewybaczająca błędów, 
ale też te błędy… generująca. Prosta logika nakazuje sądzić, 
że jeśli jest jedna osoba na drodze, to ryzyko wypadku jest 
niewielkie. Dwie osoby prowadzące samochód na tej samej 
ulicy zwiększają ryzyko kolizji. A trzy, cztery, pięć, dziesięć, 
dwadzieścia…? Wskaźnik prawdopodobieństwa popełnie-
nia błędu wzrasta i wzrasta.

W drużynie koszykarskiej jest kilku trenerów i kilkunastu gra-
czy. Prosty wniosek? Ryzyko popełnienia błędu jest duże. 
Czysta matematyka. Na parkiecie cały czas gra pięciu ko-
szykarzy. Wszyscy muszą poruszać się zgodnie z wcześniej-
szymi założeniami, myśleć i działać w tym samym kierunku. 
Naprawdę nie ma krzty przesady w stwierdzeniu, że zespół 
musi być „jak dobrze naoliwione tryby”, bo gdy jeden z nich 
zgrzyta, zgrzyta całość. 
A w koszykówce jest sporo rzeczy, które mogą zgrzytać. 
Kilkadziesiąt zagrywek w ataku. Drugie tyle w defensy-
wie. Do tego sporo zagrywek mających więcej niż jeden 
wariant zakończenia. Co więcej – co mecz nowe elemen-
ty dokładane do taktyki pod konkretnego rywala… Bywa  
i tak, że źle ustawiona stopa powoduje sekundę opóźnienia 
w zachowaniu poprawnej pozycji obronnej, co rywal na-
tychmiast wykorzystuje. 
„Gra się tak, jak przeciwnik pozwala” – to kolejny wyświech-
tany slogan, ale dokładnie tak jest. Bo jeśli rywalowi pene-
trującemu tylko w lewą stronę, otwiera się przez pomyłkę, 
błąd, gapiostwo, właśnie lewą stronę, to rezultat może być 
tylko jeden. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Gra się 
tak, aby maksymalnie wykorzystać błędy przeciwnika. Jego 
zagapienie, chwilowy brak koncentracji, moment niekonse-
kwencji, sytuacje, w której daje się ponieść emocjom. 
W koszykówce wygrywa ten, co rzuci więcej punktów. Inny-
mi słowy: ten, kto popełni mniej błędów. Przegrywa zaś ten, 
kto czasem postawi stopę odrobinę za szybko lub za wolno. 
Koszykówka to gra niuansów. Dlatego jest taka piękna…
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Jak czuje się koszykarz, który rzuca 23 punkty, trafia 
praktycznie wszystko, a mimo to zespół przegrywa?
Michał Nowakowski: Złość i nic więcej. Najważniejsze jest 
to, aby drużyna na koniec meczu miała dwa punkty więcej 
w tabeli. Gdybyśmy jeszcze to spotkanie przegrali, idąc łeb 
w łeb od samego początku i rywale trafiliby jakiś kluczowy, 
ostatni rzut, to wtedy by bolało mniej. Ale świadomość, że 
prowadziłeś różnicą prawie 20 punktów, a mimo to odda-
łeś mecz? Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej 
sytuacji. 

Po takich meczach w szatni aż kipi, emocje są wielkie. Jaka 
jest recepta na to, aby nie obwiniać się wzajemnie, nie pa-
trzeć na cudze błędy i zachować dobrą atmosferę?
- Każdy musi skupić się na sobie i na tym, aby w kolejnym 
meczu zagrać lepiej. Aby oddać drużynie to, co się zepsuło. 
Właśnie to jest kluczowe: nie obwiniać nawzajem. Każdy 
powinien zwrócić uwagę na swoje błędy i starać się je wyeli-
minować. A potem… Koszykarz, czy tez ogółem sportowiec, 
musi mieć krótką pamięć. Nie cieszyć się zbyt długo ze zwy-
cięstwa i nie denerwować po porażce. W końcu za parę dni 
kolejny pojedynek.

{ }

Staram się być
 bardziej aktywny

#5W ostatnim meczu ligowym, przeciwko PGE Turowowi Zgorzelec, wreszcie się przełamał. 
Teraz więc czas na skuteczne zawody w Hali Mistrzów. – W ostatnim czasie zmieniłem swoje 
podejście, staram się być bardziej aktywny, bardziej agresywny – mówi w wywiadzie Michał 

Nowakowski, skrzydłowy Anwilu.
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Kolejny pojedynek już dziś, przeciwnikiem Czarni Słupsk. 
Liczysz wreszcie na dobry występ w Hali Mistrzów?
- Rzeczywiście, dotychczas dwa lepsze mecze zagrałem 
na wyjeździe, a w domu jeszcze nie było takiego spo-
tkania, po którym mógłbym być w pełni zadowolony.  
W ostatnim czasie jednak zmieniłem swoje podejście, 
staram się być bardziej aktywny, bardziej agresywny. Nie 
chcę tylko czekać, aż ktoś wykreuje mi pozycje i poda pił-
kę. Sam też staram się szukać dobrych rozwiązań. Liczę 
więc, że dziś w Hali Mistrzów uda się zagrać na lepszej 
skuteczności. 

Grasz przeciwko swojemu byłem zespołowi, Anwil gra 
przeciwko drużynie, z którą ma związane bolesne wspo-
mnienia poprzedniego sezonu. Lepszej motywacji nie 
trzeba…
- Podtekstów jest rzeczywiście kilka i nimi kibice z pewnością 
żyli w ostatnich dniach. Czy to mówimy o wyeliminowaniu 
zespołu w pierwszej rundzie play-off poprzedniego sezonu, 
czy o wcześniejszej rywalizacji o brąz. Muszę powiedzieć, 
że nasz kapitan Kamil Łączyński ostro nas nakręcił przed 
tym spotkaniem, podobnie zresztą jak trener Igor Milicić. 
To wszystko ma jednak znaczenie do momentu spotkania, 
na parkiecie już o takich rzeczach się nie myśli. Jesteśmy 
profesjonalistami, chcemy zagrać dobry mecz i odkuć się 
dla samych siebie i naszych kibiców za ostatnią porażkę  
w Zgorzelcu. 

Recepta na sukces?
- Zostawić serce na parkiecie i trzymać się założeń przed-
meczowych. Przegraliśmy ostatnie spotkanie w Zgorzelcu 
nie dlatego, że PGE Turów zagrał jakąś kapitalną koszy-
kówkę. Przegraliśmy, bo sami sobie przeszkodziliśmy. Prze-
staliśmy trzymać się naszych założeń i to nas zabiło. Skoro 
mamy swoje zasady w obronie i ataku, to musimy się ich 
trzymać. To one dały nam wcześniejsze wygrane. 

Kibice mówią o obecnym Anwilu: mocno ofensywny. 
Zgodzisz się z tym?
- Nie do końca. Gramy dobrze w ataku, bo bardzo do-
brze bronimy. Nie jesteśmy typem drużyny, która chce za 
wszelką cenę rozstrzelać rywala i wygrać atakiem, tak jak 
to miało miejsce np. w moim byłym klubie, Kingu Szczecin. 
Jesteśmy zbilansowaną drużyną i ofensywa nam funkcjo-
nuje dzięki temu, że umiemy dobrze bronić. W momencie, 
gdy trzymaliśmy się przedmeczowych założeń wynikających  
z dobrego scoutingu rywala, prowadziliśmy z PGE Turo-
wem. Gdy zabrakło konsekwencji, wszystko legło w gruzach. 

Ciężko się gra z takimi przeciwnikami jak Czarni?  
- Ciężko, bo tego typu drużyny nie mają nic do stracenia. 
Wszyscy wiedzą, że sezon w Słupsku jest przejściowy, bo klub 
boryka się z problemami. Koszykarze amerykańscy zostali 
sprowadzeni po to, aby kreować grę, Polacy są nieco bar-
dziej schowani, ale cała ekipa jest po prostu groźna, nieprze-
widywalna. Na pewno jesteśmy mocniejszym zespołem, jeśli 
chodzi o potencjał czy system gry, ale na parkiecie liczy się 
przede wszystkim zespołowość i dobra realizacja złożeń. 

Dobrze znasz trenera Marka Łukomskiego, prowadził 
cię w Szczecinie. Co charakteryzuje jego pomysł na ko-
szykówkę?
 - Musimy szybko wracać do obrony, bo trener Łukomski 
ma zasadę tzw. „sześciu sekund”. Czyli gdy jest pozycja 
do rzutu w pierwszych sześciu sekundach akcji, koszykarze 
mają zielone światło na wszystkie rzuty. A gdy obrona się 
cofnie to wówczas jest pierwszy pick and roll i szukamy po-
zycji do rzutu, albo podania. Gdy nic nie wyjdzie to prze-
rzucamy piłkę na drugą stronę, znowu pick and roll i znowu 
szukamy możliwości zdobycia punktów. Aż ktoś się otworzy. 
Nie jest to skomplikowana taktyka, raczej prostsza, ale po-
trafi być skuteczna. 

Dla ciebie to też będzie dodatkowy podtekst? Rywaliza-
cja z byłym trenerem?
- Mam dobrą relację z trenerem Łukomskim. Na parkiecie 
bez sentymentów, ale przed spotkaniem na pewno ser-
decznie porozmawiamy. A po meczu? No cóż, mam na-
dzieję, że wygramy, więc wszystko zależy od tego, w jakim 
nastroju będzie trener Łukomski.

Mecz z Czarnymi rozpoczyna cykl gier w Hali Mistrzów. 
Cel jest prosty: trzy wygrane z trzema zespołami o zde-
cydowanie mniejszych celach, niż Anwil.
- Tak, taki jest nasz cel, ale na pewno nie będzie łatwo. Za-
wsze w takich sytuacjach przypomina mi się zeszłoroczna 
rywalizacja Kinga Szczecin z Siarką Tarnobrzeg. Wszyscy 
wiemy, że Siarka to był najsłabszy zespół ligi, drużyna, która 
grała, nieładnie mówiąc, streetball, nie miała żadnych więk-
szych założeń w ataku, a mimo to… dwukrotnie nas wtedy 
pokonała. I dlaczego? Po prostu lepszy dzień, prosta, ale 
skuteczna koszykówka, pewnie nasze zlekceważenie rywa-
la. Czarni, TBV Start czy Legia to oczywiście zespoły, które 
wydają się lepsze, niż zeszłoroczna Siarka, ale strzeżonego 
Pan Bóg strzeże, jak to mówią. Zespołowością, koncentracją 
i realizacją taktyki wygramy te spotkania. Niczym innym.                                  

Rozmawiał: Michał Fałkowski
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czarni słupsk

W tym sezonie przed zawodnikami Czar-
nych Słupsk postawiono niższe cele niż  
w latach ubiegłych, co wynika z mniejszego 
budżetu. Czy to oznacza, że podopiecz-
ni trenera Marka Łukomskiego przyjadą 
do Włocławka w roli chłopców do bicia? 
Nic bardziej mylnego. „Czarne Pantery”  
w przedsezonowych rankingach sił notowani 
byli w okolicach końca stawki, tymczasem 
udało im się odnieść już trzy zwycięstwa:  
z TBV Startem Lublin (89:88), GTK Gliwice 
(92:82) oraz Legią Warszawa (83:75). Dwie 
porażki były z kolei minimalne: 77:81 z Asse-
co Gdynia i 74:76 z BM Slam Stalą Ostrów 
Wielkopolski. My we Włocławku dobrze 
jednak wiemy, że nawet trapiona problema-
mi, drużyna ze Słupska potrafi być groźna. 
Trzeba zrobić wszystko, aby serię trzech me-
czów w Hali Mistrzów rozpocząć rewanżem 
za ćwierćfinał fazy play-off.

Kwartet zza Oceanu
Głównymi dostarczycielami punktów w zespole Czarnych są 
zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych – czterema liderami  
w tym elemencie koszykarskiego rzemiosła są: Artis (20,2 pkt), 
Watts (16,4), Brandon (12) oraz Aiken (11,6). Duet czarnoskó-
rych rozgrywających nieźle radzi sobie również z rozdawa-
niem piłek – Artis i Brandon notują razem 9,1 asysty na mecz. 
Pierwszy z nich swoją zimną krew i „gorącą rękę” potwierdził  
w meczu z TBV Startem, kiedy to ostatnim rzutem przesądził 
o zwycięstwie czarno-czerwonych. Choć głównie to zawodni-
cy zagraniczni napędzają ataki „Panter”, nie należy lekcewa-
żyć Łukasza Seweryna, który notuje zwyżkę formy. Trener Łu-
komski po ostatnim meczu pokusił się nawet o stwierdzenie, że 
„Seweryn w tym spotkaniu trafiłby do kosza nawet krzesłem”.

Walka pod obręczami, walka na obwodzie
W sobotnim meczu kości pod tablicami będą trzeszczały, 
bowiem spotkają się druga i trzecia najlepiej zbierająca dru-
żyna PLK (Anwil średnio 42 zbiórki, Czarni 41,4 – co najcie-
kawsze, drugim zbierającym „Czarnych Panter” jest mierzący 
192 cm Artis). Sobotni pojedynek będzie interesujący również 
pod innym względem – słupszczanie to jednocześnie drugi 
najskuteczniej rzucający zespół PLK za trzy (41,7 procent), 
przy czym najgorszy jeśli chodzi o skuteczność za dwa (42,4).  
Takim stylem spod znaku „run and gun” charakteryzuje się 
trener Łukomski, co powinno dać wskazówkę „Rottweilerom” 
gdzie należy skupić obronę.

Mała „święta wojna”
Dobrze dla całej ligi stało się, że Czarni radzą sobie z proble-
mami finansowymi i pozostali w najwyższej klasie rozgryw-
kowej. Rywalizacja włocławsko-słupska ma bardzo długą  
i bogatą historię, która będzie kontynuowana w tym sezonie. 
Dostępne dane mówią o 61 meczach ligowych, pucharo-
wych oraz towarzyskich. Bilans dla włocławian jest korzystny  
– 38 razy Anwil schodził z parkietu jako zwycięzca, 23-krotnie 
to Czarni cieszyli się z pokonania rywala.                                                                     

    Jacek Jaskólski
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 3,3 pkt., 1,5 zb.
1 Marcel Afeltowicz POL SG / SF 185 2000
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998 0 pkt., 2 zb.
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 10 pkt., 4 zb., 1,5 as.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 14,8 pkt., 5 zb., 1,3 as.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 9,3 pkt., 6,8 as., 4,8 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 10,5 pkt., 3,8 zb., 1,8 as.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 13,3 pkt., 6,5 zb., 1,8 as.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 12,8 pkt., 3,8 as., 2,8 zb.
15  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0 pkt.
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 10,5 pkt., 5,5 zb.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 6,5 pkt., 3,3 zb., 1,5 as.
55 Bartosz Matusiak POL PG / SG     185 1997 
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener:  Marek Łukomski     /      Asystenci: Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
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1 C.J. Aiken  USA C  1990 206 11,6 pkt., 9,6 zb. 
3 Drew Brandon USA PG / SG  1992 193 12 pkt., 4,5 as., 2,5 as. 
5 Dominic Artis USA PG  1993 192 20,2 pkt., 6,6 zb., 6,6 as.
9 Łukasz Seweryn POL SF  1982 195 7 pkt.
10 Andrzej Urban POL SG / SF  2000 192 
11 Piotr Powideł POL SG  1998 193 
12 Robert Ludwiczuk POL PG / SG  1999 185 
13 Lauris Blaus LVA C  1990 208 4,2 pkt., 2,6 zb.
16 Daniel Wall POL PF  1982 196 6,6 pkt., 3 zb.
19 Piotr Stelmach POL PF  1984 205 1,3 pkt., 4 zb.
22 Mantas Cesnauskis POL PG / SG  1981 189 7,6 pkt., 1,8 zb., 1,2 as.
24 Justin Watts USA SG / SF  1990 195 16,4 pkt., 6,2 zb., 3,2 as.
34 Łukasz Bonarek POL SF / PF  1993 201 3,6 pkt., 2,8 zb. 
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No dobrze, może nie kubeł, ale małe wiaderko zimnej 
wody na pewno wylane zostało na gorące głowy włocła-
wian. Głowy rozgrzane czterema kapitalnymi meczami, 
jakie Rottweilery rozegrały od momentu rozpoczęcia 
sezonu. Najpierw zgarnęliśmy Stelmetowi sprzed nosa 
Superpuchar, a potem łatwo rozprawiliśmy się z kosza-
linianami i zdeklasowaliśmy Miasto Szkła. Ba, nawet 
Rosa nie była w stanie nawiązać walki z rozpędzonym 
Anwilem. I jak tu nie nabrać przekonania, że w kolejnych 
meczach będzie równie dobrze? Przyznaję, sam uległem 
hurraoptymizmowi.  W zasadzie to jeszcze 13 minut przed 
końcem spotkania w Zgorzelcu przy naszym 19-punkto-
wym prowadzeniu byłem pewien, że jest on uzasadniony. 
Snułem więc w czasie swojej transmisji wizję trzech kolej-
nych meczów we Włocławku i zbliżającego się wielkimi 
krokami bilansu 7:0…

I nagle bach! Dostałem w łeb podobnie jak inni kibice An-
wilu. Przestój w czwartej kwarcie i w konsekwencji zupeł-
nie nieoczekiwana porażka. Nieoczekiwana, bo nawet  
w Zgorzelcu jeszcze długo po meczu nie mogli uwierzyć, 
że udało im się odrobić straty i pokonać faworyta. W ży-
ciu pewne są śmierć i podatki, to maksyma znana od lat, 
podobnie jak w sporcie powiedzenie, że niemożliwe nie 
istnieje. Przekonaliśmy się o tym boleśnie ale nie drama-
tyzowałbym. Taki „strzał z liścia” – jak nazwał uroczo tę 
porażkę mój kolega – na pewno nam się przyda, byśmy 
nie myśleli, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości jesteśmy. 
Zwycięstwo w sobotnim meczu mogłoby nas w takim 
przekonaniu utwierdzić. 

Anwil ma potencjał, to podkreślają wszyscy. Zbilansowa-
ną, bardzo wyrównaną drużynę mogącą razić zarówno 
spod kosza, jak i dystansu. Mamy też jednak problem:  
z przestojami. Nie wiem, z czego to wynika, myślę że 
sztab szkoleniowy już drąży temat i w niedalekiej przy-
szłości owe przestoje staną się przeszłością. Natomiast po 
raz kolejny okazało się jak wielkie znaczenie dla losów me-
czów mają kibice. W spotkaniu z Rosą, gdy goście, którzy 
już byli na łopatkach przegrywając różnicą 26 punktów, 

Kubeł zimnej wody
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

nagle poderwali się i odrobili 80% strat, włocławska pu-
bliczność głośnym dopingiem pomogła przełamać się 
gospodarzom i odnieść pewne, przekonujące zwycięstwo.

W Zgorzelcu doping pomógł z kolei gospodarzom, ale 
brakowało też Ivana Almeidy, który w newralgicznych 
momentach popełniał proste błędy, a w końcówce mając 
trzy rzuty wolne na dogrywkę nie trafił żadnego. Z nieba 
do piekła, to powiedzenie pasuje jak ulał do sytuacji na-
szego gracza. Zdarza się. Nie on pierwszy i nie ostatni. 
Kończąc wątek ostatniego meczu wielki szacunek dla na-
szych kibiców. Byli w Krośnie, nie zawiedli też w Zgorzelcu. 
Po meczu stali przy autokarze i skandowali nazwiska za-
wodników, mimo porażki. Chapeau bas.

Przed nami trzy mecze we własnej hali i na tym trzeba się 
skupić. Zwycięstwa w nich pozwolą nam utrzymać pozy-
cję lidera. Warto walczyć. Dziś gramy z Czarnymi Słupsk. 
Wiem, wiem. To bardzo drażliwy temat. Wszyscy pamię-
tamy co stało się w maju. No właśnie, w maju. Pora prze-
gonić demony i wyjść na parkiet z podniesionym czołem. 
Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz – mówi przysłowie. 
Sprawmy, by po tym spotkaniu kibice znów widzieli w nas 
kandydata do medalu, by znów śpiewali na trybunach 
„Bo nasz Anwil najlepszy w Polsce jest!”.

We wtorek z kolei zagramy z Lublinem. W wigilię „Święta 
Zmarłych”. To czas, wspomnień o tych, których już z nami 
nie ma. Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu,  
w roku 25-lecia Anwilu w PLK. Mój wspaniały poprzednik 
Jerzy Polak, Piotr Adamiak, Benedykt Michewicz, Stefan 
Lewandowski,  Anna Chojnacka i wielu innych, mniej lub 
bardziej znanych, ale związanych z Anwilem.

czarni słupsk

Do usłyszenia!
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Pierwszy lot samolotem

1995 – Do USA, bo moi 

dziadkowie mieszkają w 

Nowym Jorku. Oczywiście nic 

nie pamiętam, bo miałem trzy 

latka. Świadomie poleciałem 

do nich jakieś 10 lat później. Oj, 

był stres…

Pierwsze wejście do szatni seniorów 

2011 – To był Śląsk Wrocław budowa-

ny przez pana Koelnera. Pamiętam jak 

stresowałem się wejściem do szatni, bo 

miałem tam spotkać Adama Wójcika 

i zastanawiałem się jak mam się do 

niego zwrócić. Czy może na „ty” czy 

na „pan”? Na szczęście sam Adam 

rozwiał szybko wątpliwości, podszedł, 

zagadał. 
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mój pierwszy raz

Pierwszy dzień w szkole 

2008 – W liceum przeniosłem się po 

miesiącu z jednej szkoły do drugiej.  

Z „15” do „8”. I pamiętam dobrze 

pierwszy dzień po przenosinach, bo 

w „15” byłem w klasie o profilu spor-

towym. Wiesz, ziomeczki, kumple, 

basket, te sprawy. A w „8” normalne, 

bardzo dobrze uczące się towarzy-

stwo. Ale szybko się zaadaptowałem.

notował Michał Fałkowski

Pierwszy kontakt  
z koszykówką

1992 – Już w kołysce miałem 

robione zdjęcia z piłką do 
koszykówki!

Pierwsze pieniądze 

2011 – Stypendium za 

zdobycie mistrzostwa Polski 

juniorów starszych! Pamię-

tam, że było to 1500-

2000 złotych rozłożone na 

trzy-cztery raty.

Pierwszy trener 

1996 – Oczywiście mój tata, 

Jarosław Zyskowski senior. Od 

małego wychodziliśmy razem 

na podwórko, gdzie tata uczył 

mnie pierwszego dwutaktu, 

kozłowania.

Pierwszy wsad 

2010 – Zawsze byłem bardzo niski 

i dopiero mając 16-17 lat urosłem 

przez jedne wakacje 10 centyme-

trów. Wówczas znajomi zaczęli 

mówić „daj z góry!”. Po kilkudziesię-

ciu nieudanych próbach w końcu, 

mając 18 lat, się udało!

Pierwsza dziewczyna  

2009 – Miała na  imię 

Aleksandra i związek trwał ze 

trzy miesiące. Taka, młodzień-
cza miłość.

Pierwszy samochód 

2010 – Skończyłem 18 lat i mój 

dziadek uznał, że muszę mieć 

auto. Sprezentował mi więc swo-

jego Volkswagena Jettę z 2001 

roku. Problem w tym, że… nie 

miałem prawa jazdy, więc trzeba 

było szybko robić kurs!

Pierwszy sukces 

2011 – Mistrzostwo Polski juniorów starszych. 

Zwłaszcza pamiętam mecz półfinałowy. Jest 30 

sekund do końca, prowadzimy jednym, jestem 

faulowany, staję na linii. Pudłuję pierwszy rzut, 

po chwili pudłuję drugi rzut. Rywale zbierają, 10 

sekund do końca, rzut i… piłka wykręciła się  

z obręczy! My zbieramy, podanie do mnie, 

znowu jestem faulowany i znowu staję na linii 

osobistych. I… znowu pudłuję oba rzuty! Rywale 

zbierają, szybka kontra, rzut z siedmiu-ośmiu 

metrów… Na szczęście piłka ponownie wykręca 

się, dosłownie o centymetr-dwa z obręczy.   

Na szczęście w finale zagrałem już dużo lepiej.
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Trzy dni po meczu z Czarnymi będzie dane mierzyć się nam w serii meczów domowych jest ekipa 
TBV Start Lublin. Co łączy obydwa zespoły? Walka – również David Dedek deklaruje, że to ma być 

element charakteryzujący jego drużynę. Jak powszechnie wiadomo zespoły, które nie mają nic do stracenia 
bywają niezwykle groźne. Przekonał się o tym Asseco Gdynia, który dopiero po dwóch dogrywkach pokonał 
ekipę z Lubelszczyzny.

Kilerów dwóch
W trakcie pre-season oczy koszykarskiego środo-
wiska zwrócone były na duet amerykańskich ob-
wodowych – Jamesa Washingtona i Chavaughna 
Lewisa, którzy nadzwyczaj dobrze wywiązywali się 
ze swojej strzeleckiej roli. Nie inaczej jest w trakcie 
sezonu regularnego – blisko 50% zdobyczy punk-
towych TBV Startu jest zasługą wyżej wymienionej 
dwójki. Rekord punktowy sezonu należy do byłego 
zawodnika Czarnych (39 oczek w meczu z Legią), 
natomiast były rozgrywający Anwilu jest piątym 
podającym PLK. Jak widać obydwaj panowie  
w słabszych klubach czują się jak ryby w wodzie.

Passa przełamana
Serią ośmiu porażek kończył poprzednie 
rozgrywki zespół Davida Dedka. W pierw-
szym meczu nowego sezonu, udało się  
tę niechlubną passę przerwać, głównie 
dzięki wspomnianej kapitalnej postawie 
Lewisa i Washingtona. TBV Start pokonał 
klub ze Zgorzelca (91:83), następnie na-
brał wiatru w żagle i w trzeciej kolejce pew-
nie zwyciężył z warszawską Legię (95:85).

   Jacek Jaskólski

tBV start lUBlIn

3   Mateusz Dziemba    POL 1992   192 SG           9,5 pkt., 2,8 as.
7   Marcin Dutkiewicz    POL 1986   198 SF            8,7 pkt., 4,3 zb.
10 Bartosz Ciechociński POL 1991    203 SF/PF    2 pkt. 
14  Wojciech Czerlonko  POL 1995   195 SF            2,5 pkt.
15   James Washington    USA 1987   183 PG           16,3 pkt., 6,5 as.
19  Roman Szymański    POL 1991    209 C              4,5 pkt., 3,8 zb.
21  Michael Gospodarek POL 1991    186 PG           4,8 pkt.
23 Wojciech Matysek    POL 1999   198   PF/C
33  Bartłomiej Pelczar    POL 2000 185 PG/SG
36  Uroš Mirković    SRB 1982   205 PF            1 1 pkt., 4,5 zb.
40 Chavaughn Lewis    USA 1993    194 SG/SF   26,5 pkt., 6,8 zb.
45  Darryl Reynolds    USA 1993   206 C              5,5 pkt., 5,5 zb
Trener: David Dedek     /     Asystent: Michał Sikora

Mateusz Dziemba

sg
Chavaughn Lewis

sf

Roman Szymański

c

Uros Mirković 
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James Washington
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