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wstępniakWYŚCIG 
ZA PIĘĆ DWUNASTA michał Fałkowski

media manager 

Luty 2005, ostatni dzień okienka transferowego. We Wło-
cławku wybuchają bomby: Ed Scott i Dragan Vukcević 
w Anwilu. Ten pierwszy to trochę taki no-name. Grał w 
amerykańskiej NBDL, wcześniej także w Austrii. Ma za-
stąpić Dante Swansona, któremu kontuzja przeszkodziła 
w dokończeniu sezonu. Co innego Czarnogórzec (wówczas 
Serbia i Czarnogóra były jednym państwem) – gwiazda 
Buducnostu Podgorica, były reprezentant kraju, doświad-
czony skrzydłowy. W ćwierćfinale play-off będzie uprzy-

krzał życie wchodzącemu w swój najlepszy okres Michałowi 
Ignerskiemu ze Śląska Wrocław. 

Kibice Anwilu w euforii: drużyna została wzmocniona  
(a przecież w styczniu doszedł jeszcze center Dusan Jelić!) 
przed najważniejszymi meczami sezonu. I gdy emocje 
opadły, w pierwszych dniach marca kolejna bomba: Joe 
Crispin. Także zawodnik szerzej nieznany polskiemu kibi-
cowi (co miało się jednak szybko zmienić), ale w tamtym 
momencie wszystkich nurtowało coś innego: dlaczego 
Anwil zgłasza zawodnika, choć teoretycznie przekroczony 
został deadline 28 lutego?

 - Pamiętam jak dziś, że liga czekała na ewentualne do-
kumenty ostatniego dnia lutego do godziny 21. Jeszcze o 
20 z minutami stałem w kolejce na poczcie i zastanawia-
łem się czy damy radę. Liczyła się data stempla i godzi-
na wysłania dokumentów. Ostatecznie udało się wszystko 
zrealizować do 21, a dzień-dwa później informacja poszła 
w świat – wspomina prezes Arkadiusz Lewandowski. 

I choć w ostatnim czasie obyło się bez takich zawirowań, 
rzutem na taśmę, dokładnie półtora dnia do zamknięcia 
okienka transferowego, wzmocniliśmy się dwoma gra-
czami. Reprezentantem Polski Jakubem Wojciechowskim 
oraz kadrowiczem Słowacji Mario Ihringiem. Ten pierw-
szy rzucił już 12 oczek w swoim debiucie, drugi najpraw-
dopodobniej zagra po raz pierwszy dziś. Dwa mocne 
uderzenia na koniec okienka, a przecież wcześniej klub 
przyciągnął Quintona Hosley’a.

W sezonie 2004/2005 transfery w środku rozgrywek 
dały nam miejsce w finale. Chcemy by w tym sezonie 
było tak samo. 
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Przyszedłem 
wpasować się 

w system

Michał Fałkowski: czy ty się czujesz, w obecnej 
sytuacji, jak obcokrajowiec?
Jakub woJciechowski: Dobre pytanie, ale… chyba 
nie. Mimo, że ponad dziesięć lat mieszkałem we Włoszech, 
to jednak nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem Wło-
chem, czy czuję się Włochem. Nie, jestem Polakiem. Choć 
mówię płynnie po włosku, to jednak po polsku lepiej wyra-
żam swoje myśli i emocje i jednak Polska jest tym domem 
czy miejscem, które noszę w sercu przede wszystkim.

czy zatem włochy można nazwać drugim domem w 
twoim przypadku?
- Mimo wszystko – nie. Na pewno wczesny wyjazd do 
tego kraju i spędzenie tam ponad dziesięciu lat – i to w 
momencie dorastania, kształtowania charakteru i osobo-
wości – spowodowały, że czasem zachowuję się jak Włoch, 
ale nie robiłbym z tego wielkiej sprawy. Do 15 czy 16 roku 
życia mieszkałem jednak w Polsce, rodzice zadbali o moje 
wychowanie. Zresztą, ja zawsze uważałem, że nie miejsce 
wychowuje, a osoby, którymi jesteś otoczony. Ja miałem to 
szczęście, że moi rodzice dbali o mnie, czy o moją siostrę i 
dali nam dobre wzorce. A gdy wyjechałem do Włoch to… 
także miałem szczęście być otoczony mądrymi ludźmi, 
którzy uczyli mnie – na etapie dojrzewania – przysłowiowo 
„co wolno, a co nie”.

anwil włocławek dopiął transfer Jakuba 
wojciechowskiego tuż przed ostatecznym 
terminem. koszykarz odbył zaledwie trzy 
treningi z zespołem i zadebiutował przeciw-
ko stali. wypadł świetnie, rzucił 12 punktów, 
anwil wygrał 83:76. Zapraszamy na wy-
wiad z nowym środkowym.

][

jakub wojciechowski: 
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Trochę masz jednak stereotyp osoby zakochanej we 
włoszech, pół-włocha, pół-Polaka. wychodzi jednak 
na to, że tego typu opinie są nie do końca prawdziwe.
- Po prostu nieprawdziwe, błędne. Często tu i ówdzie czy-
tam lub słyszę, że mam włoskie obywatelstwo. Oczywiście 
to nieprawda. Czuję się Polakiem, nie potrzebuję drugie-
go obywatelstwa. Gdy w listopadzie opuszczałem zgru-
powanie kadry, to od razu odliczałem dni do kolejnego 
zgrupowania w lutym. Nie czuję, żebym zachowywał się 
jak Włoch czy mógł o sobie mówić w kontekście jakichś 
stereotypów tego kraju. Za to, gdy przyjechałem do Polski 
i zobaczyłem, że podczas posiłku przy okazji ostatniego 
meczu wyjazdowego mamy podane surówki to aż się 
uśmiechnąłem. Buzia się sama śmiała, że nie makaron.

skąd więc taka sytuacja, że gdy w przeszłości otrzymy-
wałeś oferty z polskich klubów, nie tylko z anwilu wło-
cławek, to każdorazowo wybierałeś włoskie drużyny.  
i to nie tylko ze ekstraklasy, ale i niższych lig: pierwszej, 
drugiej… wyglądało to trochę tak, jakbyś jednak za 
wszelką cenę nie chciał ruszyć poza włochy.
- Może i tak to mogło wyglądać, ale moje decyzje co do 
przyszłych pracodawców zawsze miały konkretne, sporto-
we uzasadnienie. Nie patrzyłem na otoczkę, ale na kon-
kretny sportowy cel. Szedłem za radami agenta, najpierw 
amerykańskiego, potem włoskiego. Będąc wychowanym 
przez włoski klub, w lidze włoskiej mogłem być traktowany 
jako Włoch, co zdecydowanie ułatwiało sprawę, bo wło-
skie kluby miały mnie gdzieś tam w swojej orbicie zainte-
resowań. Nie znikałem z radarów, wręcz przeciwnie. Stąd, 
rzeczywiście zakotwiczyłem we Włoszech na długie lata, 
ale nie przeszkadzało mi to, bo liga włoska zawsze miała 
dobrą renomę.

Zadebiutowałeś już w barwach Rottweilerów w meczu 
ze stalą. Zdradzę sytuację z autokaru, bowiem gdy 
usiadłeś na swoim siedzeniu powiedziałeś do siebie: „ale 
fajnie znowu wygrać”.
- Taka jest prawda. W Capo nie wygrywaliśmy nic od 
grudnia… Ja miałem to szczęście, że jeszcze w lutym 
przyjechałem na kadrę i pokonaliśmy Kosowo, więc jakiś 
miły przerywnik był. Ale jeśli chodzi o ligę, to pierwszą 
wygraną była właśnie ta ostatnia z Anwilem. I wiem, że 
wszyscy oceniają mnie pozytywnie po tym występie, ale 
ja mam inne odczucie. Były mankamenty, momentami 
nie wiedziałem gdzie mam się ustawić na parkiecie. To 
takie detale, których kibice nie zobaczą. Można powie-
dzieć tak: bardzo starałem się nie utrudniać gry moim 
kolegom (śmiech). Automatyzm przyjdzie z czasem.

Dzisiaj debiut w barwach anwilu w hali Mistrzów. Nie 
mogłeś się trochę doczekać? Dużo pytałeś mnie o fa-
nów Rottweilerów, gdy już było wiadomo, że trafisz do 
włocławka.
- Będąc we Włoszech, zawsze myślałem o tym, że było-
by super kiedyś grać w Polsce dla klubu, w którym kibic 
rzeczywiście jest szóstym zawodnikiem. I wiem, że fani we 
Włocławku są niesamowici. Miałem okazję doświadczyć 
tego już w meczu w Ostrowie Wielkopolskim, gdy grupa 
50 naszych kibiców była momentami głośniejsza niż fani 
Stali. Teraz ciągle słyszę, że w Hali Mistrzów regularnie 
bywa ponad trzy tysiące gardeł, więc… nie mogę się już 
doczekać tego meczu! I choć oczywiście będę chciał po-
kazać się z jak najlepszej strony, to najważniejszy jest cel: 
zwycięstwo drużyny. 

Gdy przyjechałeś do włocławka, powiedziałeś, że masz 
konkretne marzenie: mistrzostwo. a poza wywiadem 
powiedziałeś, że to nie było w twoim stylu.
- Bo nie chciałem zabrzmieć buńczucznie, a trochę mo-
głem zostać tak odebrany. Przyszedłem do Anwilu pra-
cować, walczyć, trenować i wpasować się w system, który 
dobrze funkcjonuje. Choć oczywiście mam swoje marzenia 
i wiem, że są zbieżne z marzeniami kibiców, sponsorów, 
klubu i miasto. Dobrze by było je więc zrealizować.

i jak już je zrealizujemy, to robisz nowy tatuaż. Pamię-
tasz naszą rozmowę?
- Pamiętam, ale na razie nie będziemy tego zdradzać 
(śmiech)!

Rozmawiał: michał Fałkowski

w niedzielę pełna wersja wywiadu na www.kkwloclawek.pl

5 UP
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GTk po zdobyciu dzikiej karty nie zrobiło w składzie wielkich roszad. Polski skład, który walczył o awans do 
energa basket Ligi, trener Paweł Turkiewicz obudował zagranicznym zaciągiem, podobnie jak Miasto szkła 
w ubiegłym sezonie. co prawda, GTk nie jest taką niespodzianką jaką był klub z krosna, ale punkty z gliwi-
czanami gubią silne zespoły. Na Górnym Śląsku przegrywał Mks (83:77), Rosa (96:73) lub asseco (88:68), 
więc na zespół Turkiewicza należy uważać.

Z Ncaa na Górny Śląsk
oprócz wspomnianego hookera z uniwersyteckiego basketu na zawodowy, europejski musieli się przestawić 
Maverick Morgan oraz Jonathan williams. Pierwszy z nich notuje średnio 13,6 punktu i 5,8 zbiórki, podobnie 
jak podczas gry na uczelni illinois nie pojawia się na dystansie (nigdy w karierze nie próbował nawet rzucać za 
trzy), ale jest bardzo skuteczny pod koszem. williams z uczelni Toledo do Gliwic przyjeżdżał z opinią strzelca - 
nieprzypadkowo, bowiem ze średnią prawie 14 oczek jest liderem punktowym swojego zespołu. amerykanina 
charakteryzuje ciąg na kosz oraz wszechstronność. Jacek Jaskólski

człowiek orkiestra z Północnej Dakoty
angaż Quintona hookera był dla Turkiewicza strzałem w dziesiątkę. absolwent uczelni North Dakota odpłaca 
się nie tylko punktami, ale również kreowaniem akcji i aktywnością na tablicach. wszechstronność mierzącego 
183 centymetry rozgrywającego pozwoliła mu na zdobycie efektownego triple-double w meczu z Legią (20 
pkt., 16 as., 13 zb.). Notujący zwyżkę formy rookie będzie stanowił wyzwanie nie tylko dla obwodowych, ale i 
podkoszowych anwilu, ponieważ równie dobrze zbiera, jak i podaje (śr. 4,8 zb., 4,5 as.), a ostatnio więcej rzuca. 
w ostatnich czterech występach notował średnio 21 punktów.

czas wyruszyć w podróż
w związku z opóźnieniem budowy nowej hali w Gliwicach GTk miało dość nietypowy terminarz - pierwsze siedem 
meczów ekipa Turkiewicza rozegrała na wyjeździe. Do włocławka gliwiczanie przyjeżdżają po serii aż dziewięciu 
spotkań na własnym parkiecie, z czego wygrali sześć. GTk u siebie a na wyjeździe to dwa różne zespoły – gorzej w 
lidze na obcym terenie spisuje się tylko Legia.

GTK 
GLIWICE



Re
stau

racja

P i w n i
c aTapas

Tapas
Tapas

Restauracja 
Piwnica TAPAS

Plac Wolności 3/4 
87-800 Włocławek

tel. 692 639 765

ImPRezy 
okolIcznoścIowe, 

cATeRIng
Zapraszamy

ImPRezy 
okolIcznoścIowe, 

cATeRIng
Zapraszamy

od dziedzińca

re
kl
am

a



www.kkwloclawek.plstrona 10

a
n

w
il

 w
ło

c
ła

w
ek

a
n

w
il

 w
ło

c
ła

w
ek

0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 8,5 pkt., 1,8 as., 1,8 zb.
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998 0,5 pkt., 0,3 zb. 
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 7,9 pkt., 3,5 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 18,3 pkt., 5,9 zb., 2,9 as.
7  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0,4 pkt., 0,7 as.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 6,9 pkt., 6 as., 3 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 9,6 pkt., 2,8 zb.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 9,9 pkt., 6,8 zb., 1,3 as.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 7,9 pkt., 2,4 as., 2 zb.
18 Jakub Wojciechowski POL C 214 1990  12 pkt., 1 zb.
20 Mario Ihring SLO PG 192 1998 
21 Quinton Hosley USA SF / PF 201 1984 6,8 pkt., 3,3 as., 2 zb
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 11,1 pkt., 5,8 zb., 1,6 as.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 8,3 pkt., 3,5 zb.
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

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

Trener: Paweł Turkiewicz   

 
1 Jonathan Williams USA SG  190  1995 13,8 pkt., 1,9 zb., 1,6 as.
2 Michał Jędrzejewski POL PG  184  1998 0,7pkt., 1,4 as. 
4 Marcin Salamonik POL PF  202  1983 7 pkt., 3,6 zb., 1,5 as. 
5 Marek Piechowicz POL SF  201  1988 3,4 pkt., 2,3 zb 
11 Kacper Radwański POL SG / SF  189  1994 5,7 pkt., 1,4 zb. 
13 Paweł Zmarlak POL PF  195  1982 3,1 pkt., 3,9 zb., 1,7 as. 
21 Quinton Hooker USA PG  183  1995 13,5 pkt., 4,8 zb., 4,5 as.
22 Maverick Morgan USA C  208  1994 13,6 pkt., 5,8 zb., 1,3 as.
23 Lukáš Palyza CZE SF  200  1989 11,8 pkt., 3,6 zb. 
25 Damian Pieloch POL SF  195  1989 4 pkt.
57 Łukasz Ratajczak POL C  201  1986 4,9 pkt., 2,8 zb. 
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zza mikrofonu

Jest takie uczucie z dzieciństwa, które zna chyba każdy. 
Przypomnijcie sobie. Dostajecie od cioci cukierka. Pró-
bujecie go rozwinąć by szybko spałaszować. Niestety 
papierek stawia dziwny opór. Mimo użycia całej swojej 
dziecięcej siły nie udaje się raz, drugi i trzeci. W końcu 
po wielu wysiłkach papierek puszcza, a cukierek lądu-
je w ustach. Słodki, owocowy, pyszny. Ten moment, na 
który tak długo czekaliśmy, smakuje wyjątkowo. Wyjąt-
kowo smakował też w tym roku ostatni tydzień okienka 
transferowego we Włocławku. Tydzień na który wszyscy 
czekali z zapartym tchem i niecierpliwością.

Już od połowy grudnia kibice domagali się wzmocnień 
i na forach internetowych wyszukiwali zawodników, któ-
rych przymierzali do naszej drużyny. W klubie spokojnie, 
mozolnie przeszukiwano rynek transferowy, poszukując 
optymalnego rozwiązania. W końcu dokonano pierw-
szego wzmocnienia. Postawiono na Quintona Hosley-
`a, co dla wielu (w tym mnie), wydawało się ruchem 
niezrozumiałym w sytuacji, w której cały czas mówiło 
się o zakupie rozgrywającego. Toteż pojawiły się głosy 
krytyczne, a zniecierpliwienie kibiców zaczęło przybie-
rać na sile. Na domiar złego przytrafiła się kontuzja 
Szymona Szewczyka, która jeszcze bardziej zaogniła 
sytuację transferową. Nagle okazało się, że pilnie po-
trzeba nam zawodnika z polskim paszportem, a tych 
na rynku nie było. Pamiętam jak dziś rozmowę z jedną z 
postaci z klubu, która powiedziała: „Teraz, żeby znaleźć 
dobre rozwiązanie, to trzeba się będzie sporo nagimna-
stykować”.

Gimnastyka trwała więc w najlepsze, sztab szkolenio-
wy analizował opcje, dziennikarze ostrzyli ołówki, a 
kibice snuli wizje dotyczące powodzenia,  bądź nie, 
misji wzmacniającej. Im bliżej końca okienka tym więcej 
czarnych scenariuszy, przyczernionych jeszcze kontuzją 
Kamila Łączyńskiego. Swoją drogą, zespół z Gdyni był 
chyba w ostatnich tygodniach najbaczniej obserwowa-
nym klubem EBL przez włocławskich kibiców. Wszak to 
w Gdyni upatrywali fani Anwilu wzmocnień dla naszego 

Cierpliwość popłaca, czyli 

włoskie słodycze
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

klubu. Krzysztof Szubarga czy Dariusz Wyka, wielu ła-
komym wzrokiem patrzyło na nich gdy w czasie meczu 
biegali po parkiecie Hali Mistrzów. I kiedy do magicznej 
godziny „0” pozostawało zaledwie kilka dni, wreszcie 
gruchnęła bomba transferowa, a cały Włocławek z 
niedowierzaniem przecierał oczy ze zdziwienia. Jakub 
Wojciechowski i Mario Ihring zostali graczami Anwilu. 
Kibice odetchnęli, niektórzy nawet chyba zbyt pochop-
nie popadli w euforię. Jednak jak ważny to był transfer 
niech świadczy fakt, że przez dwa dni pod hasztagiem 
#plkpl na Twitterze nie mówiło się o niczym innym, niż o 
wspomnianych zakupach. Takiego zakończenia giełdy 
transferowej niewielu się spodziewało, a ruchy Anwilu 
wymusiły nerwowe posunięcia u konkurencji, która w 
ostatniej chwili postanowiła wzmocnić swoje szeregi. 
Tak spektakularnie jak Anwil w ostatnich godzinach nie 
wzmocnił się jednak nikt. 

W to, że Kuba Wojciechowski będzie solidnym wzmoc-
nieniem Rottweilerów nie wątpił chyba nikt. Zresztą 
wystarczyło obejrzeć pierwszy mecz, w którym zagrał, 
czyli starcie w Ostrowie. Spokój, opanowanie, pewna 
ręka i wreszcie 214 cm wzrostu. Krótko mówiąc, tego 
nam było trzeba. A jeśli przy transferze Kuby udało się 
jeszcze przeprowadzić wzmocnienie na pozycji rozgry-
wającego, to nic tylko przyklasnąć władzom klubu. Bo z 
sytuacji, która wydawała się być bez wyjścia, wyszliśmy 
nie tylko obronną, ale silniejszą ręką. Patrząc podczas 
meczu ze Stalą na głębię składu Anwilu, uświadomiłem 
sobie, że takiej sytuacji nie było od… czasów, gdy zaczy-
nałem się bawić w komentowanie, a na ławce Anwilu 
zasiadał Andrej Urlep. Biorąc pod uwagę, że do tych, 
którzy ze Stalą biegali po parkiecie, od dzisiejszego me-
czu dołączy Mario Ihring, mogę z całą stanowczością 
stwierdzić, że mamy oddział gotowy do wojny. Wojny 
długiej i wyczerpującej, której celem będzie finał Mi-
strzostw Polski. No to do boju i...

Do usłyszenia!
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woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent treneraczyli uwaga na

zasłonę w plecy!
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Marcin Salamonik (4) stawia zasłonę Jonatanowi Williamsowi 
(2) i wychodzi na obwód, gdzie otrzymuje podanie od Quintona 
Hookera (1). W tym samym czasie Marek Piechowicz (3) 
przebiega do rogu po zasłonie od Mavericka Morgana (5).

Morgan (5) stawia kolejną zasłonę, tym razem dla Hookera (1), 
który wbiega w pole trzech sekund. Z kolei mający piłkę Salamonik 
(4) przekazują ją (tzw. hand-off) Williamsowi (2).

Cała akcja ma na celu doprowadzić do akcji pick and roll, w której 
rolujący pod kosz Morgan (5) otrzymuje podanie od Williamsa (2) 
po zasłonie w plecy od Hookera (1). Innymi słowy, najpierw mający 
piłkę Williams przebiega na drugą stronę parkietu korzystając z 
zasłony od Morgana. W tym samym czasie Hooker stawia zasłonę 
dla centra, dzięki czemu środkowy ma wolną drogą pod kosz. 
Następuje podanie od Williamsa i wykończenie akcji.
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PRzygotował: michał Fałkowski
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Pełna informacja o Pakiecie kredytowym dla mikrofirm, opłatach i prowizjach jest dostępna w placówkach  i  na 
www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od zdolności kredytowej f irmy. Informacja handlowa 
wg  stanu na 12.02.2018 r. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Nowy pakiet kredytowy dla firm 
w alior BaNku

Właściciele małych firm muszą stale inwestować w rozwój, by zapewnić 
sobie miejsce na rynku. Pakiet kredytowy Alior Banku jest odpowiedzią 
na  finansowe potrzeby niewielkich przedsiębiorstw: sklepów, punktów 
usługowych, warsztatów czy salonów fryzjerskich, które potrzebują 
szybkiego dostępu do dodatkowych środków. O  szczegółach oferty 
opowiada Bogdan Ćwik, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku 
we Włocławku, przy ul. Warszawskiej 7/9. 

- Do jakich przedsiębiorców skierowana jest 
oferta pakietu kredytowego dla firm?
- Oferta została stworzona z  myślą o  małych 
firmach – o rocznych obrotach do 8 milionów zł, 
przede wszystkim z  sektora usługowego 
i   handlowego, które chcą się rozwijać, by 
jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów. 
Przykładami takich przedsiębiorstw mogą być 
sklepy, małe hurtownie, salony fryzjerskie, 
warsztaty samochodowe, myjnie, firmy 
transportowe. Co ważne, propozycja skierowana 
jest także do przedstawicieli wolnych zawodów 
– prawników, lekarzy, architektów. Nasz pakiet 
oferuje im szybki dostęp do kredytu na prostych 
zasadach.
- Czym właściwie są te „proste zasady”?
- Bank stosuje uproszczoną procedurę i oczekuje 
od firmy jedynie podstawowych dokumentów 
finansowych. „Proste zasady” oznaczają również, 
że kredyt można przeznaczyć na dowolny 
cel związany z  działalnością gospodarczą. 
Dodatkowo, bank nie wymaga zabezpieczeń 
materialnych. Decyzję o  przyznaniu kredytu, 
nawet na wysoką kwotę, można otrzymać już 
w  trakcie pierwszej wizyty w  banku – szybko 
i wygodnie. Po podpisaniu umowy, środki pojawią 
się na koncie firmy najpóźniej w 24 godziny. 
- Jakie dokumenty wymagane są do złożenia 
wniosku o kredyt?
- Potrzebne są dokumenty rejestrowe, np. umowa 
spółki lub dowód osobisty, jeśli klientem jest osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 
Ponadto, prosimy o dostarczenie deklaracji PIT 

za ostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz 
zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości.
- Jaka jest maksymalna możliwa wysokość 
kredytu?
- Udzielamy finansowania w  wysokości do 
600  tys. zł.
- Na jaki okres można rozłożyć spłatę?
- Okres kredytowania może wynosić do 10 lat, 
dzięki czemu przedsiębiorcy mają możliwość 
dogodnego rozłożenia spłaty. Naszym priorytetem 
jest dostarczanie małym firmom rozwiązań 
dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i skali 
prowadzonego biznesu.
- Czy coś jeszcze wyróżnia ofertę Alior Banku?
- Nasza oferta to gwarancja elastycznego 
finansowania. Przyznaną kwotę można podzielić 
nawet na trzy produkty (Biznes Kredyt, kredyt 
w  rachunku bieżącym oraz kartę kredytową). 
Dzięki temu, przedsiębiorcy, po złożeniu 
tylko jednego wniosku, zyskują możliwość 
jednoczesnego sfinansowania inwestycji, np. 
wyposażenia lokalu, pozyskania środków na 
bieżącą działalność oraz zrefinansowania kredytu 
w  innym banku. Takie elastyczne rozwiązanie 
znajdzie zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, 
zależnie od priorytetów i potrzeb danej firmy. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam do 
placówki partnerskiej Alior Banku:  
Włocławek 
ul. Warszawska 7/9 

 54 289 78 80

Bogdan Ćwik 
Kierownik placówki
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notował michał Fałkowski

Pierwszy kontakt 
z koszykówką

1996 Tata zabrał mnie na mecz 

Komfortu, w składzie którego grali 

Joe McNaull, Krzysztof WIlangow-

ski, Keith Williams czy Marek 

Sobczyński. Fantastyczny sezon 

zakończony srebrem.  
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Pierwszy samochód

2007 Do tego momentu jeździłem 

samochodem rodziców, ale po 

pierwszym roku gry w Polpharmie 

kupiłem sobie ośmioletniego Golfa 

IV, rocznik 99, automat. 

Zrywne auto.

Pierwsze pieniądze z koszykówki

2004 Wcześniej zarabiałem jakieś 

grosze w imię zasady „co prezes 

rzucił, to było”. Za to w 2004 roku, 

z kilku pensji zorganizowałem sobie 

osiemnastkę! Zbierałem, odkłada-

łem i była niezła imprezka!

Pierwsze wejście do szatni seniorów

2003 Kiedyś było tak, że na 

koniec sezonu następowało tzw. 

roztrenowanie. Obcokrajowcy 

jeździli do domów, zostawali polscy 

seniorzy, gracze miejscowi i trenowali, by 

wyciszyć organizm przed latem. I właśnie do 

takich treningów zapraszano młodych. I pamię-

tam, że przyszedłem na taki trening, wszedłem do 

szatni i usiadłem, czekając na innych.  

W pewnym momencie przyszedł Piotr Nizoł, star-

szy ode mnie o 17 weteran. Okazało się, że siedzę 

na… jego miejscu, więc kazał mi szybko… No, cóż, 

miałem wyjść z szatni.

Pierwszy sukces

2001 W Stargardzie była szkoła, której 

drużyna regularnie wygrywała wszystkie lokalne 

czy nawet regionalne mistrzostwa. Tak po 

prawdzie, była jedną z najlepszych w Polsce.  

I ja kiedyś poszedłem zapytać trenera, czy nie 

mógłbym z nimi trenować. Usłyszałem, że tak, 

ale będę 13-14 w rotacji. Zacisnąłem więc zęby, 

trenowałem, a po roku ten sam trener zaprosił 

mnie do swojej drużyny! Szybko stałem się 

wyróżniającym graczem i dziś z całej 

ekipy tylko ja gram zawodowo.

Pierwsze łzy

1991 Pamiętam! Działo się 

to w przedszkolu pod koniec 

jakiegoś dnia, gdy zbieraliśmy 

zabawki, aby je odłożyć na półki. 

Wpadł wówczas na mnie mój 

kolega i wybił, lub złamał, mi kciuka. 

Pierwszy idol

1999 Choć wszyscy moi rówie-

śnicy patrzyli przede wszystkim 

na grę Michaela Jordana, i ja nie 

byłem inny, ze względu na moich 

kuzynów podziwiałem przede 

wszystkim Davida Robinsona, 

centra San Antonio Spurs.

Pierwszy lot 
samolotem

2005 Lecieliśmy do Bułgarii z 

reprezentacją U20 na  

Mistrzostwa Europy dywizji B. 

Nie stresowałem się w ogóle. 

Pierwsza dziewczyna

2000 To były czasy gimnazjum, 

a mój pierwszy związek trwał 

około pół roku. To znaczy, „zwią-

zek”, bo z dzisiejszej perspektywy 

tak bym tego nie nazwał. Dziew-

czyna miała na imię Ewa. 
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Tuż przed zamknięciem okienka transferowego anwil 
włocławek z przytupem zamknął skład. ekipę Rottwe-
ilerów wzmocnili reprezentaci Polski oraz słowacji, czyli 
Jakub wojciechowski i Mario ihring. obaj przyszli z wło-
skiego betalnadu capo d’orlando. 

- Kuba to center, który  jest atletyczny oraz sprawny, więc 
może grać agresywnie przy obronie akcji pick and roll. To 
dla nas bardzo istotne. W ataku zaś będziemy mogli wy-
korzystać go jako „stretch five”, czyli centra, który rozciąga 
grę.  Liczę  też,  że  gdy  będzie  kryty  przez  niższe  czwórki, 
będziemy mieć korzyść dzięki jego gabarytom i grze tyłem 
do kosza. Mario to z kolei młody, perspektywiczny zawod-
nik, który pomoże nam w rotacji na pozycji numer jeden i 
zabezpieczy  nas  na wypadek  różnych  ewentualności.  To 
młody gracz, więc w jego grze widać jeszcze tę nutkę sza-
leństwa, ale na pewno ma wielki talent – powiedział kilka 
dni temu na temat dwóch transferów Anwilu Włocławek, 
trener Igor Milicić.

Starania mające na celu sfinalizowanie negocjacji z dwo-
ma graczami nie były łatwe. Anwil Włocławek chciał za-
kontraktować Jakuba Wojciechowskiego, ale po pierwsze 
– reprezentant Polski miał oferty także z innych klubów 
Energa Basket Ligi, a po drugie – włoski klub zawodnika, 
Betaland Capo d’Orlando niechętnie rozważał ewentual-
ność rozstania z graczem. Co innego w przypadku Mario 
Ihringa. Młody Słowak to oczko w głowie prezesa klubu, 
który chciał, aby koszykarz dokończył sezon w mocniejszym 
klubie (Betaland zajmuje ostatnie miejsce w Serie A i możli-

we, że spadnie z ligi), aby mógł sprawdzić się w innych wa-
runkach, a następnie wrócić do Capo d’Orlando (Ihring ma 
jeszcze trzy lata ważny kontrakt z tym klubem).

Ostatecznie, przy zaangażowaniu menedżerów obu gra-
czy, wykorzystaniu m.in. znajomości z Philipem Parunem, 
agentem znanego kibicom Davida Jelinka, wszystkie strony 
doszły do porozumienia. – Rozmawiając z szefami Beta-
landu,  informowaliśmy,  że  interesuje  nas  tak  naprawdę 
„pakiet”, czyli Mario Ihring oraz Jakub Wojciechowski razem. 
Obaj gracze mają  różnych agentów, więc całe przedsię-
wzięcie wiązało się z niemałym wyzwaniem logistycznym. 
Ostatecznie  jednak  się  udało  i  tuż  przed  zamknięciem 
okienka wzmacniamy  się  mocno  dwoma wartościowymi 
koszykarzami – powiedział prezes zarządu KK Włocławek 
S.A., Arkadiusz Lewandowski.

Wojciechowski od 15 roku życia grał we włoskich klubach 
na różnych poziomach rozgrywkowych. W tym sezonie no-
tował średnio 8,9 punktu i 6,1 zbiórki w Serie A oraz 10,2 
punktu i 4,3 zbiórki w Lidze Mistrzów. Na uwagę zasługuje 
fakt, że Wojciechowski jest koszykarzem bardzo efektyw-
nym – w tym sezonie trafił 126 z 209 rzutów za dwa, co 
daje mu skuteczność na poziomie 60 procent. W swoim 
debiucie w barwach Anwilu rzucił 12 punktów w wygranym 
meczu z BM Slam Stalą w miniony weekend. Wypożyczo-
ny Słowak nie zagrał w Ostrowie Wielkopolskim, więc zade-
biutuje pewnie dziś przeciwko GTK Gliwice. W tym sezonie 
notował średnio 4,9 punktu i 2,3 asysty w Lidze Mistrzów 
oraz 2,8 punktu i 1,1 asysty we włoskiej ekstraklasie.

WOJCIECHOWSKI I IHRING 

ZAMYKAJą SKłAD
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