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wstępniak
Do sIego roku! michał Fałkowski

media manager 
Zaledwie kilka dni temu wracaliśmy drużynowo z odległe-
go Szczecina, dojeżdżając do domów nad ranem w Wigi-
lię Bożego Narodzenia. Za chwilę ponownie wsiądziemy  
w naszego busa, aby w styczniu zagrać pięć wyjazdowych 
meczów na sześć, jakie przewidziano w terminarzu. Zielona 
Góra, Starogard Gdański, Koszalin, Warszawa, następnie 
Krosno w domu i wizyta w Radomiu na koniec miesiąca. 
Będzie się działo!

Zanim jednak rozpoczniemy styczniowe tournee, przed 
nami ostatni mecz 2017 roku. Dla mnie roku bardzo wy-
jątkowego ze względów rodzinnych, ale odrzucając na bok 
sferę prywatną i zajmując się tym, dlaczego wszyscy co ty-
dzień-dwa zbieramy się w Hali Mistrzów: roku, którego nie 
będziemy dobrze wspominać. 

To jednak nie znaczy, że nie będziemy wspominać go 
wcale. Paradoksalnie bowiem, pod względem okazji, po 
których mogliśmy się cieszyć i napawać dumą ze względu 
na grę Anwilu – był to jeden z lepszych okresów w historii 
klubu. 29 zwycięstw ligowych w 36 meczach (plus Super-

puchar!) to naprawdę dobry wynik. Dzisiaj walczymy więc 
o powiększenie odsetku zwycięstw i pozytywne zwieńczenie 
roku 2017. Zwieńczenie wygraną nr 30.

A co w 2018 roku? Wszyscy z pewnością mamy jedno 
marzenie, ale jak to z marzeniami: lepiej o nich głośno nie 
mówić. I marząc, robić wszystko co w naszej mocy, aby 
się ziściło. A więc w 2018 roku, w imieniu całego Klubu 
Koszykówki Włocławek, życzę Wam wszystkich zdrowia  
i szczęścia. I żebyśmy mogli cieszyć się po meczach Anwilu 
nie tyle co często, co po tych najważniejszych spotkaniach.
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s z y m o n  s z e w c z y k

Jaki to był rok 
Jaki będzie następny

Arkadiusz 
Lewandowski

Choć wszyscy mają w pa-
mięci ćwierćfinałową łyżkę 
dziegciu z poprzedniego 
sezonu, uważam, że mija-
jący rok był dobry na ko-
szykarskiego Włocławka. 
Wiele radosnych momen-
tów zostało uwieńczonych 
zdobyciem Superpucharu. 
Jeśli chodzi o plany na 
kolejny rok to zawodowo 
świetnie byłoby zdoby-
wać medal, a prywatnie 
– koronę Runmaggedonu. 
Tym, którzy nie znają, po-
lecam Google’a. 

Hubert Hejman
63635 fanów na trybunach Hali Mistrzów w 2017 roku, co dało rewe-

lacyjną średnią 3181 kibiców na mecz. Trzykrotnie 
zabrakło biletów. Szkoda tylko, że przy wypeł-
nionej po brzegi hali nie świętowaliśmy awansu 
do półfinału rozgrywek w sezonie 16/17. W 2018 
roku życzę wszystkim sympatykom koszykówki, 
aby produkt pod nazwą PLK znalazł tytularnego 
sponsora, a także kanał sportowy, który zdecydu-

je się na pokazywanie więcej niż jednego meczu z kolejki.

Michał Fałkowski
W czerwcu urodził mi się synek Ignaś, 
więc pół roku upłynęło pod znakiem 
nauki "tatowania" i pozwoliło zapo-
mnieć o porażce sportowej z maja. 
Mój synek będzie obchodził swój ro-
czek 12 czerwca, a więc już kilka dni 
po ostatnim meczu ligowym. Bardzo 
liczę więc, że wówczas będę mógł ce-
lebrować podwójnie.…

Marcin Woźniak 
W ostatnich latach brakowało nam  
w klubie sukcesów i w końcu we wrześniu 
ten sukces nastąpił: zdobyliśmy Super-
puchar Polski. Po kilku latach przerwy 
nareszcie mogliśmy celebrować. I tego 
życzę sobie, a także wszystkim kibicom: 
sukcesów. 

Igor Milicić
2017 będę wspominał dwojako. Przede wszystkim zapamiętam 
bardzo ważne doświadczenie, czyli przegraną w ćwierćfinale  
z Czarnymi. Tamta lekcja zaowocowała jednak później zdoby-
ciem Superpucharu Polski. Na 2018 rok mam dwa cele: spor-
towy i rodzinny. Sportowo oczywiście życzę sobie i wszystkim we 
Włocławku medalu. A rodzinnie chciałbym znaleźć najlepsze 
miejsce dla koszykarskiego rozwoju dla moich trzech synów.

Grzegorz Kożan
Sportowo zawsze będę wspominał zdoby-
cie Superpucharu, a rodzinnie – wakacje  
z rodziną w Zakopanem. W czasie sezonu 
mamy mało czasu dla siebie, więc wtedy 
sobie odbiliśmy. A co w kolejnym roku? Przed 
sezonem powiedziałem prezesowi Lewan-
dowskiemu, że bierzemy trzy trofea: Super-
puchar, Puchar i mistrzostwo. Niech się ziści!

?
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Hubert Śledziński
W maju odpadliśmy nie-
oczekiwanie w ćwierćfinale  
i to utkwiło mi w pamięci. Być 
może potrzebna nam była 
taka lekcja pokory, szacunku 
do przeciwnika. Długo nie 
mogłem się z tym pogodzić, 
aż zrozumiałem, że możemy  
z tego wyciągnąć coś do-
brego. A co do roku 2018… 
Wierzę w pracę nad sobą  
i w to, że przyniesie efekty. Po 
prostu. Oczekuję też, że mój 
klub crossfitowy będzie się da-
lej rozwijać.

Wojciech Krawczak 
Rok 2017 stał pod znakiem brzydkiej pogody. Dużo desz-
czu, mało słońca i z tego powodu w ogrodach brakowa-
ło świeżych warzyw oraz owoców. Nawiązując do tego, 
mam nadzieję, że 2018 roku powrócą prawdziwe pory 
roku, nacieszymy się śniegiem oraz wieloma słonecznymi 
dniami, spędzając więcej czasu na świeżym powietrzu.

Kamil Łączyński
Pod koniec 2016 urodził mi się sy-
nek Antek i cały rok 2017 kręcił się 
wokół niego. W pamięci utrwaliłem 
więc tylko te najfajniejsze momenty 
spędzone z rodziną. W 2018 ocze-
kuję kolejnego postępu w mojej 
karierze, po cichu liczę na medal… 
Bardzo bym chciał, żeby omijały 
nas kontuzje, a o końcowym wy-
niku sportowym decydowały tylko 
umiejętności koszykarskie. 

Josip Sobin
Moje życie jest ściśle połączone  
z koszykówką, więc dla mnie 
najprzyjemniejszym momentem  
w 2017 roku było zdobycie Su-
perpucharu Polski. Poczułem się 
wtedy naprawdę wyjątkowo, 
więc nie miałbym nic przeciwko, 
aby w 2018 znów coś wygrać  
i wznieść do góry kolejne trofeum!

Szymon Szewczyk
Brązowy medal zdobyty z BM Slam Stalą miał naprawdę wyjątkowy smak. Za-
wsze będę też jednak wspominał, że to w tym roku mój syn Emilio zadebiutował  
w dziecięcych rozgrywkach koszykarskich i już w pierwszym meczu zdobył punkty. 
A czego oczekuję? Na razie chciałbym, żeby była prawdziwa zima i dużo śniegu! 
A poważnie: niech nie będzie kontuzji. Na resztę zapracuję sam.

Paweł Leończyk
Rok 2017 był dla mnie – pod 
względem prywatnym – bar-
dzo szczęśliwy. Chciałbym, 
aby 2018 był przynajmniej 
taki sam z tą małą różnicą, 
że sezon moglibyśmy jednak 
skończyć w czerwcu, a nie 
maju. Nie spieszy mi się na 
urlop tak szybko…

Ivan Almeida 
W 2017 było wiele dobrych i gorszych chwil, ale na 
szczęście dużo więcej tych pozytywnych. Dla mnie 
najważniejsze to spędzenie tego obecnego czasu, świą-
teczno-noworocznego, z moim synkiem Jay'em Willia-
mem i rodziną. Było to możliwe po raz pierwszy odkąd 
gram w koszykówkę! W 2018 życzę sobie i wszystkim 
dookoła miłości, pokoju, szczęścia i zdrowia. Gdy masz 
te rzeczy, na pewno spotka się sukces.
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Trefl Sopot swoją dotychczasową grą wyraża chęć powrotu do fazy play-off po dwuletniej nieobecności w tej 
fazie rozgrywek. Żółto-czarni w tym sezonie to już nie ligowy przeciętniak, ale groźny rywal także dla silnych 
zespołów PLK. Z ekipą trenera Marcina Klozińskiego przegrywały takie drużyny jak MKS Dąbrowa Górni-
cza, Rosa Radom, Polpharma Starogard Gdański, czyli drużyny aspirujące do walki o medal. Aczkolwiek 
ostatnia porażka z outsiderem GTK Gliwice zachwiała nieco pewnością siebie sopocian.

Trefl

Sopot

Trójki receptą na zwycięstwo?
Scenariusz tego spotkania może być niezwykle interesujący zważywszy na fakt, że Anwil i Trefl to odpowied-
nio druga oraz trzecia drużyna w klasyfikacji zespołów najskuteczniej rzucających za trzy. Najlepiej zza łuku 
w szeregach Rottweilerów rzucają Jarosław Zyskowski i Szymon Szewczyk (obaj po 50 %), natomiast w Treflu 
wyróżnić należy Dylewicza (51,8%) i Karolaka (49,2%). 

Jacek Jaskólski

Obcy teren im nie straszny
Sopocianie nad wyraz dobrze radzą sobie w meczach wyjazdowych - ich bilans spotkań na obcych parkietach 
to cztery zwycięstwa i dwie porażki. Gdyby brać pod uwagę tylko starcia wyjazdowe to Trefl zajmowałby wy-
soką, drugą pozycję w tabeli. Z drużyną Klozińskiego na własnym parkiecie nie poradziły sobie Polpharma 
(90:94), Rosa (78:93), Czarni Słupsk (51:88) oraz Asseco Gdynia (78:81), natomiast mocna BM Slam Stal Ostrów 
Wielkopolski pokonała gości zaledwie czterema punktami (90:86). Rottweilery staną przed trudnym zadaniem 
podtrzymania passy – sopocianie od dwóch lat nie wygrali w Hali Mistrzów.

Teraz Polska
Włodarze klubu z Sopotu coraz bardziej stawiają nie tylko na rodzimych zawodników, ale również na polską myśl 
szkoleniową – stanowisko pierwszego trenera powierzono Klozińskiemu. Szansę na pokazanie swoich możliwości 
dostali również młodzi bracia Kolendowie oraz Jakub Karolak, który ostatnio notuje zwyżkę formy. Swoją wartość 
podczas meczu z Anwilem będzie chciał udowodnić przeżywający drugą (trzecią? czwartą?) młodość Filip Dyle-
wicz. 37-letni silny skrzydłowy w listopadzie rozegrał 600. mecz w ekstraklasie i co ciekawe jego rekord punktowy 
pochodzi ze spotkania we Włocławku z 2011 roku. „Dylu” zanotował wówczas 30 oczek.   
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 6,5 pkt., 1,8 zb., 1,6 as.
1 Marcel Afeltowicz POL PG / SG 185 2000 2 pkt.
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998 0 pkt., 2 zb.
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 8,9 pkt., 3,1 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 17,4 pkt., 5,5 zb., 1,9 as.
7  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0,6 pkt.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 7,4 pkt., 6 as., 3,3 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 11,1 pkt., 3,2 zb., 1,8 as.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 9,4 pkt., 6,1 zb., 1,4 as.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 9,6 pkt., 3,5 as., 2,2 zb.
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 11,9 pkt., 6,6 zb., 1,6 as.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 9,8 pkt., 3,5 zb.
55 Bartosz Matusiak POL PG / SG     185 1997 0 pkt.

Ivan 
Almeida

sf

Josip 
Sobin

c

Jarosław
Zyskowski

sg

Paweł
Leończyk

pf

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

Trener: Marcin Kloziński      /      Asystent: Krzysztof Roszyk      /      II asystent : Radosław Soja
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener: Marcin Kloziński      /      Asystent: Krzysztof Roszyk      /      II asystent : Radosław Soja
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0 Steve Zack USA 1992 211 C  10,8 pkt., 7,6 zb., 1,6 as.
1 Łukasz Kolenda POL 1999 191 PG 4,2  pkt., 1,1 as.
3 Brandon Brown USA 1989 180 PG / SG 13,5 pkt., 5,5 as., 2,5 zb.
5 Piotr Śmigielski POL 1989 190 PG / SG 6,3 pkt., 4 zb. 2 as.
6 Bartosz Majewski POL 1997 190 SG 2 pkt.
7 Nikola Marković SRB 1989 208 PF / C 10,8 pkt., 5,6 zb., 2,7 as
8 Filip Dylewicz POL 1980 202 PF 14,4 pkt., 6,3 zb., 2 as.
9 Jakub Karolak POL 1993 196 SG / SF 13,7 pkt., 2,9 zb., 1,4 as.
10 Marcin Stefański POL 1983 200 PF / C 1,9 pkt., 2 zb.
12 Sebastian Walda POL 2000 193 SG 1,5 pkt.
22 Jermaine Love USA 1989 186 PG / SG 11 pkt., 4,4 zb., 3,4 as.
23 Michał Kolenda POL 1997 200 SG / SF 6 pkt., 1,7 zb.
55 Artur Mielczarek POL 1984 196 SF / PF 7,5 pkt., 2,1 zb.
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zza mikrofonu

Dziś w formie nieco innej niż zawsze ale i okazja jest wyjąt-
kowa – ostatni numer Anwil Team w tym roku. Nim więc 
wystrzelą korki szampana podsumujmy to, co było dobre 
i złe w tym kończącym się właśnie 2017 roku.

Najlepszy mecz  
23.04.2017 Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek 69:73
 
Takie mecze chciałbym komentować co tydzień. Fanta-
styczne zawody. Do dziś skóra mi cierpnie na plecach gdy 
włączam sobie „Ku pamięci” z tamtego spotkania (gdyby 
ktoś chciał jest w dziale podcasty na kkwloclawek.pl pod 
nr 19). Kilka tysięcy ludzi w Arenie Toruń oglądało jedno  
z najbardziej emocjonujących spotkań kończącego się 
roku. Wśród nich, mimo że to mecz wyjazdowy, około tysią-
ca osób z Włocławka. Atmosfera fenomenalna. Kapitalny 
doping z jednej i drugiej strony. I zawodnicy, którzy na par-
kiecie dostroili się do tego, co oglądaliśmy na trybunach. W 
hali gotowało się od emocji. Odjazd torunian i szaleńczy 
pościg włocławian. Dogoniliśmy kilka chwil przed końcem, 
a potem najważniejszą trójkę w czasie swojego pobytu we 
Włocławku rzucił Kacper Młynarski. Eksplozja radości jaka 
wybuchła w sektorach zajmowanych przez włocławian, 
swoją siłą przypominała wybuch bomby jądrowej. Rzadko 
zdarza mi się tańczyć przy swoim stanowisku komentator-
skim, ale po tej trójce szał radości dopadł i mnie. To były 
fantastyczne chwile i życzyłbym sobie oraz wszystkim kibi-
com Anwilu byśmy tego rodzaju momentów przeżywali w 
nadchodzącym roku jak najwięcej. 

Najgorszy mecz 
11.05.2017 Czarni Słupsk – Anwil Włocławek 83:76

 
Gdy na 6 minut i 53 sekundy przed końcem meczu nr 4 
serii play off Anwil prowadził w Słupsku po akcji Tony`ego 
Mccray`a 71 do 62 nawet najzagorzalsi fani Czarnych 
Panter przestali wierzyć w sukces. Pamiętam doskonale 
jak siedzący obok mnie Przemek Woś z Radia Gdańsk 
wstał i zaczął mi gratulować awansu, a ja na antenie za-

The best of 

2017
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

cząłem snuć wizje półfinałowych pojedynków z Toruniem. 
Ani Przemek ani tym bardziej ja nie przypuszczaliśmy, że 
będą to ostatnie radosne chwile dla fanów Anwilu w tam-
tym sezonie. To co się stało później trudno opisać słowa-
mi. Chyba nigdy wcześniej tak szybko kibice Anwilu nie 
zostali sprowadzeni z nieba do piekła. Dość powiedzieć, 
że w ciągu tych 413 sekund, które wówczas pozostawały 
do końca meczu gracze ze Słupska zdobyli 22 punktów  
a Anwil… 5. Takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko. 
Niestety, tamtym razem stały się naszym udziałem. 
Potem był oczywiście piąty mecz, który przegraliśmy od-
padając z walki o medale, ale to właśnie starcie numer 4  
w tamtej serii uważam za najgorsze spotkanie jakie przy-
szło mi w minionym roku komentować. Tego co czułem 
po ostatnim gwizdku, nie zapomnę bardzo długo.

Największy suckes
27.09.2017 Anwil Włocławek – Stelmet BC Zielona Góra 

92:89

Fantastyczne zawody i fantastyczne zwycięstwo wywal-
czone po niesamowicie emocjonującym meczu. Okazali-
śmy się lepsi od mistrzów Polski po dogrywce, w której do-
piero na 2 sekundy przed końcem mogliśmy unieść ręce 
w geście triumfu. Ogromny sukces, bo po siedmiu latach 
posuchy klubowa gablota wzbogaciła się wreszcie o kolej-
ne nowe trofeum. Ten mecz dał też naszym koszykarzom 
zastrzyk mocy, który od początku sezonu pozwala im zaj-
mować pozycję lidera tabeli. Wierzę, że zdobycie Super-
pucharu 2017 po siedmiu latach chudych, będzie począt-
kiem siedmiu lat tłustych, w czasie których klubowa półka 
na puchary będzie musiała zostać znacząco poszerzona.  
I tego w tym nadchodzącym roku życzę władzom klubu, 
wszystkim pracownikom, zawodnikom ale przede wszyst-
kim kibicom Anwilu.

 Do siego roku i do usłyszenia!



Nowy gracz w drużynie:

treen

Czym jest TREEN?
Kamil Łączyński: TREEN to marka odzieży termo-
aktywnej, czyli innymi słowy odzieży pod spodenki, 
czy koszulkę. Ma służyć do utrzymywania tempera-
tury ciała i aby pot nie gromadził się na skórze, a był 
szybko wydalany na zewnątrz. Co zauważalne pod 
koniec treningu – gdy zdejmujmy koszulkę, skóra jest 
sucha.

Dlaczego to takie ważne?
- Po pierwsze: poprawia higienę osobistą, a po dru-
gie: stwarza ogromny komfort ruchu. 

Czy TREEN to marka tylko dla sportowców? Profe-
sjonalistów? Czy też dla kibiców, którzy raz na jakiś 
czas zagrają w koszykówkę?
- Dla profesjonalistów, pół-profesjonalistów, ale też 
dla amatorów i kibiców. I nie tylko dla tych, którzy 
grają w koszykówkę, ale też dla tych, co biegają 
wieczorami po mieście, rano jeżdżą na rowerze albo 
chodzą na siłownię. Odzież marki TREEN poprawia 
higienę osobistą i sprawia, że mamy uczucie lekkości. 
Ubrania nie ciążą nam pod ciężarem potu, bo pot 
jest wydalony na zewnątrz.

Dlaczego wybrałeś tę branżę?
- Koszula bliższa ciału. Gdy byłem młodszy  

 
koncentrowałem się tylko na graniu w koszykówkę, 
ale w miarę jak stawałem się coraz starszy, zacząłem 
przykładać większą wagę do detali. Do wygodnych 
butów czy skarpetek. Przestało się dla mnie liczyć to, 
co jest modne, a ważny stawał się każdy detal, któ-
ry sprawiał, że na parkiecie byłem pewniejszy siebie.  
W NBA odzież termoaktywna ma długą historię, 
więc uznałem, że dlaczego by nie wykorzystać swo-
jego wizerunku, aby założyć mały biznes. Na razie 
mały i zobaczymy co dalej.

Skąd pomysł na nazwę?
- Szukałem różnych inspiracji od nazwiska, albo ksy-
wy. Szukałem jak w różnych językach jest „łąka” albo 
„łączka”, ale nie znalazłem nic ciekawego. Zacząłem 
więc sprawdzać cechy charakteru, które do mnie pa-
sują i wpadłem na duński „trin”, czyli waleczny. Nie-
stety nie mogłem zarejestrować domeny „trin.pl” czy 
„trin.com”, więc uznałem, że zmienię „trin” na „treen”, 
bo z angielska podwójne „e” czyta się jako „i”. 

Zatem hasło „PoTREENuj z Łączką” nabiera dodat-
kowego sensu…
- Jest taki pomysł (śmiech). Ale chciałbym, by wszyscy 
zapamiętali, że nazwę firmy TREEN wymawia się 
„trin”. Waleczny. Jak Łączka!

anwIl teaM nr7    sezon 2017/2018
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5 Down

Jermaine Love (1) podaje piłkę do zbiegającego na lewą stronę 
Michała Kolendy (3/2). Kolenda korzysta z zasłony Nikoli 
Markovicia (5/4), a w tym samym czasie Jakub Karolak (2/3) 
zbiega pod kosz.

2/3

woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent trenera

czyli izolacja 

na wysokiego

Karolak (2/3) stawia zasłonę dla Filipa Dylewicza (4/5), po czym 
wybiega do piłki na top. W tym samym czasie Love (1) ucieka na 
prawą stronę. UWAGA! Dylewicz (4/5) – zamiast wyjścia do 
piłki, aby grać tyłem do kosza – może zmienić wariant i albo 
wybiec na top (czerwona strzałka) albo ruszyć do gracza z piłką 
(fioletowa) celem gry pick and roll.

Docelowo jednak Dylewicz (4/5) otrzymuje piłkę tyłem do kosza, 
a reszta zawodników robi mu miejsce do gry jeden na jednego, 
wymieniając się pozycjami. UWAGA! W tej zagrywce Dylewicz  
i Mirković grają wymiennie na swoich pozycjach, więc akcja może 
zakończyć się wariantem, w którym to Mirković gra tyłem do 
kosza.  

1

3/2

4/5

5/4
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Dwa lata temu "Pomóżcie Kumplom", rok temu 
"Święta na czterech łapach", a już dziś: "Karma wra-
ca!"! Hasło co roku się zmienia, ale idea pozostaje 
ta sama – wsparcie dla zwierzaków z włocławskiego 
schroniska!

W 2015 roku dzięki waszemu zaangażowaniu psy  
i koty otrzymały ponad 250 kilogramów karmy, a do 
tego koce, podkłady, żwirek i inne bardzo potrzebne 
artykuły. Z kolei 12 miesięcy temu schronisko otrzy-
mało aż 338 kilogramów karmy suchej, mokrej oraz 
różnego rodzaju kiełbas dla zwierząt, a jakby tego 
było mało, także: 6 kilogramów przysmaków i maka-
ronów dla czworonogów, 70 litrów żwirku dla kotów, 
68 podkładów i pieluch, 38 obroży przeciwpchelnych, 
6 smyczy, 4 kuwety i 2 zabawki.

Dużo? Oczywiście! Ale czy to już wyśrubowany rekord 
nie do pobicia? Na pewno nie! Włocławscy kibice już 

nie raz udowadniali podczas różnego rodzaju inicja-
tyw Klubu Koszykówki Włocławek, że w biciu wcze-
śniej ustanowionych przez siebie rekordów nie mają 
sobie równych. Zatem, bierzmy sobie do serca tego-
roczne hasło akcji – "Karma wraca!" – i razem spraw-
my, by dużo pyszności trafiło do psiaków i kociaków 
ze schroniska. A wtedy karma jako dobra energia na 
pewno wróci do zespołu Rottweilerów, który w roku 
2018 będzie odnosił same sukcesy! 

Wzorem ubiegłego sezonu – karmę oraz różne zwie-
rzęce artykuły można nabyć dziś w holach między 
wejściami A i B Hali Mistrzów. Ponownie w tej kwe-
stii klub został wsparty przez Sklep Zoologiczny 
Animals mieszczący się przy ulicy Kruszyńskiej oraz 
w hipermarkecie Auchan we Włocławku. Serdecznie  
dziękujemy!                                      

Michał Fałkowski

Jak co roku - przedłużamy magię świąt Bożego Narodzenia! Dzisiaj, na meczu  
z Treflem Sopot, organizujemy kolejną pomoc psiakom i kociakom z włocławskiego schroniska  

i zachęcamy wszystkich do wsparcia. Karma wraca!
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1. Kto po raz ostatni zagrał w barwach Anwilu z numerem 12?
2. Który z zawodników obecnego składu ma największy staż 
jako Rottweiler?
3. Kto był najdroższym zawodnikiem w historii klubu?
4. Podczas meczu w Gdyni w sezonie 2012/2013 pewien 
amerykański rzucający Anwilu, chcąc podać przez całe 
boisko, przypadkowo trafił do kosza. O kogo chodzi?
5. Niekwestionowanym liderem włocławskiego basketu jeśli 
chodzi o liczbę występów jest Igor Griszczuk? Kto zajmuje 
drugie miejsce w tej klasyfikacji?
6. Pierwszym amerykańskim koszykarzem, który grał we 
Włocławku był…?
7. Jak nazywał się pierwszy zespół, z którym dane było rywali-
zować Nobilesowi w najwyższej klasie rozgrywkowej?
8. Który z zawodników Nobilesu był przedwczesnym bohate-

rem spotkania z Śląskiem Wrocław, w którym to padł słynny 
rzut Jacka Krzykały?
9. Który z zawodników obecnego składu jest wychowankiem 
odwiecznego rywala Anwilu – Śląska Wrocław?
10. Z jakiego miasta pochodzi hiszpańska drużyna, z którą 
Anwil grał w półfinale Pucharu Saporty?
11. W sezonie 2009/2010 efektownymi wsadami popisywał 
się pewien czarnoskóry center, po tamtych rozgrywkach 
zakończył karierę. O kogo chodzi?
12. Ile pucharów ogółem (Superpuchar i Puchar Polski) trafiło 
do Włocławka?
13. Z drużyną z jakiego miasta Igor Griszczuk rozegrał swój 
ostatni mecz w karierze?
14. Jakie nazwisko nosi jedyny litewski trener w historii Anwilu?
15. Ile razy Anwil zdobywał Superpuchar Polski?
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Przygotował: Jacek Jaskólski
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