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wstępniakHala MIstrzów

jak doM
michał Fałkowski

media manager 
Jestem w niej codziennie w dni robocze. Także w weekendy, 
bo przecież mecze koszykarskie najczęściej rozgrywane są 
w soboty lub niedziele. Przebywam na parkiecie, chodzę 
korytarzami. Hala Mistrzów jest dla mnie jak drugi dom. 
To banał, ale taka jest prawda. Nie licząc snu, każdy z nas 
przebywa lwią część dnia w swoim miejscu pracy. W moim 
przypadku jest to Hala Mistrzów.

Pod koniec lutego, gdy ligowa koszykówka ustąpiła miejsca 
tej reprezentacyjnej, przebywałem w niej równie często. Na 
meczu Polska – Kosowo czułem się jednak dość dziwnie, 
bo z jednej strony byłem przecież w „swojej” hali, ale ze 
względu na fakt, że ławka gospodarzy była tą po lewej 
stronie od komisarza (ciekawostka – to my, Anwil Włocła-
wek, mamy wedle przepisów FIBA ławkę nie z tej strony, 
co trzeba), czułem się dziwnie. Trochę inna rola, trochę inny 
stres. Wszystko puściło jednak z chwilą odśpiewania przez 
kibiców Mazurka Dąbrowskiego. Stojąc na parkiecie Hali 
Mistrzów i śpiewając hymn Polski razem z trzema tysiącami 
kibiców – to był moment, który zostanie w mojej pamięci.

Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że pewnie każdy z Was, 
drodzy Kibice, tak jak i ja, traktuje Halę Mistrzów jako swój 
dom. Jako miejsce, które zna, w którym czuje się dobrze, 
które utożsamia z wielkimi, pozytywnymi emocjami. Dla-
tego chcę Wam zdradzić, że nasi reprezentanci, także ci, 
którzy na co dzień grają w klubach zagranicą, wszyscy ra-
zem jak jeden powtarzali: ”To właśnie przy takiej publiczno-
ści powinna grać reprezentacja Polski!”. Żywiołowy doping, 
wsparcie od pierwszej minuty, hymn intonowany sponta-
nicznie także w trakcie meczu – każdy z kadrowiczów mógł 
po raz kolejny utwierdzić się w przekonaniu, że Włocławek 
żyje koszykówką, a Hala Mistrzów z pewnością mogłaby 
się stać domem kadry na dłużej, niż tylko pojedynczy mecz, 
prawda?

Tymczasem wróciliśmy do rozgrywek ligowych. Marzec już 
prawie na półmetku, do play-off zostało kilka meczów… 
Niech ten nasz wspólny dom, naszym wspólnym wysił-
kiem, pozostanie twierdzą niezdobytą w tym sezonie przez 
nikogo!

szerok I
WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
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Michał Fałkowski: Z czym kojarzy ci się asseco 
Gdynia?
Jarosław Zyskowski: Bardzo ciężko się przeciwko 
nim gra. Ja wiem, że kibice zaraz spojrzą w tabelę, zoba-
czą, że gdynianie są obecnie na 12. miejscu, więc daleko za 
nami, ale my koszykarze wiemy ile zdrowia trzeba poświę-
cić, aby ich ograć. Asseco to zespół świetnie przygotowa-
ny pod kątem fizyczności, widać tutaj wielką pracę Piotra 
Szczotki. Grają bardzo agresywnie, walczą o każdą piłkę, 
nie poddają się nawet, gdy mają kilkanaście punktów 
straty. Na pewno to nie jest rywal, który odpuści mecz w 
trzeciej kwarcie, gdy ma np. 15-20 punktów mniej. Walczą 
do końca.

asseco to taki twór, któremu często kibicują fani z innych 
miast. wszystko za sprawą całkowicie polskiego składu i 
licznej grupy młodszych zawodników. Zgodzisz się?
- Tak. Mnie zresztą też Asseco kojarzy się przede wszystkim 
z pracą z młodzieżą, ze szkoleniem zdolnych nastolatków 
i wprowadzaniem ich do dorosłej koszykówki. To projekt, 
który naprawdę zasługuje na uwagę w świecie koszykar-
skim. Zresztą, sam wybrałem ten klub kilka lat temu, bo 
uważałem, że to świetne miejsce do rozwoju. Niestety, 
na przeszkodzie stanęła mi wówczas kontuzja. Ogółem 
sądzę, że Asseco to dobry przykład dla klubów z mniej-
szymi budżetami, że warto stawiać na Polaków. Sebastian 
Kowalczyk, Filip Matczak już opuścili Asseco jako ukształ-
towani gracze, niedługo to samo uczyni Przemysław Żoł-
nierewicz, a w jego ślady pójdą później zapewne Jakub 
Garbacz i Dariusz Wyka. 

- Nie jesteśmy zmęczeni sezonem, nie jeste-
śmy zmęczeni sobą. Nikt nie mówi „Boże, 
gdzie te play-offy?”. wręcz przeciwnie. czas 
we włocławku płynie nam bardzo szybko – 
mówi w wywiadzie dla aNwiL TEaM Jaro-
sław Zyskowski. ][
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w 2013 roku podpisałeś kontrakt z asseco. Liczyłeś na 
to, że zrobisz kolejny krok w karierze, a tymczasem dłu-
gotrwała kontuzja zabrała ci cały sezon.
- Niestety. Szedłem do Asseco właśnie z taką myślą, że 
będę miał wymagające treningi, które uczynią mnie lep-
szym, a jednocześnie dostanę szansę regularnej gry w 
ekstraklasie, co pozwoli mi zebrać cenne doświadczenie. 
Trenerem był wówczas David Dedek, który przedstawił 
konkretny plan i pomysł na mnie. Czego chcieć więcej? 
Niestety, jeszcze przed sezonem zerwałem więzadło i cały 
sezon miałem z głowy. 

wracasz do tamtego sezonu, rozmyślając „co by było, 
gdyby?”
- Teraz już nie. Może nieco bardziej wtedy, gdy wróci-
łem do gry w sezonie 2014/2015 w barwach Polskiego 
Cukru Toruń… Czemu miałbym dzisiaj rozmyślać o tym?  
W końcu jestem ważną częścią zespołu, który jest obecnie 
najlepszy w lidze. Wygraliśmy 20 z 23 meczów w tym se-
zonie, wszystkie u siebie, mamy kilka punktów zaliczki nad 
kolejnymi zespołami. Nie ma sensu wracać do przeszłości. 

sezon we włocławku rozpocząłeś od mocnego uderze-
nia, trafiałeś m.in. na znakomitej skuteczności około 50 
procent za trzy, a następnie przyszedł lekki dołek formy…
- Ja wiem, że kibice chcieliby żeby wszyscy zawodnicy w 
zespole grali równo i grali na najwyższym możliwym po-
ziomie, zdobywając po kilkanaście punktów w meczu, ale… 
tak się nie da. Po prostu tak nie jest. Dołek prędzej czy póź-
niej przychodzi i trzeba umieć sobie z nim poradzić. Zaczy-
na się to od jakiegoś pojedynczego spotkania, w którym 
nagle otwarte rzuty nie wpadają do kosza, gdzieś docho-
dzi do tego zmęczenie fizyczne i człowiek czuje, że brakuje 
mu rytmu. Niemniej, jako koszykarz z kilkuletnim stażem 
w ekstraklasie wiem, że w takich sytuacjach potrzeba jed-
nego meczu na przełamanie i wszystko wraca do normy.

Miałeś taki mecz?
- Tak. Niedawne spotkanie w Pucharze Polski ze Stelme-
tem takie było. Niestety przegraliśmy, więc ostatecznie 
moja dyspozycja nie przełożyła się na grę zespołu. Tym 
samym nie mogłem być zadowolony, ale jeśli pytasz mnie 
o to, jak się czułem fizycznie, to właśnie było już OK. 

Luty dla anwilu był dość specyficzny: jeden mecz ligo-
wy, pauza spowodowana wycofaniem się czarnych 
słupsk, następnie szybkie dwa mecze w Pucharze Polski 
i przerwa na kadrę…
- Ciężko złapać rytm, prawda? No tak to jest, że każdy 
koszykarz chce przede wszystkim grać. Nawet nie chodzi o 
treningi, a o mecze. Im więcej meczów, tym łatwiej zacho-
wać formę. Ale z drugiej strony, przyznam się, że przerwa 
na kadrę jest dla nas, koszykarzy, czymś bardzo dobrym. 
W listopadzie byłem powołany przez Mike’a Taylora, więc 
tego tak nie odczułem, ale teraz mogłem skorzystać z kilku 
dni wolnych od coacha Igora Milicicia. Pojechałem więc 
do rodziny, odpocząłem od koszykówki, zobaczyłem się z 
najbliższymi, wyczyściłem głowę i do Włocławka wróciłem 
głodny gry i głodny zwycięstw. Zresztą, myślę, że meczem 
z MKS-em pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo spragnieni 
dobrej gry.

Luty minął niepostrzeżenie, jesteśmy już niemalże na 
półmetku marca. Do play-off zostało – z dzisiejszym 
– dziewięć meczów. Zaczynasz myśleć już o tym, co 
będzie?
- Ostatnio złapaliśmy się w szatni z chłopakami na tym, że 
do play-off zostało zaledwie półtora miesiąca. A przecież 
niedawno zaczynaliśmy pierwsze treningi w sierpniu w Hali 
Mistrzów! To chyba jednak dobrze, bo pokazuje, że nie 
jesteśmy zmęczeni sezonem, nie jesteśmy zmęczeni sobą. 
Nikt nie mówi „Boże, gdzie te play-offy? Kiedy ten maj 
wreszcie będzie?”. Wręcz przeciwnie. Czas we Włocławku 
płynie nam bardzo szybko.

czy trzy punkty przewagi na kolejnym rywalem przy 
dziewięciu meczach do końca to dużo, czy mało?
- Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czujemy się 
mocni, ale nasi rywale – a przecież mamy jeszcze mecze  
z Polskim Cukrem czy Stelmetem – zrobią wszystko, by 
zrzucić nas z pierwszego miejsca. Wierzę jednak, że mamy 
na tyle silny zespół, że nie pozwolimy im na to.

Rozmawiał: michał Fałkowski
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w ostatnich latach w ekstraklasie grały tylko dwa kluby oparte jedynie o rodzimych graczy, jednak żaden  
z nich nawet nie zbliżył się do wyników asseco z obecnego sezonu. Dzięki bilansowi 11:11 nadmorski klub wziął 
udział w Pucharze Polski, a także ma realne szanse na udział w fazie play-off. Mieszanka młodości z rutyną 
i doświadczeniem wsparta utalentowanym Przemysławem Frasunkiewiczem na ławce trenerskiej to koncep-
cja asseco na obecne rozgrywki.

włocławianie
w żadnym klubie EBL nie można znaleźć tylu powiązań z włocławkiem co właśnie w asseco. Bartosz Jankowski 
i Bartłomiej Pietras to rodowici włocławianie oraz wychowankowie TkM-u. Ze stolicy kujaw pochodzi również 
asystent trenera kamil sadowski. w rotacji jest także trzech byłych rottweilerów – oprócz wspomnianego Jan-
kowskiego są to szubarga, szczotka i Mikołaj witliński prowadzeni przez Frasunkiewicza, który we włocławku 
spędził dwa sezony.

Jacek Jaskólski

To trzeba wykorzystać
Gdynianie do hali Mistrzów przyjeżdżają z serią trzech porażek – ostanie zwycięstwo odnieśli w styczniu. wy-
tłumaczyć to można lekkim kryzysem formy, natomiast jedno jest pewne – asseco nie gra dobrze na wyjeździe.  
Z dziewięciu spotkań jako gość zwycięsko wyszli tylko trzykrotnie. Być może kluczem do zwycięstwa, jak w pierw-
szym spotkaniu, będzie skuteczność z dystansu. w Gdyni włocławianie trafili 17 trójek, co jest rekordem zespołu.

Jakość pod deską bronioną
asseco jest dość specyficzną drużyną jeśli chodzi o zbiórki – są jednocześnie najlepiej zbierającym w obronie zespołem 
EBL (śr. 30,59), przy czym najgorzej radzą sobie ze zbieraniem piłek po własnych rzutach (7,59). rottweilery chcąc 
przewyższyć rywali w tym elemencie koszykarskiego rzemiosła będą musiały powalczyć o piłki nie tylko z wysokimi, 
ale też z niższymi zawodnikami. wyróżnić należy mierzącego 192 centymetry Marcela Ponitkę (5 zb.), Piotra szczot-
kę (196 cm, 5 zb.), Przemysława Żołnierewicza (196 cm, 4,6 zb.), a także krzysztofa szubargę (178, 4 zb.).
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 8,6 pkt., 2 as., 1,8 zb.
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 8,2 pkt., 3,3 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 17,1 pkt., 5,7 zb., 2,6 as
7  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0,5 pkt.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 7,4 pkt., 6,3 as., 3,3 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 10,1 pkt., 2,9 zb.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 9,7 pkt., 6,4 zb.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 8,4 pkt., 2,6 as., 2,2 zb.
21 Quinton Hosley USA SF / PF 201 1984 8 pkt., 4 as.
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 11,3 pkt., 6 zb., 1,7 as.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 8,3 pkt., 3,5 zb.
55 Bartosz Matusiak POL PG / SG     185 1997 0 pkt.

jarosław
zyskowski

sf
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Sobin

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

Trener: Przemysław Frasunkiewicz     /     Asystent: Roman Tymański     /    II  asystent: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener: Przemysław Frasunkiewicz     /     Asystent: Roman Tymański     /    II  asystent: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski

1 Bartosz Jankowski      POL SG  193 1996 1,4 pkt.
2 Marcel Ponitka      POL PG / SG  192 1997 10,1 pkt., 5 zb., 3,4 as.
7 Krzysztof Szubarga      POL PG  178 1984 13 pkt., 4 zb., 5,5 as.
12 Mikołaj Witliński      POL PF / C  207 1995 8,5 pkt., 4,5 zb.
15 Maciej Leszczyński      POL PG / SG  191 1999 1 pkt.
20 Piotr Szczotka      POL SF / PF  196 1981 8,4 pkt., 5 zb., 1,6 as.
21 Filip Put       POL SF / PF  201 1993 5,6 pkt., 1,8 zb., 1,5 as.
24 Karol Kamiński      POL SG 193 1997 0,3 pkt.
28 Przemysław Żołnierewicz   POL SG / SF 196 1995  13 pkt., 4,6 zb., 3 as.
30 Jakub Garbacz      POL SG  197 1994 10,3 pkt., 6,8 zb., 2,6 zb.
45 Bartłomiej Pietras      POL C 211 1998 1 pkt.
99 Dariusz Wyka      POL C 209 1991 9,2 pkt., 5,7 zb.
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zza mikrofonu

Cieszę się. Naprawdę się cieszę, że pracuję przy 
rozgrywkach Energa Basket Ligi, a nie przy Lotto 
Ekstraklasie piłkarzy. Uświadomiłem to sobie po raz 
kolejny, gdy w ciągu ostatnich 30 dni Anwil nie roz-
grywał ani jednego ligowego meczu. A przecież taka 
przerwa w rozgrywkach ligowych jest czymś normal-
nym u skóro-kopaczy. Zastanawiam się jak można  
w środku sezonu na kilka miesięcy odciąć się od 
rozgrywek? Wydaje mi się to wręcz niewykonalne. 
Zresztą, to nie jedyny powód mojego zadowolenia. 
Patrząc jak piłkarze podczas lutowych rozgrywek 
biegają po boisku przy -15, a na trybuny przy takim 
mrozie przychodzi garstka ludzi, cieszę się, że Anwil 
gra pod dachem, a ja nie muszę marznąć na swoim 
stanowisku komentatorskim. 

Wracając do ligowej przerwy w rozgrywkach, to 
osłodził nam ją bez wątpienia Puchar Polski.  Choć 
tak naprawdę dla Anwilu był to raczej słodko-gorzki 
smak ze względu na kontuzję Szymona Szewczyka. 
Sama impreza stała na dobrym poziomie. W moim 
odczuciu było ciekawiej, efektowniej  i bardziej spraw-
nie niż rok wcześniej. Co ciekawe, mimo braku Anwilu 
w finale kibice z Włocławka z wypiekami na twarzy 
śledzili mecz pomiędzy Polskim Cukrem i Stelmetem, 
trzymając kciuki za naszych sąsiadów zza miedzy. 
Najważniejsze jest to, że i w Toruniu i we Włocławku 
mieli sporo powodów do radości, w końcu po raz dru-
gi w tym sezonie drużyna z Kujawsko-Pomorskiego 
utarła nosa mistrzom z Zielonej Góry. Superpuchar 
we Włocławku, Puchar Polski w Toruniu, czy tytuł mi-
strzowski też wyląduje w naszym województwie? Byli 
tacy, którzy rozmarzyli się i zobaczyli w finale derby 
naszego województwa. Patrząc na obecną tabelę jest 
to teoretycznie możliwe. Życie jednak bardzo często 
weryfikuje teorię praktyką.

Brak ligowych rozgrywek osłodziła też kibicom we 
Włocławku obecność kadry koszykarzy. Wygraliśmy 
z Kosowem, i mieliśmy dobre nastroje, które popsuli-

Witaj ligo. Dobrze, 
że wróciłaś!
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

śmy sobie trzy dni później, grając katastrofalny mecz 
u naszych bratanków od szabli i szklanki. Ja nato-
miast czułem się nieswojo siedząc na trybunach Hali 
Mistrzów w charakterze kibica. Uświadomiłem sobie 
nawet, że ciężko ogląda mi się mecz koszykówki gdy... 
nie muszę nic mówić.  Wizyta kadry we Włocławku 
miała jeszcze jeden kapitalny moment. Trening we 
włocławskim kurniku. Fantastyczna sprawa, że repre-
zentanci Polski mieli możliwość pobiegać po parkiecie 
obiektu, w którym pisała się historia włocławskiej ko-
szykówki. 

Przed nami mecz z Asseco. Kilka lat temu te spotka-
nia rozpalały do czerwoności. Czekała na nie cała ko-
szykarska Polska. Dziś to są inne emocje. Ot ciekawa 
walka o ligowe punkty. Dziś Asseco nie walczy o naj-
wyższe cele. Dziś Asseco plasuje się w środku ligowej 
tabeli, ale jednak wyróżnia się na tle innych tym, iż 
zbudowane jest tylko i wyłącznie z polskich zawodni-
ków. A że w Gdyni dobrze szkolą młodych graczy do-
wodzi Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych zdobyte 
kilka dni temu. Gratulujemy i czekamy, aż młodzi 
zasilą szeregi ekstraklasowych drużyn. Polaków na 
dobrym poziomie na tę chwilę w PLK potrzeba nam 
jak kani dżdżu i nie zmieni tego likwidacja przepisu 
o dwóch Polakach, która podobno wreszcie nastąpi. 
Nadal każda z drużyn będzie musiała mieć kilku so-
lidnych graczy z polskim paszportem w swoim roste-
rze, a jak ciężko znaleźć solidnego Polaka przekonu-
jemy się właśnie na własnej skórze. 

Kończy się okienko transferowe, za chwilę drużyny na 
dobre zamkną swoje składy i zacznie się ostateczna 
rozgrywka. Mrozy puściły. Wielkimi krokami nadcią-
ga wiosna. Wielkimi krokami nadciąga najważniejsza 
część sezonu…

Do usłyszenia!
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woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent trenera

czyli uwaga 

na Szubargę
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Gdy piłkę otrzyma Szubarga (1), końcowym etapem jest gra pick 
and roll z Wyką (5).

Szubarga (1) stawia zasłonę dla Przemysława Żołnierewicza 
(3/2), który wbiega pod kosz w celu otrzymania podania. W tym 
czasie, Szubarga otwiera się na topie korzystając z podwójnej 
zasłony Szczotki (4) i Wyki (5). Posiadający piłkę Garbacz (2/3) 
wybiera wariant podania: pod kosz do Żołnierewicza lub na 
obwód do Szubargi.

2/3

1

Krzysztof Szubarga (1) podaje piłkę do Piotra Szczotki (4) i ścina 
do przeciwległego rogu. Po chwili podanie od Szczotki otrzymuje 
Dariusz Wyka (5) i szybko przekazuje piłkę do Jakuba Garbacza 
(2/3), który wybiegł na skrzydło. 

3/2

5

UWAGA! W sytuacji, gdy obrońca idzie dołem (tzn. nie biegnie 
za rozgrywającym Asseco, a skróci dystans przed zasłoną), 
Szubarga (1) bardzo często wykorzystuje moment braku krycia 
i rzuca za trzy.

4

2/3

1
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3/2

2/3

3/2

5

4

1
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5

4

1
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Pierwsza dziewczyna

2016 Moja pierwsza dziewczyna 

jest moją obecną. Ma na imię 

Martyna. Jesteśmy razem już 

półtora roku i mam nadzieję, że 

tak zostanie! 

notował michał Fałkowski

Pierwsze raz na parkiecie w 
ekstraklasie

2017 Nawet pamiętam datę  

– 7 października. Graliśmy 

wówczas mecz w Krośnie, a ja 

otrzymałem szansę już na początku 

drugiej kwarty. Debiut w najwyższej 

klasie rozgrywkowej to naprawdę 

świetne uczucie!

Pierwszy kontakt  
z koszykówką

2003 We wrześniu rodzice 

zaprowadzili mnie na pierwszy 

trening koszykówki. Miałem 
sześć lat.
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Pierwsze wejście do szatni 
seniorów

2015 Jako 18-latek zostałem 

zaproszony na trening seniorów. 

Wówczas po raz pierwszy 

wszedłem do szatni Trefla Sopot. 

Trochę się stresowałem, ale starsi 

przyjęli mnie bardzo dobrze.

Pierwszy idol

2003 Ciężko sobie przypo-

mnieć… Ale jednym z wielu był 

bez wątpienia Kobe Bryant.

Pierwszy lot samolotem

2010 Leciałem na wakacje. 

Stres przed lotem do Turcji był 

zdecydowanie większy, niż debiut 

w ekstraklasie!

Pierwszy sukces

2012 Sukcesów wartych odno-

towania miałem wiele, jak na 

przykład medale Mistrzostw Polski 

w kategoriach młodzieżowych, ale 

jednym z pierwszych, który utkwił 

mi w pamięci, było zdobycie Mi-

strzostwa Pomorza z macierzystym 

klubem, Treflem Sopot.

Pierwszy prezent od świętego 
mikołaja

2002 Na pewno nie będę 

oryginalny, bo była to piłka do 

koszykówki. Zresztą, dostawałem 

je nieustannie, więc ich niezliczona 

liczba do dzisiaj znajduje się w 

moim pokoju.

Pierwsze wakacje zagranicą

2004 Pojechałem do Chorwacji, 

do miejscowości Omiš. Fanta-

styczne widoki i pogoda! To jest 

coś, czego można pozazdrościć 

trenerowi Miliciciowi, Antemu i 

Josipowi.
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s zerok I
WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

DZIeń 
kobIet

W środę wieczorem przedstawiciele Klubu Koszykówki Włocła-
wek wywołali niemałe zamieszanie. Z okazji Dnia Kobiet poja-
wili się na treningu Włocławskiego Klubu Koszykarek.

- Przepraszam, przepraszam, czy możemy przerwać trening? – 
tymi słowami niosący naręcze tulipanów Kamil Łączyński wywo-
łał niemałe zamieszanie podczas treningu Włocławskiego Klubu 
Koszykarek. Po chwili na parkiecie hali OSiR pojawili się dwaj inni 
zawodnicy, Josip Sobin oraz Ante Delas, którzy razem z przedsta-
wicielami klubu, Hubertem Hejmanem i Michałem Fałkowskim, 
przyszli złożyć życzenia paniom trenującym koszykówkę. 

- Boże, a my takie nieumalowane! – dało się słyszeć z drugiej stro-
ny parkietu, ale chwilowe skrępowanie szybko ustąpiło miejsca 
pozytywnym emocjom. W imieniu Klubu oraz drużyny Anwilu, 
kapitan Rottweilerów wszystkim trenującym zawodniczkom złożył 
życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu oraz oczywiście sukcesów 
w życiu codziennym i na parkiecie. 

Poza bukietem kwiatów, zawodniczki WKK otrzymały szansę gry o 
prezenty-niespodzianki. I choć wyniku pojedynku panowie vs. panie 
nie zdradzimy, możemy zapewnić o wysokiej formie włocławskich 
koszykarek. Koszykarskie ręczniki zostały więc przekazane!

- To było wielkie przeżycie dla każdej z nas. Najlepszy sportowy 
Dzień Kobiet jaki kiedykolwiek przeżyłyśmy! Dziękujemy za super 
niespodziankę i możliwość bliższego poznania naszych koszy-
karzy. Byłyśmy tak zaskoczone, że choć chłopaki wyszli po pół 
godzinie, to nie mogłyśmy skupić się przez resztę treningu – po-
wiedziała Aleksandra Nowak, wiceprezes stowarzyszenia WKK. 
– Taka niespodziewana akcja Klubu Koszykówki Włocławek 
utwierdziła nas w przekonaniu, że warto mieć pasję i ją realizo-
wać. Te odwiedziny na pewno zmobilizują nas do dalszej pracy 
i być może w przyszłości spełni się nasze marzenie, aby zagrać 
sparing z koszykarzami!

Kto wie co przyniesie przyszłość?
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