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wstępniakCORAZ BLIŻEJ

plaY-oFF michał Fałkowski
media manager 

Wygrywając dzisiaj z Kingiem Szczecin, praktycznie za-
pewniamy sobie 1. miejsce przed play-off. Może jeszcze nie 
na sto procent (A może już tak? W chwili zamykania tego 
numeru nie znam jeszcze wyniku meczu BM Slam Stal – 
Stelmet Enea BC), ale prawie, prawie, prawie na pewno. 
Innymi słowy, zrobimy coś, do czego konsekwentnie zmie-
rzaliśmy od kilku miesięcy. 

Ostatnio szukałem w głowie momentu, w którym koszyka-
rze Anwilu oddaliby w tym sezonie prowadzenie w tabeli, 
albo chociaż podzielili się fotelem lidera z innym zespołem. 
I w sumie, nie potrafię sobie czegoś takiego przypomnieć. 
Dlatego posłużę się cytatem z wywiadu z Josipem Sobi-
nem, do którego serdecznie zapraszam.

- Jesteśmy na właściwym miejscu w tabeli, bo od kilku 
miesięcy gramy dobrze i trzeba konsekwentnie praco-
wać tak samo im będzie bliżej play-off oraz w trakcie 
play-off – powiedział center Anwilu, wymawiając słowo-
-klucz elektryzujące wszystkich fanów: PLAY-OFF. 

Jak różne jest granie w rundzie zasadniczej od play-off 
nikomu we Włocławku nie trzeba mówić. Każdy ma 
w pamięci sytuację sprzed roku i – przyznajmy otwar-
cie – każdy gdzieś tam w głębi duszy czuje lekki stres  
w związku ze zbliżającymi się meczami. Niemniej, ten 
stres trzeba odrzucić. Jak najszybciej, jak najbardziej 
zdecydowanie. Jak powiedział Josip, od kilku miesię-
cy drużyna pracowała na to, aby w pełni zasłużyć na 
pierwsze miejsce w tabeli. 
I konsekwentnie pracuje na to, by w historii klubu zapi-
sać się wyjątkowymi zgłoskami.
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Jesteśmy 
na właściwym 
miejscu w tabeli

Michał Fałkowski: Myślisz już o play-off?
Josip sobin: Wiem kiedy się zaczynają, ale czy to 
oznacza, że myślę o nich? Chyba nie do końca. Jak każ-
dy koszykarz, mam świadomość, ze za chwilę wejdziemy  
w kluczową fazę sezonu i… tyle.

a masz w głowie, przed zbliżającą się fazą play-off, to 
co wydarzyło się rok temu?
- Czasem takie myśli i wspomnienia wracają, ale próbuję  
o tym nie myśleć. Nowy sezon, nowe rozdanie, nowe 
wszystko. Nie koncentruję się na tym, co było, bo to nie 
ma sensu. Jesteśmy na właściwym miejscu w tabeli, bo gra-
my dobrze i trzeba konsekwentnie pracować tak samo im 
będzie bliżej play-off oraz w trakcie play-off. Nie ma co 
zawracać sobie głowy tym, co było. 

- nie koncentruję się na tym, co było, 
bo to nie ma sensu. Jesteśmy na wła-
ściwym miejscu w tabeli, bo gramy do-
brze i trzeba konsekwentnie pracować 
tak samo im będzie bliżej play-off oraz  
w trakcie play-off – mówi Josip sobin  
w wywiadzie dla anwiL TEaM.

][

j o s ip  sob in :
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Rok temu w kwietniu również było pierwsze miejsce w 
tabeli, a dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej 
okazało się, że nie trzeba już wygrywać, bo i tak pozycji 
lidera już nikt nie mógł zagrozić.
- No tak, rzeczywiście sytuacja jest dość podobna. To, 
co się wydarzyło, po prostu się wydarzyło. Taki jest sport, 
wiem, to banał, ale w sporcie nigdy nie jest tak, że na 100 
przypadków w 100 wygra faworyt. Na razie mamy jesz-
cze cztery mecze do rozegrania i na tym się koncentrujemy. 

Tyle o play-off, przejdźmy do ciebie. To już półtora roku, 
jak jesteś we włocławku. Zaadaptowałeś się w polsce?
- Tak, ale… jest jeszcze przestrzeń, co do której muszę się 
przyzwyczaić. Na przykład pogoda (śmiech)! W Chorwa-
cji temperatura praktycznie nie spada poniżej zera, a jak 
pada deszcz, to i tak nie jest tak zimno, jak w Polsce. Ale 
ogólnie mieszka mi się tutaj bardzo dobrze. Nie czuję się, 
jak w obcym miejscu, choć oczywiście to nie dom.

kiedy poczułeś się we włocławku komfortowo?
- Nie pamiętam takiego konkretnego momentu, ale po 
prostu z czasem przywykłem do wszystkich tych rzeczy, 
które były dla mnie obce czy inne. Mówię właśnie o po-
godzie, języku czy jedzeniu. Nie są to jakieś przeszkody, 
po prostu rzeczy, do których musisz się przyzwyczaić. 
Nie myślisz o nich w kontekście „dobre” czy „złe”, myślisz 
„przywyknij”.

Twoje hobby to łowienie ryb. Miałeś okazję powędko-
wać trochę w polsce?
- Nie, nigdy nie miałem okazji, choć przyszło mi to kiedyś 
do głowy.

wisła płynie przez całą długość miasta, do tego kilka-
naście jezior wokół, jest w czym wybierać…
- Tak. Wiem, ale ja łowię ryby w morzu…

a to różnica?
- No taka, że w moim przypadku chodzi o całą otoczkę. 
Szum morza, daleko od brzegu… Choć przyznaję, ostatnio 
spacerowałem sobie bulwarem i widziałem ludzi łowią-
cych ryby. Nawet przeszło mi przez myśl, żeby kiedyś do 
nich dołączyć.

Dla kibiców anwilu byłoby to lekkim szokiem, gdyby 
ktoś się zorientował, że ten wielki facet na łódce w gu-
miakach i stroju wędkarskim to Josip sobin…
- Na pewno (śmiech)! Ja jednak wolę łowić ryby w kon-
kretnym otoczeniu. Łódka, daleko od brzegu, cisza, spo-
kój, szum fal, spławik wystający nad powierzchnię. To mnie 
wycisza, pozwala się zrelaksować. Nigdy nie łowiłem dla 
sportu.

wracając do sportu. obecny anwil jest lepszym od po-
przedniego jeśli chodzi o obronę?
- Ciężko powiedzieć, bo tamten Anwil też nie był słaby  
w tym elemencie… Mamy więcej atletyzmu, może tak od-
powiem.

pytam, bo wiesz jak to się mówi. atakiem wygrywasz 
mecze, ale defensywą mistrzostwa. 
- Znam to powiedzenie. Jest bardzo prawdziwe. Może po-
wiem tak: ten Anwil jest, w moim odczuciu, lepszym zespo-
łem od poprzedniego. 

Zakończmy rozmowę pytaniem pół-żartem. cieszysz 
się, że czarni słupsk nie zagrają na pewno w play-off?
- No na pewno się z nimi nie spotkamy, to chyba dobrze 
(śmiech). Oczywiście, nie życzę nikomu źle, bo nie należy 
się cieszyć, gdy kluby przestają istnieć, ale my – z kimkol-
wiek się nie spotkamy w ćwierćfinale – będziemy już bar-
dziej doświadczeni o tę pamiętną sytuację sprzed roku.

Rozmawiał: michał Fałkowski

Na pełNą wersję wywiadu zapraszamy we wtorek Na 
oficjalNą stroNę www.kkwloclawek.pl. 

3 up
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prezes krzysztof król postawił w tym sezonie na Mindaugasa budzinauskasa – trenera, który z powodzeniem 
prowadził polpharmę w poprzednim sezonie. Litwin ma za zadanie zakwalifikować się do najlepszej ósemki 
Energa basket Ligi po roku nieobecności w play-off. aby to uczynić, musi wygrywać w ostatnich trzech me-
czach (z anwilem, stelmetem i Treflem) lub liczyć na potknięcia rywali.

Ex-Rottweilery i ex-wilki
paweł Leończyk grał rok, a Michał nowakowski dwa lata w szczecinie. w niedzielę obaj zawodnicy będą chcieli 
zaprezentować się z jak najlepszej strony przeciwko swojemu byłemu pracodawcy. Leonowi wychodzi to bardzo 
dobrze – odkąd reprezentuje włocławek rzuca w meczach ze szczecinem średnio 14 punktów. Również nowa-
kowski w jedynym meczu przeciw byłemu klubowi zagrał świetne zawody – w grudniowym spotkaniu uzbierał 
12 oczek na wysokiej skuteczności z gry (66,7 procent). w minionym sezonie Rottweilerem był z kolei Mateusz 
bartosz, który po przejściu do kinga jest ważną postacią – na tyle, że w rotacji jest wyżej od uznanego w EbL 
Darrela harrisa czy skocznego kyle’a benjamina. Jacek Jaskólski

Terminarz jak z nba
w ostatnich trzech spotkaniach kinga przerwa między meczami wynosiła średnio tylko dwa dni. To dla wal-
czących o play-off wilków Morskich morderczy maraton, a w dalszej perspektywie czekają rywale z wysokiej 
półki. co ciekawe, jeśli ekipa budzinauskasa chce wrócić do własnej hali, to musi zakwalifikować się do najlepszej 
ósemki, bowiem wszystkie pozostałe mecze rozegra na wyjeździe.

Trzech muszkieterów
Gra szczecińskiego zespołu w dużej mierze opiera się o tercet polsko-amerykańsko-litewski. paweł kikowski, carlos 
Medlock i Tauras Jogela, bo o nich mowa, napędzają ataki wilków Morskich – zdobywają w trójkę średnio 54% do-
robku punktowego całej drużyny. obwodowi spędzają także najwięcej czasu na parkiecie, bo około 30 minut. Długa 
gra to duże zmęczenie, co sami zawodnicy przyznają w wywiadach. szczecinianie ostatnio grają w ósemkę, więc 
anwil włocławek – mając szerszą rotację – powinien to wykorzystać.

King
Szczecin
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 8,3 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 7,6 pkt., 3,5 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 18,3 pkt., 5,7 zb., 3,0 as.
7  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0,4 pkt., 0,7 as.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 6,7 pkt., 6,3 as., 3 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 9,6 pkt., 2,6 zb.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 10,2 pkt., 6,7 zb., 1,4 as.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 8,4 pkt., 2,1 as., 1,9 zb.
18 Jakub Wojciechowski POL C 214 1990  9.0 pkt., 3 zb.
20 Mario Ihring SLV PG 192 1998 1.0 pkt., 1 zb., 1 as.
21 Quinton Hosley USA SF / PF 201 1984 8,7 pkt., 3,6 as., 2.3 zb
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 10,5 pkt., 5,7 zb., 1,7 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: Mindaugas Budzinauskas      /     Asystent:  Łukasz Biela 
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener: Mindaugas Budzinauskas      /     Asystent:  Łukasz Biela 

 
3 Carlos Medlock USA PG 183 1987 15,9 pkt., 1,8 zb., 3,2 as.
6 Tauras Jogėla LTU PF 203 1993 14,7pkt., 5,3 zb., 1,5 as.
7 Sebastian Kowalczyk POL PG 188 1993 7,1 pkt., 2 zb., 2,9 as.
8 Martynas Paliukenas LTU SG 191 1993 7,6 pkt., 2 zb., 2,6 as.
11 Paweł Kikowski POL SF 193 1986 16,3 pkt., 3,3 zb., 2,6 as.
12 Maciej Majcherek POL PG 184 1982 2,5 pkt.
15 Mateusz Bartosz POL PF / C 205 1987 8,6 pkt., 5,3 zb.
20 Łukasz Diduszko POL PF 196 1986 7,4 pkt., 5,2 zb., 1,2 as.
25 Maciej Adamkiewicz POL PF / C 203 1989 1,4 pkt.
31 Kyle Benjamin USA C 203 1991 3,6 pkt., 3,4 zb.
34 Darrell Harris POL C 205 1984 8 pkt., 6,5 zb.
92 Kostas Jonuška LTU SF 197 1992 1,2 pkt.
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zza mikrofonu

To będą kapitalne play-off. Stwierdzam to z pełną 
świadomością na pięć kolejek przed końcem sezonu za-
sadniczego. Dlaczego? Bo w ostatnich dniach mierzyli-
śmy się ze Stalą Ostrów Wielkopolski i Polskim Cukrem 
Toruń, czyli naszymi potencjalnymi rywalami do walki 
o medale. Oba mecze były fantastyczne i niezwykle 
zacięte, a ich losy ważyły się do samego końca. Oba 
były znakomitą promocją koszykówki i pokazały, że  
w walce o medale w tym sezonie nie będzie zdecydo-
wanego faworyta. No chyba, że Stelmet „ogarnie się”  
i na tej tytułowej ostatniej prostej, w myśl zasady „money 
time”, wreszcie udowodni swoją wyższość nad rywalami. 
Łatwo mu jednak nie będzie, bo cała pretendująca do 
zdetronizowania mistrza trójka prezentuje się kapitalnie. 
Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że do tej rywa-
lizacji na pewno włączy się Rosa Radom, a i Dąbrowa 
Górnicza nie będzie bez szans to coraz wyraźniej widać, 
że moja teoria zawarta w pierwszym zdaniu ma ogrom-
ną szansę na realizację. I dobrze. Może duża ilość koszy-
kówki na wysokim poziomie przyciągnie wreszcie przed 
telewizory większą liczbę widzów.

Telewizja i oglądalność to od dłuższego czasu ogrom-
ny problem PLK. Dyskusje na ten temat niejednokrot-
nie rozgrzewały debatujących do czerwoności, niestety 
niewiele z nich wynika. Jakkolwiek nie rozpatrywałbym 
tego problemu i nie szukał usprawiedliwień, to jest on 
coraz bardziej widoczny. Przyznam szczerze sam nie 
dowierzałem tym badaniom, co spowodowało, że roz-
począłem polemikę z kolegami z Polskikosz.pl, po której 
jednak musiałem przyznać się do pomyłki. Bo nawet 
jeśli same wyniki badań nie do końca oddają rzeczy-
wistość i obarczone są statystycznym błędem, to jak 
wynika ze statystyk oglądalności, trend mówiący o tym, 
że ludzie po prostu nie oglądają koszykówki jest bardzo 
widoczny. Przykre jest to, że nawet ligowy hokej wyraź-
nie wyprzedza naszą ulubioną dyscyplinę sportu, nie 
wspominając o siatkówce, piłce nożnej czy tenisie, które 
mają kilkukrotnie większą widownię.

Ostatnia prosta, 
czyli wiosenne porządki
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

Nie znam recepty na telewizyjny sukces jednak totalny 
bałagan w terminarzu, rozgrywanie meczów we wszyst-
kie możliwe dni tygodnia i nagminne ich przekładanie 
nawet o kilka miesięcy oraz brak przejrzystości w tabe-
li, w której poza zagorzałymi fanami PLK nikt nie po-
trafi się odnaleźć, to wszystko na pewno nie pomaga.  
Wystarczy spojrzeć na ekstraklasę piłkarską. Tam wszyst-
kie mecze przez cały sezon rozgrywane są według usta-
lonego wcześniej harmonogramu godzinowego. Każdy 
wie, że mecz jest np. w piątek o 20.30 czy w niedziele 
o 18.00. Dodatkowo, po każdej kolejce jest magazyn 
podsumowujący jej wydarzenia, który z zaciekawie-
niem oglądają fani wszystkich drużyn. Ba, zawsze na 
koniec pokazywana jest w nim tabela, w której o dziwo 
wszystkie drużyny mają jednakową liczbę rozegranych  
spotkań. Wszystko jasne i przejrzyste.

W koszykówce zdarza się, że nawet wierni kibice zasta-
nawiają się, kto jest na którym miejscu w tabeli, kiedy 
kolejny mecz gra ich klub, nie mówiąc już o znajomości 
harmonogramu innych drużyn PLK. Uporządkowanie 
bałaganu w terminarzu i tabeli – te cele powinni sobie 
wziąć do serca ci, którzy będą planować przyszłoroczne 
rozgrywki ekstraklasy. Wiosna porządkom sprzyja więc 
może warto zacząć już dziś. Bez nich o zwiększenie zain-
teresowania basketem będzie niezwykle trudno. 
 
Problem braku zainteresowania koszykówką nie dotyczy 
na szczęście naszego miasta. Przykładem kolejne derby 
w Toruniu na których zjawiło się około 1000 włocławian. 
Wielkie dzięki i szacunek dla was wszystkich szczególnie, 
że to przecież były święta. Z drugiej strony świętem we 
Włocławku jest każdy mecz Anwilu, także ten dzisiejszy 
i oby po jego zakończeniu w naszych sercach panowały 
świąteczne nastroje. 

Do usłyszenia!
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woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent trenera

czyli uwaga 

na Jogelę
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Carlos Medlock (1) podaje piłkę do Taurasa Jogeli (3/4) na 
skrzydło i przebiega pod kosz. W tym czasie Paweł Kikowski rusza 
w kierunku piłki. 

5 4/3

2

PRzygotował: michał Fałkowski

3/4

1

Kikowski (2) korzysta z hand-offa od Martynasa Pauliukenasa 
(4/3) i przebiega na drugą stronę parkietu. W tym czasie, dzięki 
zasłonom Medlocka (1) i Darrella Harrisa (5), kluczowy w całej 
zagrywce Jogela (3/4) przebiega na drugą stroną parkietu  
i ustawia się do gry tyłem do kosza.

5

1

2

3/4 
4/3

Finalnym etapem akcji jest podanie Kikowskiego (2) do Jogeli 
(3/4), który gra tyłem do kosza. 

3/4

1

5

2

4/3 
1x1
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Pierwsze życie zagranicą

2016 Już jako dojrzały człowiek i 

koszykarz wyjechałem do Belgii, aby 

tam spędzić kilka miesięcy swojego 

życia. Choć było zupełnie inaczej, niż 

w Chorwacji, szybko przywykłem. 

Można powiedzieć, że po dwóch 

miesiącach czułem się już dobrze 

 w nowym miejscu.

Pierwszy prezent 
urodzinowy

1996 Dwa dni przed moimi 

urodzinami zacząłem trenować 

koszykówkę i, cóż za zaskoczenie, 

otrzymałem piłkę do koszykówki.

Pierwszy samochód

2007 Hyundai akcent, z 1999 

roku. Kupiłem go oczywiście na 

rynku samochodów używanych, 

ale był bardzo zrywny, silny, dobrze 

się nim jeździło. Do czasu, aż mój 

brat go rozbił! Na szczęście nic mu 

się nie stało, choć samochód do 

kasacji.

Pierwsze łzy

1994 Miałem kilka lat, gdy po-

biłem się z kolegą w przedszkolu. 

Oczywiście, słowo „pobiłem” 

jest nieadekwatne. Pewnie się 

poszczypaliśmy, albo ktoś kogoś 

popchnął.

Pierwszy kontakt 

z koszykówką seniorską

1994 W moim klubie, KK Split, kilku 

graczy doznało kontuzji i wypadło na 

jakiś czas z treningów. Wtedy ja i paru 

moich kolegów, mieliśmy wówczas po 

16 lat, zostało wezwanych, aby dołą-

czyć do seniorów. Nie stresowałem się, 

bo ze wszystkimi mieliśmy jakiś kontakt.

Pierwszy idol

1998 Nigdy nie szukałem wzorców, po 

prostu podobała mi się gra wielu za-

wodników. Jeśli jednak miałbym wybrać 

jedną postać z wielu, to postawiłbym 

na Dejana Bodirogę, którego grę regu-

larnie zacząłem śledzić jak występował 

w Panathinaikosie Ateny. Co ciekawe, 

zawsze oglądałem Euroligę, a nie 

NBA. Jak NBA to tylko play-off.

Pierwsze pieniądze z koszykówki

1994 Pojawiły się wtedy, gdy 

zacząłem grać dla KK Split. Ale 

to było tak małe wynagrodzenie, 

że starczało tylko na opłacenie 

mieszkania i wyżywienie. I chyba 

kupiłem sobie jakieś proste buty do 

koszykówki.

Pierwsza dziewczyna

2004 Moja żona na pewno 

przeczyta tę rubrykę, więc po-

wiem tylko, że miało to miejsce 

w szkole średniej.

Pierwszy lot samolotem

1994 Polecieliśmy do Mace-

donii na jakiś mecz czy turniej 

towarzyski. W ogóle się nie 

stresowałem. Uznałem, że jeśli 

chcę być sportowcem, muszę 

do tego przywyknąć.

notował michał Fałkowski
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TłocZno na TRYbUnach

3213 - taką średnią frekwencją po 13 ligowych me-
czach może pochwalić się nasz klub. i jest to jed-
nocześnie najwyższy wynik w lidze, bo na mecze 
drugiego w rankingu stelmetu Enea bc przycho-
dzi średnio o 173 kibiców mniej. w pierwszej piąt-
ce klubów Energa basket Ligi są jeszcze zespoły 
polskiego cukru Toruń (2569), TbV startu Lublin 
(2353) oraz Trefla sopot (1924).

Trzy mecze z najwyższą frekwencją w tym sezonie? 
Derby kujaw i pomorza przyciągnęły 4490 osób w 
Toruniu, derby Trójmiasta 3860 w sopocie, a mecz 
stelmet Enea bc - polski cukier 3566 kibiców. 

Z kolei w hali Mistrzów dwukrotnie w tym sezonie 
sprzedano wszystkie bilety i tym samym odno-
towano komplety. Frekwencję w wysokości 3499 
fanów klub zgłosił na meczu anwilu z polskim 
cukrem Toruń oraz Treflem sopot. Tylko 9 osób 
mniej obejrzało starcie Rottweilerów z pGE Turo-
wem Zgorzelec.

cZĘsTo pRZED sZkLanYM okiEnkiEM

włocławski zespół jest najczęściej pokazywaną 
drużyną na antenie polsatu sport ze wszyst-
kich zespołów Energa basket Ligi. w TV kibice 
mogli obejrzeć aż 9 meczów Rottweilerów: 7 
spotkań ligowych, mecz o superpuchar polski 
oraz półfinał pucharu polski. Drugi w rankingu 
polski cukier Toruń miał 8 meczów telewizyj-
nych, a po 7 spotkań stelmet Enea bc oraz 
bM slam stal ostrów wlkp. 

GłoŚno w MEDiach 

5361 artykułów medialnych o anwilu włocławek 
ukazało się w okresie od października 2017 do 
lutego 2018. agencja press service wyceniła war-
tość tych publikacji na 20 680 000 zł. najwięcej 
newsów o naszej drużynie ukazało się w internecie 
- 3738, ale o anwilu pisano także w prasie - 1108 
publikacji. 376 razy mówiono o nas na antenie 
ogólnopolskich stacji radiowych, zaś 139-krotnie 
w telewizji. 

w cZołÓwcE w sociaL MEDiach

profil klubu na Facebooku liczy już 16 936 polubień, 
co w rankingu klubów EbL stawia anwil na trzecim 
miejscu, za Rosą Radom (24 195 kliknięć „Lubię to”) 
oraz stelmetem Enea bc (20 739 fanów). 

konto „anwilwloclawek” na instagramie obserwu-
ją z kolei 4 086 osoby, co podobnie jak w przy-
padku Facebooka daje trzecią pozycję w rankin-
gu najbardziej popularnych profili w EbL. więcej 
fanów obserwuje jedynie profile stelmetu Enea 
bc (5 264) oraz Rosy Radom (4 485). 

profil klubu na portalu Twitter śledzi 3 051 użyt-
kowników, co stawia anwil włocławek na piątym 
miejscu wg popularności profilu. najwięcej „follo-
wersów” mają konta stelmetu Enea bc Zielona 
Góra (4 757), Legii warszawa (3 822), czarnych 
słupsk (3 123) oraz asseco Gdynia (3 114). 

hubeRt heJman
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