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wstępniakWYGRAJMY  
NA PARKIECIE.  
I TRYBUNACH.

michał Fałkowski
media manager 

Legia we Włocławku. Po 14 latach przerwy. Po raz ostat-
ni grała w Hali Mistrzów w 2003 roku, a więc w sezonie,  
w którym Rottweilery (choć wtedy jeszcze nikt nie posługi-
wał się tą nazwą) sięgnęły po jedyne mistrzostwo w historii. 
Wówczas mecz skończył się pogromem 98:55 i dzisiaj rów-
nież liczymy na skuteczną grę włocławian, a ostatnie wyniki 
w Hali Mistrzów pokazują, że podobny scenariusz nie jest 
wcale taki nierealny. I to pomimo faktu, że zagramy bez 
Kamila Łączyńskiego, który odniósł kontuzję.

Jednak nie o wynikach będzie ten wstępniak, a o kibicach. 
14 lat temu byłem na tamtym meczu, choć nie w klubie kibi-
ca. Do takowego dołączyłem rok później. I choć od tamte-
go wydarzenia minęło bardzo dużo czasu, wiem co to zna-
czy zedrzeć gardło z powodu emocji. Wiem co to znaczy 
zedrzeć gardło za swój klub. Wiem co to znaczy kibicować 
całym sobą i udowodnić tym samym swoją wyższość nad 
rywalem. I także nad kibicami rywala.

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Dzisiaj gościmy w Hali 
Mistrzów Legię, więc jednocześnie gościmy jej kibiców.  
A ci – choć oczywiście bardziej ich piłkarscy odpowiednicy  
– znani są zarówno z tej dobrej, jak i niedobrej strony. Mar-
ka to jednak marka. Klub to klub. I piszę o tym dlatego, 
że klub kibica Anwilu (przypominam niedoinformowanym:  
formalnie to już nie jest „H1”) od zawsze, czyli jeszcze od 

czasów Nobilesu i lat 90-tych, miał braterską sztamę z pił-
karskim ŁKS-em Łódź. Z którym, jak wiadomo, Legia nie 
jest w najlepszym stosunkach. 

Piszę też o tym, że pomimo wszelkich możliwych animozji 
sportowych między różnymi klubami, koszykówka – w kon-
tekście zachowania na trybunach – zawsze była różna od 
piłki nożnej. Była lepsza. Niech tak pozostanie. 

woźniak scoutuje
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Panowie, przedstawcie się…
Szymon Szewczyk: Rzeźnik z Golęcina. To taka dzielnica 
Szczecina, z której pochodzę. Mój tata zawsze żartował, że  
z Golęcina jest najlepsza cielęcina.
Jarosław Zyskowski: U mnie bez większej historii – Zyziupiór. 
Pasowało, bo z natury jestem bardzo blady. Czułem ten klimat, 
gdyż od dziecka lubiłem oglądać horrory.
Rafał Komenda: W oryginale Youngblood Frankenstein, ale 
mówili do mnie też Młody Frankie. Podobno jestem podobny…

Dziękuję w imieniu kibiców, którzy nie widzieli jeszcze naszej 
produkcji z okazji Halloween i jeśli nie widzieli, zapraszam na 
nasz kanał ANWIL TV na YouTube. Przechodząc do rozmo-
wy – jak się bawiliście podczas kręcenia filmu?
Sz.Sz.: Powiem tak: było miło i przyjemnie. Dużo krwi, a ja lubię 
jak jest dużo krwi, no i oczywiście była dynia. Mówię „była”, bo 
już jej nie ma. Została unicestwiona. I tylko to, czego mi brako-
wało to kilka efektów z piłą mechaniczną więcej. Takie zabawy 
w stylu rżnięcie barierki na trybunie, jakieś iskry by się pojawiły… 
Ale to już zostawiam tobie, będziesz pamiętał na przyszły raz.

Jarku?
J.Z.: Ja bardzo, bardzo mocno chciałem rozwalić coś siekierą  
i liczyłem, że dasz mi coś do zniszczenia…

W ostatniej scenie – nie zdradzając za dużo tym, którzy nie 
widzieli – używasz jednak swojej siekiery…
J.Z.: No tak, ale byłoby lepiej, gdybym naprawdę mógł jej 
użyć i też, tak jak Szewcu, pociąć jakąś dynię. Myślę jednak, 
że ogólnie wyszło bardzo dobrze, ja sam bawiłem się przednio. 
Ciekawy przerywnik od naszych treningów, sądzę, że kibicom 
się podobało.

Film „Time to Start Halloween” przygotowany przez Klub 
Koszykówki Włocławek jako zapowiedź meczu  

z TBV Startem Lublin okazał się strzałem w dziesiątkę!  
O kulisach nagrania opowiadają główni bohaterzy: Szy-

mon Szewczyk, Jarosław Zyskowski i Rafał Komenda.

time to start 
Halloween
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Rafale? A ty jak oceniasz poziom zabawy i adrenaliny? 
Niestety jako jedyny nie miałeś żadnego atrybutu…
R.K.: No właśnie niestety! Bardzo żałuję, że nie dostałem 
żadnego rekwizytu, bo wtedy też mógłbym go użyć. Ale 
za to miałem ciekawą scenę wyjścia z grobu, to znaczy  
z magazynku na piłki pod trybuną D w Hali Mistrzów! Przy 
moim wzroście wymagało to trochę wysiłku…
Sz.Sz.: … ciesz się, że nie wcisnęli ci śrub w szyję! Frankenste-
in miał takie w oryginale!
R.K.: …mówią, że i bez tego jestem bardzo podobny do tej 
postaci z horroru, więc nie potrzebowałem za dużo cha-
rakteryzacji. 
J.Z.: Rafał, a to prawda, że ten garnitur to studniówkowy? 
Sz.Sz.: Studniówkowy nie, ale do ślubu może założyć!
R.K.: Pod warunkiem, że dostanę siekierę…

Poczucie humoru to ważna rzecz. Sam film dla jednych 
będzie straszny, a u innych wywoła śmiech. Zresztą, 
podczas kręcenia scen śmialiśmy się momentami do 
rozpuku. Którą scenę wspominacie najchętniej?
J.Z.: Mnie najbardziej podobała się scena, w której miałem 
największy udział, czyli patrzyłem jak Rzeźnik z Golęcina 
przechadza się w korytarzu w Hali Mistrzów i łapałem za 
gardło Jamesa Washingtona. A ciekawie wyglądało też, 
jak Rafał starał się wykaraskać z magazynku i trzeba było 
kilka razy ten fragment powtarzać!

R.K.: Dla mnie numer jeden to scena finałowa, gdy Szy-
mon rozerwał dynię na części pierwsze.
Sz.Sz.: Wiadomo! Najwięcej rozwałki było w tym momen-
cie, ale też bez przesady! Nie tak dużo! Było tyle, na ile mi 
pozwoliliście…

Chciałbym zauważyć, że pierwotnie miało być tylko jed-
no cięcie. Przecięcie dyni na pół…
Sz.Sz.: Nie mogłem się powstrzymać. Chciałem ją pociąć 
tak, aby później móc zrobić z niej placki… Dobrze czułem 
się też w tej roli, gdy mogłem w końcu odpalić piłę. To jest 
ta scena, którą na filmie widać na ekranie monitoringu. 
Odpaliłem piłę, a że byłem w korytarzu, echo zrobiło swoje  

i efekt był naprawdę mocny. Gdybym jeszcze mógł bar-
dziej pohasać po tej hali z nią…
J.Z.: No i jeszcze jedna scena, której na filmie nie widać. 
Gdy razem z Szymonem chcieliśmy pomazać piłę mecha-
niczną krwią i tak wycisnęliśmy tubkę, że cała farba wylała 
się na… ścianę. Raz jeszcze przepraszamy pracowników 
OSiRu za to sprzątanie!                                

Rozmawiał: Michał Fałkowski
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LEGIA WARSZAWA

Aż 14 lat trwała rozłąka warszawskiej 
Legii z koszykarską elitą. Ostatni sezon 
Wojskowych w PLK to również sezon 
mistrzowski Anwilu Włocławek. Obydwa 
kluby łączą nie tylko duże osiągnięcia na 
arenie narodowej, ale także wierni kibice 
-  zarówno w Hali Mistrzów, jak i na war-
szawskim Torwarze doping stoi na naj-
wyższym poziomie. Wspólnych mianow-
ników doszukiwać się można w składach 
obydwu drużyn – kapitan „Rottweilerów” 
Kamil Łączyński nie ukrywa sympatii do 
stołecznego klubu, natomiast trzech Le-
gionistów w przeszłości było związanych 
z Włocławkiem. 

Legia włocławska
Pierwszym z nich jest Tomasz Andrzejewski, rodowity włocławianin, 
najstarszy zawodnik PLK (1979). Silny skrzydłowy swoje pierwsze kroki 
w profesjonalnej karierze rozpoczynał obok Igora Griszczuka lub Ala-
na Gregova i mimo wieku jest najlepiej punktującym (śr. 12,5 punktu) 
graczem Zielonych Kanonierów. Dla Grzegorza Kukiełki z kolei ten 
sezon będzie trzecim z „elką” na piersi. Rzucający obrońca dwa lata 
temu przeniósł się z Kujaw do Warszawy. Ta zmiana wyszła doświad-
czonemu Kukiełce na dobre, ponieważ w słabszym klubie ma szansę 
na grę w większym wymiarze czasowym. Ostatnim zawodnikiem silnie 
związanym z Włocławkiem jest wychowanek WTK, Adam Linowski, 
który solidną postawą na pierwszoligowych parkietach wywalczył sobie 
nowy kontrakt. Będzie to dla niego druga szansa na pokazanie swoich 
umiejętności w PLK.

Mocni w social media
„Cała Legia zawsze razem” – tak brzmi hasło kibiców Legii piłkarskiej 
oraz koszykarskiej. Do wspierania obydwu drużyn zachęcają sami za-
wodnicy. Tę wzajemną współpracę jednej i drugiej sekcji widać w licz-
bie polubień w serwisie Facebook (16. tys.), obserwujących na Twitterze  
(3,6 tys.), oraz followersów na Instagramie (2,5 tys.). Te, imponujące jak 
na beniaminka liczby, znajdują swoje odzwierciedlenie w frekwencji na 
meczach domowych.

Nowi na ratunek
Niestety, ekstraklasowa rzeczywistość dla drużyny z Mazowsza okaza-
ła się bardzo brutalna. Bilans pięciu porażek pokazał, że bez wzmoc-
nień nie ma co liczyć na opuszczenie ostatniego miejsca w lidze. Tako-
wymi mają być Hunter Mickelson oraz Naadir Tharpe. Pierwszy z nich 
osiąga najwyższy wskaźnik EVAL w drużynie – nic dziwnego, ponieważ 
posiada bardzo dobre warunki fizyczne (208 cm, 111 kg). Tharpe z kolei 
jest postacią niezwykle barwną, koszykarskie szlify zbierał obok obec-
nych gwiazd NBA: Joela Embiida i Andrew Wigginsa. Karierę w NCAA 
rozpoczął pod okiem Billa Selfa, czyli jednego z najlepszych trenerów 
Division I. Zarówno Mickelson, jak i Tharpe pokazali się z dobrej strony 
w meczu outsiderów ligi, ale to nie wystarczyło (porażka z GTK Gliwice 
78:88). Teraz żądna zwycięstw ekipa Piotra Bakuna będzie chciała po-
walczyć we Włocławku o pierwszą ligową wygraną.                                                              

    Jacek Jaskólski
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 6,2 pkt., 1,3 zb.
1 Marcel Afeltowicz POL SG / SF 185 2000 2 pkt.
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998 0 pkt., 2 zb.
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 8,7 pkt., 3,5 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 17 pkt., 5,5 zb., 1,7 as.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 7 pkt., 5,5 as., 3,8 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 10,3 pkt., 3,3 zb., 2,2 as.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 11,5 pkt., 8,2 zb., 1,5 as.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 11,3 pkt., 3,3 as., 2,7 zb.
15  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0 pkt.
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 11,5 pkt., 6,2 zb.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 9 pkt., 3,2 zb. 
55 Bartosz Matusiak POL PG / SG     185 1997 0 pkt.

Ivan 
Almeida

sf

Josip 
Sobin

C

Jarosław
Zyskowski

sg

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

Trener:  Piotr Bakun   /      Asystent: Miłosz Warecki
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener:  Piotr Bakun   /      Asystent: Miłosz Warecki
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3 Jobi Wall  USA SF / PF  1989 198 10,7 pkt., 3,3 zb.
5 Michał Aleksandrowicz POL SG  1989 192 12,5 pkt., 6 zb. 3,8 pkt.
7 Wojciech Szpyrka POL PG  1998 176  
10 Naadir Tharpe USA PG  1991 182 10 pkt., 3 as.
11 Łukasz Wilczek POL PG  1986 190 2,3 pkt., 4,5 as., 3,5 zb.
13 Isaiah Wilkerson USA PG / SG  1990 191 11 pkt., 4,2 zb., 2,2 as.
14 Piotr Robak POL SG  1991 194 7 pkt., 2,7 zb.
15 Adam Linowski POL PF  1987 201 2,8 pkt., 1,7 zb.
20 Mateusz Jarmakowicz POL PF / C  1988 208 10 pkt., 4,4 zb., 1,8 as.
21 Hunter Mickelson USA C  1992 208 12 pkt., 8,3 zb.
24 Kamil Sulima POL SG  1980 193 
30 Tomasz Andrzejewski POL PF  1979 204 12,5 pkt., 6 zb.
33 Grzegorz Kukiełka POL SG  1983 191 9,5 pkt., 3 zb., 1,5 as.
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zza mikrofonu
Koszykówka w dużych miastach – to hasło kilka lat temu do 
czerwoności rozgrzało koszykarskie fora. Przypomnijmy, wła-
dze PLK postanowiły wówczas przywrócić koszykówkę do 
wielkich miast, mając nadzieję, że przywróci to również duże 
zainteresowanie rodzimym basketem i spowoduje wzrost 
koniunktury na tę dyscyplinę sportu. Eksperyment skończył 
się fiaskiem. W ostatnich latach, biorąc pod uwagę duże 
aglomeracje, tylko w Szczecinie udało się przywrócić koszy-
kówkę na ekstraklasowym poziomie, a przecież do gigantów 
jeśli chodzi o liczbę ludności, Szczecin nie należy. Dodatkowo 
patrząc na frekwencję w Azoty Arenie zastanawiam się czy 
portowe miasto to dobre miejsce dla basketu. 370 osób w hali 
mogącej pomieści 8000 ludzi wygląda przerażająco. To jed-
nak nie jest odosobniony przypadek, podobnie było w Łodzi, 
gdzie próbowano w Atlas Arenie odrodzić koszykarski ŁKS czy  
w Poznaniu, gdzie do tamtejszej Areny wprowadzono twór 
pod nazwą PBG. Po początkowym zainteresowaniu, w obu 
przypadkach, skończyło się frekwencyjną katastrofą.

Pamiętam mecz, podczas którego w poznańskiej Arenie było 
więcej kibiców Anwilu niż miejscowych. Ostatecznie PBG do-
kończyło żywota w maleńkiej i ciasnej hali AWF-u, a ŁKS po 
roku spadł z ligi i próżno go teraz szukać wśród miast znajdują-
cych się na koszykarskiej mapie Polski. Powodów takiego stanu 
rzeczy pewnie jest kilka ale bez wątpienia jednym z nich jest 
fakt, że im większe miasto, tym więcej dyscyplin sportowych, 
na których skupiona jest uwaga kibiców. Pamiętam moją 
rozmowę z Robertem Skibniewskim po jednym ze spotkań 
w Szczecinie. Zapytany przeze mnie o puste trybuny Skiba 
odpowiedział: „Ciężko ściągnąć do hali ludzi, kiedy w jednym 
mieście jest 10 klubów ekstraklasy, w tym ekstraklasa piłkarska”. 
Trudno nie przyznać mu racji.

Oczywiście kapitalną sytuacją dla kibica jest taka, w której 
może on sobie dowolnie wybierać dyscyplinę, którą chce  
w danym dniu oglądać. Jednak znamy też powiedzenie o 
tym, że co za dużo to nie zdrowo. Toteż zupełnie inaczej sy-
tuacja wygląda w miastach, gdzie basket jest sportem numer 
jeden. Ostrów Wielkopolski, Starogard Gdański, Słupsk czy 
nasz Włocławek to doskonałe przykłady takich miast. Tutaj 
od lat koszykówka ma się dobrze i nawet jeśli zdarzają się 
chudsze lata, zainteresowanie Stalą, Czarnymi, Polpharmą 
czy Anwilem jest na podobnym poziomie. Zawsze wycho-

Taki duży,  
taki mały...
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

dziłem z założenia, że niczego nie należy robić na siłę. Skoro  
w ostatnich latach właśnie średniej wielkości miasta przejęły rolę 
najważniejszych koszykarskich ośrodków w Polsce to, po co to 
zmieniać. Patrząc na siatkówkę czy szczypiorniaka sytuacja 
wygląda bardzo podobnie. W tej pierwszej od lat dominują 
Rzeszów, Bełchatów, Kędzierzyn Koźle czy Jastrzębie Zdrój, 
w tej drugiej Kielce, Płock, Kwidzyn czy Piotrków Trybunalski. 
Widzicie tam miasta powyżej 200 000 mieszkańców?? 

Dlaczego w ogóle w dzisiejszym felietonie poruszyłem ten 
temat? Ano dlatego, że gramy z Legią Warszawa. Nazwę 
tę znają chyba wszyscy kibice w Polsce. Klub ze stuletnią tra-
dycją i ogromnymi osiągnięciami, także koszykarskimi. Gdy  
w ubiegłym sezonie Legia awansowała do ekstraklasy wielu  
z nadziejami oczekiwało, że tak uznana marka pozwoli wrócić 
koszykówce na należne jej miejsce. Przyciągnie do hali w War-
szawie ogólnopolskie media, które w zdecydowanej większości 
mają swoje siedziby w stolicy i dzięki temu o baskecie znów 
zrobi się głośniej. Tym bardziej, że sporo spotkań w pierwszej 
rundzie sezonu zawodnicy Stołecznych rozgrywają na Torwa-
rze, co bez wątpienia pozwala na oglądanie meczów w dosko-
nałych warunkach.

Niestety patrząc na dotychczasowe osiągnięcia naszego dzi-
siejszego rywala można mieć obawy, czy medialny potencjał  
zostanie należycie wykorzystany. Oczywiście mam nadzieję, 
że przygoda Stołecznych w ekstraklasie nie skończy się tak 
jak wspomniane wyżej: epizody poznański i łódzki, ale jak na 
razie nie widać przesłanek, które dawały by nadzieję na to, że 
zmierza to w innym kierunku. To jednak nie nasz problem. My 
czekamy dziś na szóstą wygraną Anwilu w bieżących rozgryw-
kach. Pisząc ten tekst już wiem, że na parkiecie nie zobaczymy 
dziś Kamila Łączyńskiego i wielka szkoda, bo starcie przeciwko 
ukochanej Legii byłoby dla niego wielkim przeżyciem. Życzę 
mu jednego, aby obserwując mecz z perspektywy kibica 
również przeżywał wielkie emocje. Jak my wszyscy, liczący na 
dobre widowisko.

Do usłyszenia!
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notował Michał Fałkowski

Pierwszy trener

2005 Pierwszym moim 

trenerem był Kazimierz 

Tomaszewski, który do 

dzisiaj pracuje w TKM-ie 
Włocławek.

Pierwszy kontakt z koszykówką

2005 W wieku ośmiu lat posze-

dłem do Hali Mistrzów zobaczyć 

trening TKM-u i można powie-

dzieć, zostałem do dziś, przecho-

dząc wszystkie kategorie wiekowe 

od młodzieżowej koszykówki do 

seniora.

Pierwszy dzień w szkole 

2013 Niech będzie gimnazjum. Do-

kładnie Gimnazjum nr 2 przy Żytniej, 

a pamiętam ten dzień, bo dołączyłem 

do klasy sportowej o profilu koszykar-

skim. Niestety, grupa ta utrzymała się 

tylko przez pierwszy rok. Co ciekawe, 

w klasie o profilu koszykarskim tylko ja 

trenowałem koszykówkę! Reszta piłkę 

nożną…

Pierwsza dziewczyna

2016 Miała na imię Iga, a 

związek trwał trzy miesiące. 

Do dzisiaj utrzymujemy 
jednak kontakt.

Pierwszy samochód

2015 Renault Megane, 

rocznik 1997. Dostałem go 

od kuzyna na osiemnastkę i 

jeżdżę nim do tej pory.

Pierwszy wsad

???? Nigdy nie byłem typem 

atletycznego zawodnika i też nie 

jestem wysoki. Stąd jeśli mówimy o 

pierwszym wsadzie to albo o tym, 

co dopiero będzie, albo o grze w 

mini-koszykówkę na niższe kosze 

(śmiech).

Pierwszy sukces

2016 Jako zespół U18 

TKM-u zajęliśmy 4. miejsce 

w mistrzostwach Polski. 2017 

to z kolei Superpuchar z 

Anwilem Włocławek.

Pierwsze pieniądze 

2010 Nagroda od prezydenta 

miasta za wyniki sportowe osią-

gnięte w TKM-ie. Niestety nie 

pamiętam ile to było dokładnie, 

ale starczyło na nowe buty do 

koszykówki.

Pierwsze buty do koszykówki

2006 Zawsze chciałem mieć 

buty marki Air Jordan. Marzy-

łem o nich i gdy dostałem, by-

łem bardzo szczęśliwy. Niestety, 

nie pamiętam ile kosztowały.

Pierwsze wejście do szatni seniorów

2015 Pewnego dnia zostałem zaproszony 

przez trenera Igora Milicicia na trening 

seniorów, aby pomóc w zajęciach. Pa-

miętam, że gdy wszedłem do szatni byli 

już Robert Skibniewski i Robert Tomaszek. 

Nie wiedziałem jak się zachować, co po-

wiedzieć, czy po imieniu, czy „na pan”, ale 

obaj szybko mnie przywitali, powiedzieli 

„cześć młody, siadaj, przebieraj się i lecimy 

na trening”. To przełamało lody.
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ELBOW 

Naadir Tharpe (1) sprintem rozpoczyna atak i gdy obrona rywala 
nie jest jeszcze w pełni ustawiona, zaczyna akcję od pick and rolla 
z wysokim, np. Hunterem Mickelsonem (5/4). Gdy defensywa 
popełni błąd w kryciu, wówczas można zagrywkę już zakończyć: 
celnym rzutem z dystansu, penetracją lub grą dwójkową pod 
kosz. Gdy obrona jednak zareaguje dobrze i odczyta atak, 
nastąpi podanie do Tomasza Andrzejewskiego (4/5). 

2/3

woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent trenera

czyli uwaga na 

WCZESNY ATAK

Jobi Wall (3/2) przebiega do przeciwległego rogu parkietu. 
Grzegorz Kukiełka (2/3) i Andrzejewski (4/5) ruszają w tym 
samym kierunku, gracz wysoki podaje piłkę i…

… zagrywka zaczyna się od początku, tak jak na obrazku numer 
1, z tą różnicą, że po drugiej stronie parkietu. Kukiełka (2/3) i 
Andrzejewski (4/5) grają pick and rolla, a reszta zespołu oczekuje 
na finalizację akcji po drugiej stronie parkietu. Gdy obrona znowu 
odczyta zamysł Legii, akcję dwójkową można powtórzyć jeszcze 
raz, znów na prawej stronie.  
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