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media manager 

Jakub Wojczyński z Przeglądu Sportowego ćwierknął kilka 
dni temu na Twitterze coś takiego: Wydawać by się mogło 
(przed sezonem), że Stelmet BC, Rosa i Polski Cukier mają 
przewagę nad Anwilem, który nie ma w składzie żadnych 
reprezentantów. Oczywiście to nie dosłowny cytat, ale wy-
mowa – taka sama. A tymczasem, jak to mówili kiedyś w 
„Idź na całość!” – zonk! Niespodzianka!

Anwil ma reprezentantów i to nawet trzech! Jako pierwszy 
do szerokiej kadry reprezentacji Polski został powołany roz-
grywający życiowy sezon Jarosław Zyskowski. I kilka dni 
temu, w poniedziałek, zapadła kolejna decyzja – „Zyziu” 
został doceniony i załapał się do 17-stki, która stawi się na 
zgrupowaniu w Bydgoszczy. To wielka sprawa, a dla mnie 
prywatnie radość tym większa, że w końcu na kadrze będę 
mógł współpracować także z zawodnikiem Anwilu.

Kilka dni po powołaniu dla Jarka, mailem nadeszła wieść 
z Zagrzebia. Na listopadowe okienko znalazło się miejsce 
dla Josipa Sobina, centra Rottweilerów. Chorwat najpierw 

załapał się do szerokiej, 24-osobowej ekipy, a następnie  tej 
wąskiej, 12-osobowej, która zagra z Holandią i Włochami. 
„Niedźwiedź” w przeszłości nie raz, nie dwa trenował ze 
swoją kadrą, ale nigdy nie łapał się do ścisłej rotacji. Teraz 
jego praca we Włocławku została nagrodzona.

I gdy myśleliśmy, że już koniec powołań – kolejna nie-
spodzianka! Wykorzystując okienko FIBA, zgrupowanie 
(eliminacje zaczynają dopiero w lutym) zorganizowali na 
Wyspach Zielonego Przylądka! A skoro na Wyspach, to 
nie może w kadrze zabraknąć kapitana zespołu, Ivana Al-
meidy. Kabowerdeńczyk cieszył się jak dziecko na wieść, że 
wróci do ojczyzny na kilka dni.

Niestety, ta radość miesza się z żalem, że tylko trzech ko-
szykarzy dołączy do swoich kadr w okienku. Chyba każdy 
kibic nie ma wątpliwości, że w tak grającym zespole Anwi-
lu, zespole lidera PLK, mogłoby być ich więcej.

woźniak scoutuje
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We Włocławku dyskusje na temat twojej nominalnej 
pozycji nie ustają od momentu, gdy zacząłeś grać dla 
Anwilu. Zdajesz sobie z tego sprawę?
Ante Delas: Nie dziwi mnie to, bo nie pierwszy raz  
o tym słyszę. Przed Anwilem też dochodziły do mnie ta-
kie głosy, ale co ciekawe – zawsze ze strony kibiców. Od 
żadnego trenera nigdy nie usłyszałem, że coś ze mną 
nie tak, że nie wie jak mnie ustawić, bo nie wie czy jestem 
rozgrywającym czy rzucającym obrońcą.

Zatem… kim jesteś?
- Rozgrywającym i rzucającym obrońcą w zależności 
od tego, co trzeba wykonać na boisku. Mogę grać jako 
strzelec, ale jeśli uda mi się wykreować akcję dla kolegi, 
to super. Mogę grać jako rozgrywający, ale jeśli zauwa-
żę złe ustawienie i przymierzę za trzy, też OK.  Czy na-
prawdę trzeba przyporządkowywać kogoś pod konkret-
ną pozycję? W Anwilu Włocławek jesteśmy ustawiani 
pod kątem realizacji konkretnym zadań, ale mamy też 
pewną swobodę działania. Trener Igor Milicić doskonale 
wie jak wydobyć nasze najlepsze cechy, czego efektem 
jest nasz bilans i prowadzenie w tabeli.

Kibice od początku przygotowań niezmien-
nie szukają dla niego pozycji i w większości 

są zgodni co do tego, że lepszy jest gdy rzu-
ca, niż gdy kreuje. On sam zaprzecza temu 
takimi meczami, jak przeciwko Legii, gdy 

rozdał 13 asyst. Bo Ante Delas jest po prostu 
skuteczny na obu pozycjach obwodowych. 

Zapraszamy na wywiad!
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W karierze grałeś też jednak jako trójka. Mało kto  
o tym wie.
- Bo to było tak dawno, że ja sam o tym zapomniałem 
(śmiech). Już w czasach juniorskich wyróżniałem się wzro-
stem, więc trenerzy mówili mi: Ante, jesteś niskim skrzy-
dłowym. Dopiero w miarę jak przyglądali się mojej grze 
byłem przesuwany niżej, na pozycję strzelca, a potem 
także rozgrywającego. I przez całą swoją profesjonal-
ną karierę łączę obie funkcję. Zawsze, przed podpisa-
niem kontraktu, chciałem porozmawiać o swojej sytuacji  
z trenerem po to, aby upewnić się jakiego gracza szuka  
i czy na pewno ja jestem odpowiednim kandydatem. 
Raz tylko zrobiłem błąd.

To znaczy? Mówisz o sytuacji sprzed tego sezonu  
i podpisaniu kontraktu w litewskim Lietkabelis Ponie-
wież?
- Tak. Negocjacje prowadził ze mną generalny mene-
dżer tego klubu. Skusił mnie obietnicami, także możli-
wością gry w Europie. Tymczasem na miejscu dowie-
działem od trenera, co było szczere z jego strony, że nie 
widzi dla mnie zbyt wielu minut i raczej będę w dalszej 

rezerwie. Niewiele się namyślając, uznałem, że trzeba 
zrobić wszystko, aby się z tego wyplątać.

I wtedy zadzwonił… Josip Sobin.
- Tak, dokładnie. Josipa znam ze Splitu. Razem graliśmy 
w koszykówkę „za dzieciaka”. Pochodziliśmy z różnych 
stron miasta, ale wychowywaliśmy koszykarsko w tym 
samym klubie – KK Split. I Josip zadzwonił po to, aby 
wybadać teren, bo wcześniej wielokrotnie o mnie pytał 
go trener Milicić. I gdy okazało się, że może dojść do 
transferu, był drugi telefon. Z trenerem Miliciciem doga-
daliśmy się w pół godziny. 

Szybko się porozumiałeś z trenerem i równie szybko 
zaadaptowałeś we Włocławku. Właściwie to nie mia-
łeś żadnych problemów z aklimatyzacją w nowym 
zespole.
- Znając trenera i jednego gracza, którzy w dodatku są 
twoimi rodakami, nie było z tym żadnego problemu. Ale 
też szybko chłopacy przyjęli mnie do swojego grona, 
także wszyscy pracownicy klubu ułatwiali mi pierwsze 
dni. Tylko jedna rzecz mnie zdziwiła: myślałem, że język 
polski jest jednak bardziej zbliżony do chorwackiego.  
A już zdarzyło mi się zagubić, gdy ktoś mi powiedział 
„idź w prawo”.

Wyjaśnijmy: nasze „prawo” to po waszemu „prosto”.
- Dokładnie. Więc idę prosto, zgodnie z tym co rozu-
miem po chorwacku, myśląc, że po polsku jest tak samo, 
a tu niespodzianka!

Wiele takich niespodzianek miałeś?
 - Najmniej przyjemną była porażka w Zgorzelcu. Ale 
już do niej nie wracam. Jako koszykarz, muszę mieć 
krótką pamięć i dla mnie najlepiej byłoby, gdybym po 
porażce następny mecz mógł zagrać już kolejnego dnia.

Od meczu w Zgorzelcu minęły już cztery kolejki. I czte-
ry zwycięstwa. Jesteśmy na fali.
- Zdecydowanie! Gramy szybko, gramy skutecznie  
i choć wiem, że wszystkim wydaje się, że nasi rywale od 
nas mocno odstają, to jednak chciałbym zauważyć, że 
nasze wyniki to po prostu efekt ciężkiej pracy i tego, że 
wyciągamy wnioski. Dynamiką, szybkością i realizacją 
założeń taktycznych my sami sprawiamy, że naszym 
rywalom po prostu opadają ręce. Jednocześnie jednak 
mamy w sobie pokorę i do każdego meczu podchodzi-
my tak samo: zaangażowani na 100 procent!
                                        Rozmawiał: Michał Fałkowski
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Celem dla brązowego medalisty ubiegłego sezonu jest powtórzenie wyniku. Będzie to 
jednak trudne, ponieważ sukces i dobra forma gwiazd (Cartera i Kinga) zaowocowała 
zainteresowaniem lepszych, bogatszych klubów. Działacze klubu z Wielkopolski nie 
próżnowali podczas lata i w miejsce liderów zatrudnili solidnych Polaków oraz wzmoc-
nili się wicemistrzem Polski – Jure Skificiem. Żaden z tych transferów nie jest jednak tak 
ważny, jak przedłużenie kontraktu z Aaronem Johnsonem. Filigranowy rozgrywający 
w poprzednich rozgrywkach był mózgiem i sercem drużyny Emila Rajkovicia.  Nie ina-
czej jest teraz – Johnson notuje jeszcze lepsze średnie – 14,8 punktu i 8,2 asysty na mecz.

Starzy znajomi
Aż pięciu zawodników Stali w przeszłości 
reprezentowało barwy Anwilu – są to Łu-
kasz Majewski, Adam Łapeta, Mateusz 
Kostrzewski, Grzegorz Surmacz, Michał 
Chyliński. Sentymentów nie zobaczy-
my również po drugiej stronie parkietu  
– przeżywający drugą młodość Szymon 
Szewczyk w niedzielę będzie chciał po-
kazać się z jak najlepszej strony przeciw-
ko kolegom z byłej drużyny. Wymiana 
rodem z NBA okazała się korzystniejsza 
dla Anwilu – Szewczyk notuje średnie na 
poziomie 11,3 punktu oraz zbiera 3,3 piłki 
na mecz, Chyliński natomiast zdobywa  
średnio 5,8 punktu i zalicza 3 asysty.

BM slaM stal 
ostrÓw wIelkopolskI

1     Aaron Johnson   USA   1988  172      PG           14,8 pkt., 8,2 as.
3    Michał Kierlewicz   POL   1997  193      PG/SG   1,5 pkt.
8   Michał Chyliński   POL   1986  196     SG/SF    5,8 pkt., 3 as.
10 Tomasz Ochońko   POL   1986  183     PG/SG   5,4 pkt., 2,8 zb.
11    Jure Škifić    HRV   1988  202   PF            15 pkt., 6 zb., 1,5 as.
13  Szymon Łukasiak   POL   1987  205    PF/C       3 pkt., 1,4 zb.
14  Grzegorz Kulka   POL   1996  205    PF             0,7 pkt.
15  Łukasz Majewski   POL   1982  199     SF            2,4 pkt., 3 zb.
16  Adam Łapeta   POL   1987  217      C            9,4 pkt., 7,2 zb.
31  Mateusz Kostrzewski POL   1989  202   SF            5,6 pkt., 3,8 zb.
32 DJ Richardson   USA    1991   191      SG
33 Grzegorz Surmacz   POL   1985  203    PF            8,6 pkt., 4,8 zb.

Trener: Emil Rajković     /     Asystent: Marko Velicković

Michał Chyliński

sg
Łukasz Majewski

sf

adam Łapeta

c

Jure skif ć

pf

Aaron Johnson

pg

v

Nieudany start
Ostrowianie nie najlepiej weszli w ten sezon, grają nieźle  
w defensywie, ale atak pozostawia wiele do życzenia (zaj-
mują 15. miejsce w lidze pod względem rzuconych punk-
tów). Porażki z PGE Turowem Zgorzelec, Asseco Gdynia 
oraz minimalna wygrana z Czarnymi Słupsk pokazały, 
że aby myśleć o powtórzeniu sukcesu z poprzednich roz-
grywek, należy sięgnąć do klubowej kieszeni. Wzmocnie-
niem ma być DJ Richardson, który ostatnio grał w silnych 
klubach europejskich. Amerykanin to rasowy strzelec, który 
ma pomóc żółto-niebieskim w zdobywaniu punktów. Ri-
chardson otrzymał dobre rekomendacje od swojego kuzy-
na – dobrze znanego w Ostrowie Branduna Hughesa. Dla 
rzucającego obrońcy mecz we Włocławku będzie pierw-
szym, a w debiutach tacy zawodnicy chcą pokazać mak-
simum swoich strzeleckich możliwości.           Jacek Jaskólski

i



100

W dzisiejszym wydaniu magazynu Anwil TEAM prezen-
tujemy sylwetki, ale także ofertę naszych przyjaciół, czyli 
firm i osób, które zdecydowały się na wsparcie projektu 
pod nazwą KLUB 100. Zainicjowany w kwietniu tego roku 
program spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród 
sympatyzujących z naszą drużyną przedstawicieli biznesu.

Po wstąpieniu do Klubu 100 Anwilu Włocławek mogą oni 
nie tylko chwalić się tytułem „Przyjaciela drużyny Anwilu 
Włocławek”, ale także reklamować swoje usługi w trak-
cie transmisji z meczów w Radiu Anwil, eksponować 
swój logotyp na tablicach sponsorskich umieszczonych  
w holach Hali Mistrzów, a przede wszystkim otrzymać 
piłkę z podpisami wszystkich zawodników i trenerów 
Anwilu Włocławek, która umieszczona na specjalnej 
podstawie może zdobić ich biura czy też gabinety.

Pełna oferta świadczeń uczestników programu Klub 100 
dostępna jest na stronie internetowej www.kkwloclawek.pl. 

Jeśli czytając ten tekst i Ty chciałabyś znaleźć się  
w tym elitarnym gronie i mieć swój udział w sukcesach  
Rottweilerów, skontaktuj się. huberth@kkwloclawek.pl  
lub 661-330-061.
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SERWIS GWARANCYJNY
POGWARANCYJNY
TELEFONY, TABLETY,
KOMPUTERY, NOTEBOOKI,
DRUKARKI I KSEROKOPIARKI
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Pińczata 26
87-800 Włocławek

tel. 606-269-404; rastol@interia.eu

WNETRZA Z CHARAKTEREM – OD PROJEKTU DO REALIZACJI

ZAJRZYJ DO NASZEJ GALERII NA WWW.RASTOL.EU

‘

MEBLE NA WYMIAR
DRZWI

SCHODY
GARDEROBY

…I WIELE, WIELE INNYCH
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Pogodne Południe
Nowoczesne osiedle na włocławskim południu.

Więcej na: www.pogodnepoludnie.pl

REKLAMA B055000983A

ARAM
OCHRONA OSÓB I MIENIA

NAJLEPSZY PROJEKT 
ZABEZPIECZENIA

Kompleksowa ochrona imprez masowych
i niemasowych, ochrona osób i obiektów.

aramochrona@gmail.com
tel. 784 332 657
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Pierwsze pieniądze

2012. Klub Sampaense  

w Portugalii. Ten od mojego 

pierwszego kontraktu. Nie było 

tego dużo, ale pamiętam, że 

na dwa miesiące wystarczyło!

Pierwszy język obcy

1996. W Cabo Verde najpierw 

mówimy po kreolsku, potem 

uczymy się portugalskiego, ale 

tak naprawdę oba języki są 

„naszymi”. Niech będzie więc 

angielski, którego zacząłem 

uczyć się jako dziecko.

Pierwszy wsad 

2003. To działo się jeszcze w Praii, na 

Cabo Verde. Wszyscy moi koledzy  

z zespołu śmiali się, że nie umiem skakać 

i robić wsadów. Miałem wtedy tylko 

180 cm wzrostu, oni po 190-200. Aż 

pewnego dnia się udało. To był zwykły 

wsad, jedną ręką na wprost kosza. Ale 

na meczu już zaszalałem. Mój pierwszy 

wsad to reverse tyłem!

Pierwsze wspomnienie z 
dzieciństwa

1993. Ja z rodzicami na 

plaży na Wyspach Zielonego 

Przylądka. Pewnie bawiłem się 

piaskiem, kąpałem w oceanie.

Pierwszy lot

1993. Miałem ze cztery lata, gdy lecieliśmy 

z jednej wyspy na drugą. Byłem tak 

zafrasowany i pod wielkimi emocjami, że 

pakowałem się na długo przed lotem, szy-

kowałem swoje ubrania, buty, zakładałem, 

przymierzałem, odkładałem i nagle zsze-

dłem do mamy mówiąc: jestem gotowy. 

A moja mama w śmiech, bo prawy but 

założyłem na lewą stopę i odwrotnie! Do 

dziś gdzieś ma zdjęcie, które wtedy zrobiła. 

Pierwszy idol 

1994. Michael Jordan. To 

oczywiste. Michael to bóg. 

Bóg koszykówki. Zdomino-

wał tę dyscyplinę jak nikt inny.

Pierwszy trener

2003. Francisco Romero, w ze-

spole Amibasket. Uwielbiałem 

jego akcent, był Kubańczykiem. 

Bardzo o mnie dbał i wiele 

rzeczy mnie nauczył.

Pierwszy samochód

2005. Tak naprawdę to był 

samochód mojej mamy. 16-letnia 

Toyota RAV4. Nie miałem jeszcze 

prawa jazdy, gdy pewnego dnia 

o 23 w nocy wziąłem kulczyki i 

pojechałem na przejażdżkę  

z moją ówczesną dziewczyną.

Pierwszy dom 

2012 Mamy wielki, czterokondy-

gnacyjny dom. Ja i mój brat zaj-

mowaliśmy najniższe piętro. Kiedy 

zakończyłem college, mogłem 

zająć także piwnicę i przerobić 

ją wedle własnego pomysłu. 

Więc tak naprawdę tę przestrzeń 

traktuję jako mój pierwszy dom.

Pierwszy kontakt z koszykówką

1999. Wcześniej grałem w piłkę 

nożną, aż w USA, gdy byłem na 

wakacjach u mojego brata, zoba-

czyłem jak on i jego znajomi radzą 

sobie w tym sporcie. Szybko się 

zafascynowałem i rok-dwa później 

grałem już normalnie. 

Pierwsza  
dziewczyna

2005. Miała na 

imię Anisa i też grała 

w koszykówkę.

Pierwszy tatuaż

BRAK! Nie mam 
tatuaży, bo ich nie 

potrzebuję, a poza tym 
– boję się igieł!
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zza mikrofonu
Określenia zawartego w tytule często używają Czesi, 
gdy coś wyjątkowo im się podoba. Wiem, wiem nie gra 
już we Włocławku David Jelinek, ale gdyby w miniony 
poniedziałek jakiś nasz południowy sąsiad zobaczył 
przypadkiem mecz Anwilu z Asseco w gdyńskiej Arenie 
to pewnie nie raz zakrzyknąłby właśnie „Je to vybor-
ne!”. Kapitalny mecz. Jeden z lepszych jakie miałem 
okazję w ostatnich sezonach komentować. 

Jak za dawnych, dobrych czasów – pomyślałem sobie, 
gdy się skończył. I choć wielu uważa, że kluczem do 
wygrywania spotkań jest obrona i wielu fascynuje tak-
tyczna, często brudna koszykówka, ja byłem usatys-
fakcjonowany. Uwielbiam grę ofensywną, nastawioną 
na zdobywanie dużej ilości punktów. To daje mi radość 
z oglądania basketu i nakręca do jeszcze dynamicz-
niejszego relacjonowania meczu. Jest to wreszcie dla 
mnie to, czego od spotkań w ekstraklasie oczekuję. 
Tak się pieknie złożyło, że po raz pierwszy od daw-
na, w obecnym sezonie to właśnie od naszej drużyny 
otrzymuję takie widowiska. Ukierunkowane na dyna-
miczną, żywiołową grę, okraszoną dużą liczbą kontr, 
a tym samym mnogością zdobywanych punktów. 114, 
109, 107, 99, 93, 92, w sześciu z dziewięciu meczów 
Anwil przekroczył barierę 90 punktów. Ani razu w tym 
sezonie nie zeszliśmy poniżej 80 oczek w meczu. Jeśli 
dołożymy do tego różnice punktowe na korzyść Anwi-
lu w większości wygranych meczów (+31, +34, +33, +23, 
+21, +20) to robi to naprawdę piorunujące wrażenie.

Nie dziwi zachywt środowiska koszykarskiego grą 
Anwilu, bo Rottweilery rzeczywiście w pierwszej fazie 
rozgrywek dysponują formą jakiej chyba nikt się nie 
spodziewał. I nie ważne, że jest to początek sezonu  
i że najtrudniejsze mecze dopiero przed nami. Punkty 
zdobywane na początku rozgrywek liczą się tak samo 
jak te w ostatnich kolejkach, a pewność siebie i wiara 
we własne możliwości jakiej nabiorą dzięki takiemu 
obrotowi sprawy nasi gracze jest nie do przecenienia. 

Znakomitą dyspozycję włocławian doceniają rzecz 
jasna kibice. Widowiskowa gra przyciąga fanów jak 
lep muchy, nic więc dziwnego, że Hala Mistrzów pęka 
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w szwach, a na dzisiejszym meczu ze Stalą (piszę ten 
tekst w środę, ale wszystko na to wskazuje) będziemy 
mieli komplet widzów.  Oddanych drużynie, żywioło-
wych, pomagających także w najtrudniejszych mo-
mentach i będących wszędzie tam, gdzie Anwil. Na 
trybunach w Gdyni pomagało włocławianom kilkaset 
gardeł, dziś będzie ich znowu trzy i pół tysiąca. 

Po tym co stało się w poprzednim sezonie można było 
spodziewać się spadku frekwencji na meczach An-
wilu. Byłoby to wręcz uzasadnione. Tymczasem bez 
względu na to czy gramy z rywalem z czołówki, czy 
kompletnym outsiderem, trudno na trybunach znaleźć 
wolne miejsca. Kibice szybko pokochali nowy, odro-
dzony Anwil. Jeszcze niedawno nie wyobrażali sobie 
tej drużyny bez wspomnianego Davida Jelinka, Bartka 
Diduszki, Nemanji Jaramaza czy Roberta Tomaszka. 
Dziś mamy nowych bohaterów. Co ciekawe, trudno 
któregokolwiek z nich wyróżnić, bo wpływ na drużynę 
poszczególnych zawodników jest rozłożony bardzo 
równomiernie. To bardzo istotne, bo utrudnia życie na-
szym rywalom.

Chwilo trwaj, chciałoby się powiedzieć po każdym ko-
lejnym rozegranym przez Rottweilery meczu. I choć 
pewnie jeszcze nie raz w tym sezonie ktoś wedrze się 
brutalnie do tego pięknego snu niczym Freddy Kru-
eger do snów nastolatków z Ulicy Wiązów i brutalnie 
go przerwie, to miejmy nadzieję, że podobnie jak prze-
grana w Zgorzelcu, będą to pojedyncze, incydentalne 
koszmary. 

Póki co delektujmy się grą i cieszmy każdym zdoby-
tym punktem. Dawno nie mieliśmy okazji oglądać tak 
wszechstronnej i efektownej gry, jaką w bieżącym sezo-
nie raczą nas podopieczni trenera Igora Milicicia.

Do usłyszenia!
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4 Up 
Aaron Johnson (1) podaje do Jure Skificia (4), który wychodzi na 
obwód.

2/3

woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent trenera

czyli uwaga 

poD kosZeM

Johnson (1) otrzymuje zasłonę od Adama Łapety (5) i wbiega pod 
kosz. W tym samym czasie Skifić (4) podaje do Łapety (5), który 
przekazuje piłkę Michałowi Chylińskiemu (2/3)

 
W drugim wariancie rozegrania akcji „4 up”, nazwanym „#44”, 
zasłony dla Skificia (także dla Grzegorza Surmacza – 4) stawiają 
kolejno: Johnson (1), Kostrzewski (3/2) i Łapeta (5). Finalnie akcja 
kończy się podobnie jak w pierwszym wariancie. Wykorzystując 
zasłony, Skifić otrzymuje podanie i gra tyłem do kosza. UWAGA! 
Skifić może też wybiec na obwód. 
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Zaczyna się właściwa zagrywka oznaczona komendą „4 up”  
i wariantem rozegrania „#43”. Stojąc pod koszem Johnson (1) stawia 
zasłonę. Tak samo czyni Skifić (4) i Łapeta (5). Wszyscy ustawiają się, 
aby uwolnić do gry pod koszem Mateusza Kostrzewskiego (ta opcja 
grana jest również na Łukasza Majewskiego – 3/2). Gdy Kostrzewski 
dojdzie do pozycji, otrzyma podanie od Chylińskiego (2/3) i zagra 
tyłem do kosza.
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