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wstępniaktransfer 
jak za dawnych lat michał Fałkowski

media manager 
Pamiętam sezon 2004/2005. Drużyna zbudowana przez 
Andreja Urlepa grała skutecznie, ale każdy kibic od same-
go początku czekał na transfery. Na wzmocnienia. Na 
koszykarzy, którzy wejdą do drużyny i z marszu staną się 
jej wartością dodaną. Co ciekawe, drużyna z Włocławka 
nie grała źle na początku sezonu. Pierwszy raz przegrała 
dopiero w 9. kolejce, a po 18 meczach miała bilans 13:5. 
I wtedy trener Urlep uznał, że zamiesza w kotle. We Wło-

cławku wylądowali Joe Crispin, Ed Scott i Dragan Vukcević, 
a chwilę wcześniej – Dusan Jelić. Skończyło się srebrem.

Pamiętam sezon 2006/2007. Ten, w którym budowę skła-
du zaczynał David Dedek, ale jego pomysły nie wypaliły i 
zastąpił go Ales Pipan. Słoweniec szybko dokonał zmian, 
które były wzmocnieniami. Za Marka Dickela przyszedł 
Chris Thomas, a także jeden z największych „wrogów” ki-
biców – Goran Jagodnik. Razem ze sprowadzonym też  
w trakcie sezonu Otisem Hillem stworzyli zabójcze trio. I 
choć ostatecznie sezon nie zakończył się sukcesem, półfina-
łowe batalie z Prokomem Treflem Sopot obrosły legendami.

Pamiętam, gdy w sezonie 2009/2010 w trakcie rozgry-
wek Anwil ściągnął z Energi Czarnych Słupsk Dru Joyce-
’a. Amerykanin idealnie wkomponował się w ekipę Igora 
Griszczuka, a sezon zwieńczono wicemistrzostwem. Pamię-
tam też przyjście Vladimira Petrovicia, koszykarza o wielkim 
nazwisku, który we Włocławku nie zagrzał jednak miejsca 
na długo. Na przeszkodzie stanęła kontuzja, a rozgrywki 
zakończyły się rozczarowaniem, czyli brakiem awansu do 
półfinału.

Dziś debiut Quintona Hosley’a. Nikt nie wie jak zakończy 
się obecny sezon. Fakt faktem jednak, że jeśli na brak wido-
wiskowości i jednocześnie efektywności nie mogliśmy dotąd 
w grze Anwilu Włocławek narzekać, teraz oba te wskaźniki 
mają być jeszcze wyższe. Hosley to gwiazda, dwukrotny 
mistrz Polski i dwukrotny MVP Finału. Gdy przychodził do 
Zielonej Góry po raz wtóry, obiecał kibicom mistrzostwo. 
Póki co fanom z Włocławka nie obiecał niczego. Obiecał 
jednak trenerowi Igorowi Miliciciowi, że zrobi wszystko, aby 
dobrze funkcjonująca maszyna jaką jest Anwil, grała jesz-
cze lepiej…

szerok I
WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
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Michał Fałkowski: Czy twoja forma z grudnia,  
a przede wszystkim ze stycznia to coś nieoczekiwanego, 
czy jednak coś, na co czekałeś od samego przyjścia do 
anwilu włocławek? 
Jaylin airington: Czekałem! Zdecydowanie 
czekałem. Początek nie był łatwy, ale pewnie nie będę 
pierwszym zawodnikiem, który mówi, że zmiana stylu 
gry z amerykańskiego, uczelnianego na europejski nigdy 
nie jest prosta. Do tego nowy kraj, nowe otoczenie, język, 
kuchnia. Czasem nie jest łatwo. Ale przeszedłem przez 
te trudniejsze momenty i dzisiaj czuję się we Włocławku  
i Anwilu bardzo komfortowo.

Na początku sezonu potrzebował czasu, 
ale gdy już zaadaptował się w nowym 
kraju i taktyce trenera Igora Milicicia, wy-
strzelił niczym rakieta. Jaylin airington 
opowiada o swoich początkach w Polsce  
i ostatnich meczach, w których grał jak z nut. 
Zapraszamy na wywiad!

][
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co było najtrudniejsze w przestawieniu się z Ncaa na 
zawodową koszykówkę w Europie?
- Zdecydowanie system gry w obronie. Dużo bardziej 
skomplikowany i po prostu inny od tego, co uczyłem się 
przez całe życie w USA. Trener Igor Milicić to szczególarz, 
przywiązuje ogromną wagę do każdego detalu i na par-
kiecie nic nie dzieje się z przypadku. O ile w ataku jeszcze 
mamy zielone światło na wykorzystywanie przewag, czy-
tanie gry rywala, o tyle defensywa jest oparta na zaanga-
żowaniu i wypracowanych schematach. 

Początek sezonu był dla ciebie trudny, brakowało  
ci pewności siebie. 
- Tak. Ja jestem osobą, która potrzebuje pewności siebie i 
jednocześnie zaufania ze strony innych osób. I to zaufanie 
ze strony trenerów czy wsparcie pracowników klubu było 
od samego początku. To nie jest jednak tak, ze zaufanie 
przeradza się w pewność siebie w ciągu jednego dnia. Za-
nim przestałem myśleć w trakcie meczów „Co będzie jak 
nie trafię? Co kibice o mnie pomyślą? Co trener powie?” 
to chwilę to trwało. Ale w końcu zacząłem mniej myśleć 
nad tym, co powiedzą inni i słuchałem rad trenerów, którzy 
mówili, żebym wierzył w siebie i poddał się impulsom na 
boisku. 

Pamiętasz jakiś moment graniczny, w którym poczułeś 
się pewnie? Jakiś mecz, trening, wydarzenie?
- Myślę, że taką granicą między Jaylinem, który się waha, 

myśli dwa razy i zastanawia się nad tym, co zrobić, a Jay-
linem, który gra instynktownie w ramach schematów i re-
alizuje plan meczu było spotkanie z Polskim Cukrem. Wte-
dy poddałem się grze, poddałem się emocjom i czułem,  
że mam tę pewność siebie.

w tym pierwszym momencie sezonu, co dawało ci siłę? 
wsparcie ze strony trenerów czy wszystkich dookoła 
klubu to jedno, ale rookies (zawodnicy z Usa, którzy 
grają pierwszy rok w Europie – przyp. M.F.) często mają 
trudności adaptacyjne…
- Dwie rzeczy: wiara i rodzina. Jestem bardzo wierzą-
cym człowiekiem, bo tak byłem wychowywany i właśnie 
w tych trudnych momentach, gdy nie grałem na miarę 
swoich oczekiwań, skupiałem myśli na wierze. Na Biblii, 
na słowach, na nadziei. A co do rodziny, to jestem z nimi 
w nieustannym kontakcie. Choć od mojej mamy, taty czy 
rodzeństwa dzieli mnie kilka tysięcy kilometrów, ciągle roz-
mawiamy przez Internet. I oni motywowali mnie, wspierali 
oraz powtarzali, żebym ufał Bogu. 

całe szczęście, że żyjemy w XXi wieku. wyobrażasz so-
bie siebie w Polsce w latach 90-tych?
- Bez Internetu, czy kontaktu choćby mailowego? Nie ma 
szans… Myślę, że wówczas byłoby mi o wiele, wiele trudniej. 

Dobrodziejstwo internetu działa też w drugą stro-
nę. Przed podpisaniem kontraktu mogłeś doskonale 
sprawdzić wszystkie informacje o klubie i kraju, w któ-
rym spędzisz trochę czasu…
- Oj, tak! Jako pierwsze sprawdziłem halę. Chciałem 
zobaczyć czy jest to duży obiekt i ilu kibiców będzie nas 
wspierać co mecz. Widziałem na YouTube filmiki, które 
mnie zachwyciły – biała hala, a kibice tańczący na trybu-
nach. To było świetne! Natomiast moja mama sprawdzi-
ła wszystkie kwestie o kraju, czyli Polsce. Historię, kulturę,  
język, kuchnię. I na koniec powiedziała: jedź, synku! 

Mama miała rację. Grasz coraz lepiej, anwil jest na 
fotelu lidera, przed nami najważniejsze miesiące, które 
zapowiadają się optymistycznie…
- 17 zwycięstw w 20 meczach. Ten wynik pokazuje naszą 
siłę. I wierzę, że jesteśmy stworzeni do wielkich celów. 

Rozmawiał: michał Fałkowski

Na dłuższą wersję wywiadu z Amerykaninem zapraszamy 
we wtorek na www.kkwloclawek.pl.
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Dwukrotny mistrz Polski i MVP Finału ze stelmetem 
Zielona Góra, były zawodnik Realu Madryt – Quinton 
hosley – zadebiutuje dzisiaj w meczu z PGE Turowem 
Zgorzelec w koszulce anwilu włocławek.

Quinton Hosley (34 lata, 201 cm wzrostu) ma bardzo bo-
gatą przeszłość. Grał w Realu Madryt, Galatasaray Stam-
buł, DKV Joventucie Badalona, Dinamo Sassari czy Vir-
tusie Rzym. Obecny sezon zaczął w Yesilgiresun Belediye, 
notując w 14 meczach 8,5 punktu (44 procent skuteczności 
za dwa), 4,3 zbiórki, 3 asysty i 1,6 przechwytu. W ostat-
nim czasie w tureckim klubie doszło do zmiany trenera, a 
nowy szkoleniowiec rozstał się z kilkoma graczami, w tym  
z Hosley’em.

- Tak to jest na rynku transferowym, że nagle ktoś staje się 
dostępny. Zadziałaliśmy szybko, ale nie pochopnie. Długo 
rozważaliśmy wszystkie scenariusze, a ja sam wielokrotnie 
rozmawiałem z Quintonem przedstawiając mu moje po-
mysły. Mogę dziś powiedzieć, że Hosley nie przychodzi do 
Anwilu ani ze względu na pieniądze, ani po to, by grać dla 
własnych statystyk. W pełni zaakceptował swoją rolę i chce 
pomóc zespołowi – mówi Igor Milicić.

Amerykanin to nazwisko, które rozpala wspomnie-
nia. W Polsce grał dwukrotnie w sezonach 2012/2013  
i 2014/2015, w obu przypadkach reprezentując barwy 
Stelmetu Zielona Góra. I w obu przypadkach poprowa-
dził swój zespół do mistrzostwa kraju, samemu zgarniając 
statuetki za MVP Finału! Za pierwszym razem notował 
w meczach o złoto 16,3 punktu i 7,3 zbiórki, a za drugim  
– 13 oczek, 6,1 zbiórki i 3,3 asysty.

Może grać na pozycjach od jeden do cztery, choć natu-
ralnie występuje jako skrzydłowy. Potrafi zagrać skutecz-
nie na dystansie, jak i odnaleźć się w podkoszowym tłoku.  
Niczym obcym nie jest dla niego sytuacja, w której sam 
zbiera piłkę, kozłuje przez całe boisko i kończy akcję ato-
mowym wsadem. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, 
że trenerzy oddelegowywali go do krycia… rozgrywają-
cych. Dzięki swoim gabarytom (ponad dwa metry wzrostu,  
210 cm zasięg ramion) i naturalnej sprawności wywiązywał 
się z tych zadań znakomicie. 

- Rzeczywiście szukałem jedynki, która może pomóc nam  
w walce na tablicach, która dzięki zasięgowi ramion pomo-
że nam także w obronie. I od razu uprzedzam pytanie kolej-
ne, bo wiem, że kibice o tym dyskutują, tak, Quinton będzie 
wykorzystywany u nas na jedynce, podobnie jak w ostatnim 
czasie wykorzystywaliśmy Ivana Almeidę – dodaje Milicić.

Rozmawiał: michał Fałkowski

QUiNToN hosLEY
amerykanin, 201 cm, ur. 1984
kariera: 

2002-2004:
2005-2007:
2007-2008:
 
2008-2009:  
2009-2010:
2010-2011:    
2011-2012:
2012-2013:
2013-2014:
2014-2015:
2015-2016:
2016-2017:
2017-2018:

Lamar cc (Ncaa)
Fresno state (Ncaa)
Pinar karsiyaka (TUR)
/ Real Madryt (EsP)
Galatasaray stambuł (TUR)
aliaga Petkim (TUR)
Joventut Badalona (EsP)
Dinamo sassari (iTa)
stelmet Zielona Góra (PoL)
Virtus Rzym (iTa)
stelmet Zielona Góra (PoL)
Yesilgiresun Belediye (TUR)
shahrdari arak (LEB)
Yesilgiresun Belediye (TUR)
/ anwil włocławek (PoL)
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Po latach posuchy i dwóch sezonów nieobecności w play-off, kibice i zawodnicy przygranicznego klubu  
w obecne rozgrywki weszli z nadzieją. choć grono ekspertów koszykarskich przed rozgrywkami nie wieszczy-
ło sukcesu PGE Turowowi, zgorzelczanie zaskakują – wygrywają z wyżej notowanymi rywalami takimi jak  
BM slam stal (80:76) lub anwil (99:96). Niedzielne spotkanie będzie znakomitą okazją do rewanżu za paź-
dziernikową porażkę w Zgorzelcu.

PGE Turów
Zgorzelec

amerykańskie trio
ataki zgorzelczan w dużej mierze napędza trójka zawodników zza oceanu – cameron ayers, Brad waldow oraz 
pozyskany w trakcie rozgrywek Rod camphor. Pierwszy z nich powinien skupić na sobie uwagę anwilu, ponie-
waż zdobywa średnio 18,2 punktu i poniżej pewnego poziomu nie schodzi (tylko raz zakończył mecz z jednocy-
frową zdobyczą punktową). waldow z kolei stanowić będzie jednocześnie zadanie dla Josipa sobina i wyzwanie 
dla całej ekipy Rottweilerów. Mobilny środkowy rzuca celnie (14,2 pkt.) na wysokiej skuteczności wynoszącej 61,8 
% i zbiera dużo piłek – średnio 7,1 na mecz. camphor natomiast jest "mózgiem" ekipy – rozgrywający jest najle-
piej asystującym graczem zielono-czarnych, ale jest bardzo nierówny. Dobre mecze przeplata słabymi i kiedy 
gra poniżej oczekiwań, PGE Turów radzi sobie słabiej. To powinna być wskazówka dla trenera igora Milicicia.

Jacek Jaskólski

Drużyna ataku
PGE Turów ze średnią 87,3 punktu na mecz plasuje się na czwartej pozycji w tabeli drużyn rzucających najwięcej 
punktów (prym w tej klasyfikacji wiedzie anwil – 88,6). co ciekawe do zawodników Michaela claxtona należy 
rekord rzuconych punktów w obecnym sezonie – 123 oczka przeciwko TBV startowi  to wynik rodem z NBa. 
Nie był to jednak jednorazowy wyczyn – PGE Turów jeszcze dwukrotnie przekroczył "setkę" (106:76 z aZs-em  
i 120:86 z GTk). częściej ta sztuka udawała się jedynie stelmetowi.

Zmiana u steru
w listopadzie ubiegłego roku ekipą ze Zgorzelca wstrząsnęła wiadomość o odejściu trenera Mathiasa Fischera do 
niemieckiego walter Tigers. To poważne osłabienie – Niemiec z PGE Turowem miał bilans 5:4 co na tamten moment 
dawało dobre ósme miejsce. Jego miejsce na stanowisku pierwszego szkoleniowca zajął Michael claxton, który do 
tamtej pory pełnił rolę asystenta. amerykanin nie dość, że godnie zastąpił Niemca (bilans 6:5) to jeszcze poprawił 
miejsce w tabeli EBL – Tury zajmują szóstą pozycję, co dało kwalifikację do turnieju finałowego Pucharu Polski.
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 8,9 pkt., 1,9 zb., 1,8 as.
1 Marcel Afeltowicz POL PG / SG 185 2000 2 pkt.
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998 0,5 pkt.
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 8,3 pkt., 3,3 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 17,2 pkt., 5,6 zb., 2,6 as.
7  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0,5 pkt.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 7,6 pkt., 6,2 as., 3,2 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 10 pkt., 3 zb., 1,5 as.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 9,5 pkt., 6,5 zb.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 8,4 pkt., 2,6 as., 2,3 zb.
21 Quinton Hosley USA SF / PF 201 1984 
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 11,3 pkt., 6,2 zb., 1,8 as.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 8,1 pkt., 3,5 zb.
55 Bartosz Matusiak POL PG / SG     185 1997 0 pkt.

Ivan 
Almeida

sf

Josip 
Sobin

c

Jaylin
Airington

sg

Paweł
Leończyk

pf

kamil
Łączyński

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

Trener: Michael Claxton      /     Asystent: Mirosław Kabała
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener: Michael Claxton      /     Asystent: Mirosław Kabała

0 Jakub Koelner POL 183 SG 1993 2,6 pkt.
5 Rod Camphor USA 191 PG / SG 1992 11,8 pkt., 3,6 as., 3,4 zb.
6 Jacek Jarecki POL 196 SG / SF 1988 4,1 pkt., 1,3 zb.
9 Michał Lichnowski POL 189 SG 1996 1 pkt.
13 Kacper Borowski POL 205 PF 1994 9,1 pkt., 3,5 zb.
14 Jakub Patoka POL 200 SF 1994 4,9 pkt., 2,2 zb.
15 Karolis Petrukonis LTU 210 C 1987 5,4 pkt., 2,5 zb.
19 Bartosz Bochno POL 193 SG / SF 1988 5,6 pkt., 2,4 zb., 1,8 as.
21 Stefan Balmazović SRB 199 SF / PF 1989 11,5 pkt., 3,7 zb.
22 Sebastian Wielgus POL 185 PG 2001
42 Cameron Ayers USA 193 SG / SF 1991 18,2 pkt., 4,1 zb., 3,4 as.
46 Brad Waldow USA 205 C 1991 14,2 pkt., 7,1 zb., 1,7 as.
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zza mikrofonu
Szczerze przyznam, że trochę mi smutno. O problemach 
Czarnych Słupsk wiadomo było nie od dziś. O toporze 
wiszącym nad ich szyją, który w każdej chwili mógł spaść  
i zakończyć żywot klubu znad Słupi, również. Miałem jed-
nak nadzieję, że uda im się dograć bieżący sezon. Niestety  
11 lutego nie pojadę do Słupska, nie zasiądę na balkonie 
nad koszem i… nie będę miał okazji skomentować meczu 
Czarnych z Anwilem. Szkoda. Walkower da nam dwa 
punkty, ale wolałbym, by nasza drużyna wywalczyła je 
na boisku. Tym bardziej, że Gryfia była jednym z tych 
obiektów, w których wygrana smakuje najbardziej słodko. 
Patrząc na sytuację w Słupsku przypomniała mi się ta, 
którą my we Włocławku przeżywaliśmy kilka lat temu. 
Oczywiście nie zamierzam do niej wracać i rozdrapywać 
starych ran. Napiszę więc tylko zupełnie szczerze: cieszę się, 
że w przypadku Anwilu wszystkie zawirowania wokół klubu 
skończyły się powolnym i mozolnym, ale jednak wyjściem 
na prostą. A co do Słupska to życzę tamtejszym kibicom 
byśmy jeszcze kiedyś spotkali się na ligowym szlaku. 

„Styczeń pokaże czy jesteśmy naprawdę mocni i czy pierw-
szego miejsca w tabeli nie zawdzięczamy przypadkiem 
łatwemu terminarzowi na początku rozgrywek” – takie 
głosy często można było usłyszeć przed końcem roku, gdy 
Anwil z bilansem 13-2 zasiadał wygodnie w fotelu lidera. 
Przyznam szczerze, że sam wówczas głęboko zastanawia-
łem się jak wyglądał będzie nasz bilans na koniec stycznia, 
biorąc oczywiście pod uwagę, że miesiąc ten dla włocła-
wian był wyjątkowo ciężki logistycznie. Przypomnijmy, aż  
5 z 6 spotkań zagraliśmy na wyjazdach i zrobiliśmy w su-
mie ponad 2500 kilometrów, przemierzając Polskę wzdłuż 
i w szerz. Dodając do tego fakt, że wśród tych wyjazdów 
czekały nas mecze m.in. w Zielonej Górze, Starogardzie 
Gdańskim i Radomiu, a więc na bardzo trudnych terenach, 
można było rzeczywiście zastanawiać się nad tym czy lider  
z Włocławka będzie w stanie udźwignąć taki bagaż. Tym 
bardziej cieszy, że teraz, kiedy ten wyczerpujący miesiąc 
się skończył, Rottweilery nadal siedzą wygodnie na tronie. 
Warto podkreślić, że Anwil nie tylko utrzymał to pierwsze 
miejsce, ale i powiększył przewagę na rywalami.  Oczywi-
ście do końca sezonu zasadniczego jeszcze daleko, ale pa-
trząc na pojedyncze wpadki naszych rywali do pierwszego 

Anwil w Warszawie, 
stolica we Włocławku
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

miejsca, choćby Stelmetu z Treflem czy Dąbrowy Górniczej 
w Gliwicach można chyba coraz realniej myśleć o utrzyma-
niu palmy pierwszeństwa do końca sezonu zasadniczego. 
W końcu by osiągnąć sukces trzeba stawiać sobie najwyż-
sze cele. Najwyższy cel pewnie postawią też sobie nasi ko-
szykarze podczas turnieju o Puchar Polski w Warszawie. Jak 
mniemam po zdobyciu Superpucharu w ubiegłym roku, 
Rottweilery nabrały  apetytu na to by do góry wznieść kolej-
ne trofeum. Droga do finału tych rozgrywek łatwa jednak 
nie będzie, bo już w ewentualnym półfinale trafić możemy 
na Stelmet, a że z mistrzami Polski nie gra się łatwo, poka-
zał jedyny przegrany przez Anwil w tym roku mecz ligowy. 
Właśnie z Zieloną Górą.

Jak wiadomo luty to miesiąc, w którym od kilku lat roz-
grywki ligowe schodzą na plan dalszy, ustępując miejsca 
właśnie batalii o drugie pod względem prestiżu trofeum w 
naszym kraju. To na pewno będzie ciężki miesiąc dla tych 
kibiców, którzy poczynania naszej drużyny oglądają tylko 
w Hali Mistrzów, wszak w Energa Basket Lidze nasi za-
wodnicy zagrają w najkrótszym miesiącu roku tylko jedno 
spotkanie. Po dzisiejszym meczu z Turowem do rozgrywek  
o ligowe punkty włocławianie wrócą dopiero w marcu, w po-
jedynku z MKS-em z Dąbrowy Górniczej. Jako jednak, że 
życie kibica nie znosi próżni to zaraz po zakończeniu batalii  
o Puchar Polski Włocławek stanie się na kilka dni koszykar-
ską stolicą Polski. Nasza kadra zawalczy w Hali Mistrzów 
o eliminacyjne punkty z drużyną Kosowa. Dardan Beri-
sha znów zagra we Włocławku, ale to nie on i jego zespół,  
a nasi kadrowicze będą tego dnia mogli liczyć na gorący 
i żywiołowy doping publiczności. Cieszy to bardzo trenera 
kadry Mike’a Tylora, który jak sam mówi, jest „very excited”, 
że kadra zagra właśnie w stolicy Kujaw, ja natomiast jestem 
pewien, że włocławscy fani go nie zawiodą. Zanim jednak 
bitwa o Puchar i mecze reprezentacji, pora na ligowe ostat-
ki, wszak tłusty czwartek za pasem.

Do usłyszenia!
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notował michał Fałkowski

Pierwszy kontakt z koszykówką

1998 Na pewno w podstawówce, 

ale który to był rok? Miałem gdzieś 

10 lat. Pamiętam, że uczyliśmy się 

prawego i lewego dwutaktu  

i byłem jednym z nielicznych, który 

umiał rzucić do kosza także z lewej 

strony.

Pierwszy wsad

2001 Końcówka pierwszej klasy 

gimnazjum. Grał ze mną Michał Świ-

derski, który był naszym najlepszym 

zawodnikiem i występował już  

w kadrze Polski. Był niższy ode mnie, 

ale wsadzał piłkę, a ja nie umiałem… 

W końcu pewnego dnia zdenerwo-

wałem się i uznałem, że muszę! Po 

którymś treningu się udało.

Pierwsze wakacje 
zagranicą

2010 Razem z Mariolą 

byliśmy na Korfu, jeszcze 

bez dzieci. Niezapomniane 
chwile.

Pierwszy poważny sukces

2003 Zdobycie pierwszego 

mistrzostwa Polski do lat 16 z roczni-

kiem ’87, a więc o rok starszym ode 

mnie. Byłem wzięty do zespołu, 

bo trener uznał, że mam to „coś”, 

a ja odpłaciłem się 25 punktami 

w półfinale i 27 w finale. Naszym 

przeciwnikiem był Śląsk.

Pierwsze łzy szczęścia

2013 Takie prawdziwe 

to wtedy gdy synek mi 

się urodził. A później 

drugie łzy, gdy urodziła się 

córeczka…

Pierwsze zarobione 
pieniądze

2011 Grałem w Polonii 2011, 

ale nie pamiętam co kupiłem 

za pierwszą wypłatę. W tamtej 

chwili, gdy ją otrzymałem, czułem 

się jednak jak pan i władca.

Pierwszy idol

2003 Choć oczywiście jako 

dziecko podziwiałem Michaela 

Jordana, gdy zobaczyłem 

mixtape’y LeBrona Jamesa, np. 

jeszcze ze szkoły średniej  

a potem NBA, zrobiły na mnie 

wielkie wrażenie. 
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Pierwszy lot samolotem

2004 Gdy dostałem się do 

kadry U16. Lecieliśmy do 

Hiszpanii na jakiś mecz z kadrą 

regionu. Byłem podekscytowa-

ny, fajne przeżycie.

Pierwszy samochód

2013 Ford Mondeo, dziesięciolet-

ni! Prawo jazdy zrobiłem trzy lata 

wcześniej, ale jakoś tak nie spieszyło mi 

się z autem. Czekałem też na zastrzyk 

gotówki i gdy się pojawił, kupiłem.  

A dlaczego takie stare? Bo jako młody 

kierowca wiedziałem, że prędzej czy 

później gdzieś je przyrysuję, więc żeby 

nie było mi szkoda…

Pierwsza dziewczyna

2004 Moja obecna żona, 

Mariola… Tak, tak, moja żona jest 

moją pierwszą miłością i pierwszą 

dziewczyną. Poznaliśmy się na 

początku gimnazjum, przez dwa 

lata robiłem podchody i zaczęliśmy 

się spotykać w trzeciej klasie gim-

nazjum. Potem liceum, studia i tak 

pięknie to trwa do dziś.



Lumak
Poligrafia



5 down

woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent treneraczyli uwaga 

pod koszem!
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Rod Camphor (1) podaje piłkę do wybiegającego na pozycję na 
drugą stronę parkietu Camerona Ayersa (3/2). Ayers korzysta 
zasłony Kacpra Borowskiego (4). W tym samym czasie Bartosz 
Bochno (2/3) ustawia się pod koszem do podania. Akcja może 
zakończyć się już na tym etapie, gdy Ayers poda piłkę Bochnie,  
a ten zagra tyłem do kosza.

2/3

PGE Turów częściej jednak grą kontynuację: Bochno (2/3) robi 
pod koszem zasłonę Bradowi Waldowowi (5), a ten otrzymuje 
podanie od Ayersa (3/2). Alternatywą w tym momencie jest pick 
and roll Ayersa z Waldowem (czerwona strzałka).

Najczęściej Waldow (5) gra w tej zagrywce tyłem do kosza. 
W przypadku dobrej reakcji obrony, Amerykanin ma jednak 
możliwość oddania piłki do któregoś z partnerów szukających 
błędu obrony i zmieniających pozycje (czarne i czerwone strzałki).

1

3/2

5

4

2/3

1

3/2

1

3/2

5
2/3

4

UWAGA! Zagrywka “5 DOWN” może być rozegrana także na prawej stronie parkietu. 
Wówczas wszystkie kroki wykonywane są zgodnie z „lustrzanym odbiciem” obrazków 1, 2 i 3.

5

4
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osiem zespołów Energa Basket Ligi od czwartku 15 lutego 
do niedzieli, 18 lutego będzie rywalizować o Puchar Polski 
w hali arena Ursynów w warszawie. Rottweilery w ćwierć-
finale zagrają z asseco Gdynia.

Po meczach 15. kolejki Energa Basket Ligi poznaliśmy wszyst-
kich uczestników warszawskiego turnieju. O trofeum Pucharu 
Polski powalczy siedem najlepszych ekip ekstraklasy na tam-
ten moment – Anwil Włocławek, MKS Dąbrowa Górnicza, 
Stelmet Enea BC Zielona Góra, Polski Cukier Toruń, PGE 
Turów Zgorzelec, Asseco Gdynia, TBV Start Lublin – oraz 
gospodarz, czyli Legia Warszawa.

Losowanie par ćwierćfinałowych sprawiło, że w pierwszym 
spotkaniu Rottweilery zmierzą się z Asseco Gdynia.

Igor Milicić i Przemysław Frasunkiewicz oraz Kamil Łączyński 
i Krzysztof Szubarga staną naprzeciwko siebie w czwartek  
15 lutego o godz. 20.30. Wygrany, zagra w sobotę ze zwycięz-
cą pary Stelmet Enea BC Zielona Góra – Legia Warszawa.

- Wiem, że kibice szykują się już na sobotni półfinał, w któ-
rym mamy zmierzyć się ze Stelmetem Eneą, ale my do tego 
podchodzimy bardzo spokojnie. Puchar Polski to trofeum, od 
którego byliśmy bardzo, bardzo blisko w zeszłym sezonie i 
oczywiście świetnie byłoby wygrać je w tym roku. My jednak 
nie rozmyślamy o ewentualnym finale, czy nawet półfinale. 
Dla nas najistotniejszy jest mecz z Asseco w ćwierćfinale. Gdy-
nianie z pewnością podejdą do tego starcia jak do meczu o 
mistrzostwo, bo to dla nich wielka szansa. Ale my oczywiście 
będziemy chcieli pokazać, że różnica w tabeli ma przełożenie 
także na Puchar Polski – mówi Igor Milicić.

michał Fałkowski

Podczas turnieju finałowego 
Pucharu Polski w warszawie 

zagrają ze sobą:

czwartek, 15 lutego
ćwierćfinał 1, godz. 18.00: 

MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Turów Zgorzelec 
ćwierćfinał 2, godz. 20.30: 

Anwil Włocławek - Asseco Gdynia

piątek, 16 lutego
ćwierćfinał 3, godz. 18.00: 

Polski Cukier Toruń - TBV Start Lublin 
ćwierćfinał 4, godz. 20.30: 

Stelmet Enea BC Zielona Góra - Legia Warszawa

sobota, 17 lutego
półfinał 1, godz. 14.15: 

MKS/PGE Turów - Polski Cukier/TBV Start 
między meczami: konkurs wsadów 

półfinał 2, godz. 17.45: 
Anwil/Asseco - Stelmet Enea BC/Legia 

niedziela, 18 lutego
finał, godz. 17.45
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s zerok I
WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

Klub Koszykówki Włocławek właśnie rozpoczął swój 
nowy projekt pod nazwą „25 ELITE CLUB” i już dziś 
ogłosi nazwy pierwszych uczestników. Przed rozpoczę-
ciem meczu uroczyście wręczy im pamiątkowe koszulki 
zawodników Anwilu z meczu o Superpuchar, a na no-
wych telebimach umieszczonych na koszach wyświetlać 
będzie ich logotypy.

Oferta klubu dla biznesu spotyka się z coraz większym 
zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorstw. Dość wspo-
mnieć, że na dziś współpracujemy z ponad 60 podmiota-
mi gospodarczymi, które wybrały z szerokiej oferty spon-
soringu klubu odpowiednie dla swoich firm świadczenia 
reklamowe. A kolejne firmy negocjują z klubem umowy  
w ramach „25 ELITE CLUB” czy też programu pod na-
zwą „KLUB 100”.

Sponsorzy, partnerzy, uczestnicy programu Klub 100 
zwracają uwagę nie tylko na szeroką ofertę świadczeń,  
z których mogą wybierać i konfigurować swój pakiet, ale 
też na wysoką frekwencję na trybunach oraz dużą ilość 
meczów z udziałem Anwilu Włocławek na antenie Polsatu. 
Co niektórzy, jak pozyskany ostatnio ogólnopolski partner, 
który dostarczy drużynie zdrową żywność, ceni w klubie 
dobrze prowadzone kanały społecznościowe zrzeszające 
coraz większą liczbę sympatyków, a co za tym idzie – po-
tencjalnych klientów. 

Chcąc zainteresować kolejne firmy, poza standardo-
wymi świadczeniami reklamowymi w hali podczas me-
czów, swoim sponsorom proponujemy nie tylko spotkania  
z drużyną, ale także wspólne wyjazdy na mecze. Najbliż-
szy taki wyjazd planujemy 2 kwietnia do Torunia na der-
by Kujaw i Pomorza, po którym uczestnicy programu 25 
ELITE CLUB będą mogli zjeść kolację wspólnie z drużyną  
w Hotelu Nicolaus, który także współpracuje z klubem.

W przypadku zainteresowania współpracą z klubem, za-
praszamy do kontaktu z Hubertem Hejmanem, dyrektorem 
klubu (e-mail: huberth@kkwloclawek, tel. 661 330 061).



zakoc anan iedziela
11 LUTEGO  I  12:00 - 18:00
ZRÓB ZAKUPY I ZDOBYWAJ NAGRODY!

Zaproś ukochaną osobę do Wzorcowni…
Zrób zakupy za minimum 100 zł i odbieraj walentynkowe
gadżety

Zapraszamy do specjalnie przygotowanej
strefy walentynkowej na poziomie -1, w której do zdobycia
Karty Podarunkowe Wzorcowni

Szczegóły i regulamin na www i fb 
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