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wstępniakDroGa 
NIEUSŁANA RÓŻAMI michał Fałkowski

media manager 
Po cichu liczyliśmy pewnie, że w pierwszej rundzie trafi nam 
się Trefl Sopot, a w dalszej perspektywie, w razie awansu 
– najprawdopodobniej Polski Cukier Toruń. Raz, że geo-
graficznie blisko, więc uniknęlibyśmy dalekich podróży, czyli 
zmęczenia (a przecież w fazie play-off liczy się każdy de-
tal!), dwa, że jeśli kibic wybrałby się gromadnie nad morze, 
to tym bardziej do sąsiedzkiego Grodu Kopernika, a trzy 
– sportowo wszak także nie byłoby to dla nas przecież złe 
rozwiązanie. No ale, los zechciał inaczej.

Na pierwsze starcie – PGE Turów Zgorzelec. A kto dalej? 
No cóż, w przypadku awansu zagramy ze zwycięzcą star-
cia Stelmet Enea BC Zielona Góra – Rosa Radom. Czy-
li, jakby nie patrzeć na rachunek prawdopodobieństwa, 
jeden ze scenariuszy mówi, iż w ćwierćfinale mistrz z roku 
2014, a w półfinale mistrz z ostatnich trzech lat. Tak być nie 
musi, ale może być.
Cóż, nie jest to droga usłana różami, ale przecież nikt nie 
mówił, że będzie łatwo. Rok temu niby trafiliśmy na najła-

twiejszego przeciwnika z możliwych – przetrzebionego ka-
drowo, mającego problemy finansowe, przyjeżdżającego 
do Włocławka w dniu meczu bez większych ambicji i na-
dziei… Te pojawiły się dopiero w trakcie gry ćwierćfinałowej 
i wszyscy znamy dalszą część tej historii.
Życie uczy pokory – głęboko w to wierzę i wiem, że wie-

rzą najważniejsi ludzie w tym momencie w klubie – trener 
Igor Milicić, jego sztab, a także zawodnicy, którzy pamię-
tają poprzedni sezon. I z pewnością wiedzą jak tę pokorę 
wymieszać z ambicjami reszty graczy, dodać do tego tak-
tyczne przygotowanie, talent i naturalną chęć wygrywania, 
aby dać mieszankę wybuchową. 
Tak wybuchową, jakiej przedsmak mieliśmy w meczu z 
Polpharmą! Prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. It’s 
Play-Off Time… It’s Pay-Off Time!

Tomasz Jankowski 
(były zawodnik i trener, 

komentator Polsatu Sport)
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Jesteśmy przygotowani
Michał Fałkowski: Anwil Włocławek zakończył sezon 
zasadniczy, podobnie jak dwanaście miesięcy temu, na 
pierwszym miejscu przed play-off. W zeszłym roku o tej 
porze entuzjazm z powodu pozycji lidera przed play-off 
był wielki. Dziś chyba tak nie jest, zgodzi się pan? 
arkadiusz Lewandowski: Anwil to najlepszy zespół sezonu 
zasadniczego już drugi rok z rzędu i moje zdanie jest takie, 
że trzeba się z tego cieszyć. „Entuzjazmy” są chyba podob-
ne – rok temu twierdziliśmy, że jest ok, ale dużo pracy przed 
nami i dziś jest podobnie. Jesteśmy przygotowani, ale jesz-
cze dużo potu trzeba wylać w tym sezonie, by osiągnąć 
końcowy sukces. 

Przed nami play-off. Trenerzy i zawodnicy mówią jed-
noznacznie: „Dla nas ten sezon dopiero się rozpoczyna”. 
To budujące. Widać w drużynie wielką ochotę do gry i 
walki…
- A ja uważam, że zaczął się na jesieni zeszłego roku. Gra 
się kilkadziesiąt meczów w sezonie, za każdym razem są 
emocje i wola zwycięstwa. Za każdym razem naszą pracę 
oceniają kibice i nie wyobrażam sobie kilkumiesięcznej „mi-
zerii” w grze, bo to przecież nie o to chodzi. A to, że teraz 
zaczynamy najważniejszy okres sezonu to akurat prawda – 
play-off nie jest najbardziej sprawiedliwym sposobem wy-
łaniania mistrzów, ale tak sobie dawno temu wymyślono i 
nam pozostaje grać. 

Arkadiusz  Lewandowsk i : 
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Nie mogę o to nie zapytać, bo przecież atmosfera 
maja ubiegłego roku gdzieś nieustannie krąży w Hali 
Mistrzów. Ma pan w głowie jeszcze te zeszłoroczne 
play-off?
- To dobre pytanie. Oczywiście, że jest we mnie, jak i 
pewnie w nas wszystkich, trauma z zeszłego roku. Ale 
chciałbym przypomnieć to, co w tego rodzaju sytuacjach 
zwykłem powtarzać – sport uczy pokory i nas rok temu 
nauczył. Wierzę jednak, że dziś jesteśmy zbudowani i sil-
ni, będziemy mieli blisko 4000 gardeł kibiców za sobą. 
Traumę z zeszłego roku niech przegna dobra gra i hałas 
kibicowski. A ja mam swoją prywatną teorię – mentalnie 
dla nas najtrudniejszy będzie właśnie ćwierćfinał. I jeśli go 
w miarę gładko przejdziemy, będzie nam łatwiej udźwi-
gnąć mecze półfinału.

Strach jest przed play-off? Czy jednak bardziej entu-
zjazm?
- Nie ma mowy o strachu. Jesteśmy przygotowani. Koszy-
karze są zdrowi, trenerzy mają pomysły, klub buduje at-
mosferę w hali i mieście. Będzie zabawa!

W polskim języku mamy powiedzenie niemalże na każ-
dą okazję. No to jak to będzie, panie prezesie? „Nic dwa 
razy się nie zdarza” czy „Historia lubi się powtarzać”?
- Dajmy już spokój tej historii. Piszmy nową!

PGE Turów Zgorzelec to niewątpliwie trudny rywal, 
ale… nie ma co ukrywać. Jesteśmy faworytem.
- Można narzekać na poziom Energa Basket Ligi, ale ja 
uważam, że lepiej widzieć szklankę do połowy pełną niż 
pustą. Zwróćmy uwagę, że opcji „z kim zagramy” było w 
tym sezonie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt. To świad-

czy o wyrównaniu poziomu i o tym, że „dzieje się” w EBL. 
PGE Turów to rywal, którego szanujemy, ale przygotowu-
jemy się do gry z nim, jak do każdego innego przeciwnika. 

W przeszłości trzykrotnie mierzyliśmy się z PGE Tu-
rowem w play-off. Czy którąś rywalizację wspomina 
pan jakoś wyjątkowo? Ćwierćfinały 2005/2006 oraz 
2011/2012 czy może półfinał 2012/2013? 
- Hm… Chyba ćwierćfinały z 2006 roku, zwłaszcza że 
to jedyny play-off wygrany z PGE Turowem. Trenerem 
zgorzelczan był wówczas „Kamyk” (Wojciech Kamiński – 
przyp. M.F.), a wśród graczy Andrzej Pluta. Graliśmy w tej 
starej, klimatycznej hali w Zgorzelcu. U nas Michał Igner-
ski, Brent Scott, Ed Scott… Wygraliśmy 3:0 gładko i przy-
jemnie. Jeśli więc „historia lubi się powtarzać”… 

Począwszy od ćwierćfinału, mamy przewagę własnego 
parkietu. Czy to będzie miało znaczenie? Chyba tak, 
skoro klub zdecydował się jeszcze mocniej wzmocnić 
ten element poprzez zwiększenie pojemności Hali Mi-
strzów do 3899 miejsc?
- Wierzę w utrzymanie najlepszej frekwencji w Polsce 
również po zakończeniu play-off. Trybuny z boku boiska 
to taka nasza inwestycja – choć finansowo mocno ryzy-
kowna – w atmosferę podczas play-off. Pamiętam doping 
na meczu Pucharu Saporty z Pamesą Walencja w roku 
2002. Oj, coś mi moje stare kości piszczą, że na tegorocz-
nych play-off może być równie gorąco. 

Na koniec króciutko: typ prezesa na ćwierćfinał?
- Dwa pierwsze mecze we Włocławku są kluczowe. Jeśli je 
wygramy – wygramy cały ćwierćfinał. 

rozMawiał: Michał Fałkowski
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Claxton ojcem sukcesu
W listopadzie ubiegłego roku miejsce na stanowisku pierwszego szkoleniowca zajął dotychczasowy asystent Mi-
chael Claxton, zastępując tym samym Mathiasa Fischera. Powierzenie drużyny niedoświadczonemu Ameryka-
ninowi, który do tej pory samodzielnie prowadził jedynie klub z niemieckiej ProB, było ruchem ryzykownym. Ale 
się opłaciło. Claxton zanotował bilans 13 zwycięstw i 10 porażek. Jako jedną z większych zalet tego trenera  można 
uznać rozgrywanie końcówek. Amerykanin pokonał w meczach o być albo nie być Stelmet oraz Rosę, mimo iż w 
końcówkach meczów musiał gonić wynik.

Jacek Jaskólski

PGE Turów Zgorzelec
Po trzech latach nieobecności, kibice i zawodnicy przygranicz-
nego klubu mogą się cieszyć z uczestnictwa w play-off. Choć 
obecne rozgrywki dla zgorzelczan były pełne zawirowań to PGE 
Turów dał się zapamiętać jako drużyna waleczna i potrafiąca 
postawić się znacznie silniejszym rywalom. W sezonie zasadni-
czym przekonał się o tym ostatnio Stelmet Enea BC (106:104), 
Polski Cukier (97:88) czy chociażby Anwil jeszcze w październiku 
(99:96). Nie bez znaczenia w ćwierćfinale będzie więc przewaga 
parkietu, bowiem spośród najlepszej ósemki sezonu zasadnicze-
go to PGE Turów na wyjeździe spisywał się najsłabiej (bilans 5-11).

Zatrzymać Amerykanów
Ataki zgorzelczan w dużej mierze napędzają zawodnicy zza oceanu – Cameron Ayers, Brad Waldow oraz Rod 
Camphor. Wymieniona trójka daje dużo punktów – aż 48 procent dorobku całej drużyny to ich zasługa. Pierwszy 
z nich powinien skupić na sobie większą uwagę w obronie, ponieważ w dwóch poprzednich meczach z Anwilem 
rzucił 15 i 24 oczka. Być może gdyby Ayers nie trafił game-winnera z dwoma obrońcami na plecach w meczu ze Stel-
metem Eneą BC, to PGE Turów nie wszedłby do najlepszej ósemki. Waldow to także silny punkt drużyny. Mobilny 
środkowy świetnie gra tyłem do kosza (62 procent z gry) i jest opoką defensywy – ma 7,8 zbiórki i 1,4 bloku na mecz. 
Camphor natomiast nie jest seryjnym strzelcem, ale kiedy dobrze wejdzie w mecz to potrafi być szczególnie groźny, 
co potwierdza jego 25 punktów w ostatnim meczu z mistrzem kraju.  

Skuteczni z dystansu
Przez dużą część sezonu w rubryce skuteczności za trzy wysoko plasował się Anwil, lecz teraz jego miejsce zajął 
PGE Turów. Zgorzelczanie ze średnią na poziomie 40,5 procenta są na drugim miejscu w tej klasyfikacji. Perso-
nalnie wyróżnić należy w tym elemencie Jakuba Patokę i Jacka Jareckiego (odpowiednio 46 i 43 procent) , dla 
których obecny sezon jest rekordowy pod względem skuteczności z gry.

Jacek Jaskólski
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 8,4 pkt., 2 as., 1,8 zb.
2  Rafał Komenda POL SF 200 1998 0,4 pkt.
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 7,5 pkt., 3,4 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 18,1 pkt., 6,1 zb., 3,2 as.
7  Damian Ciesielski POL PG 187 1997 0,4 pkt.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 6,7 pkt., 6,2 as., 3 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 9,8 pkt., 2,6 zb.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 10,2 pkt., 6,6 zb.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 8,2 pkt., 2 as., 1,8 zb.
18 Jakub Wojciechowski POL C 214 1990  8,1 pkt., 3 zb.
20 Mario Ihring SLV PG 192 1998 2,5 pkt., 1,7 as.
21 Quinton Hosley USA SF / PF 201 1984 9 pkt., 3,5 as., 3 zb.
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 10 pkt., 5,6 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: 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 2,4 pkt. 
5 Rod Camphor USA 191 PG / SG 1992 11,6 pkt., 4,5 as., 
6 Jacek Jarecki POL 196 SG / SF 1988 4,8 pkt. 
9 Michał Lichnowski POL 189 SG 1996 0,8 pkt.
13 Kacper Borowski POL 205 PF 1994 8,2 pkt., 3,5 zb.
14 Jakub Patoka POL 200 SG / SF 1994 5,8 pkt., 2,2 zb.
15 Karolis Petrukonis LTU 210 C 1987 5,9 pkt., 2,4 zb.
19 Bartosz Bochno POL 193 SG / SF 1988 5,2 pkt., 2,3 zb., 1,8 as.
21 Stefan Balmazović SRB 199 SF / PF 1989 12.4 pkt., 3,7 zb., 1,2 as.
33 Robert Skibniewski POL 183 PG 1983 5,3 pkt., 3,3 as., 2 zb.
42 Cameron Ayers USA 193 SG / SF 1991 17,4 pkt., 3,8 zb., 3,4 as.
46 Brad Waldow USA 205 C 1991 13,5 pkt., 7,8 zb., 2 as.
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zza mikrofonu

„Niech już będzie czwartek” – to zdanie w minionym 
tygodniu powtarzano chyba najczęściej we wszystkich 
włocławskich domach. 32 spotkania rozgrywane w sezo-
nie zasadniczym pozwoliły ustalić pary, które zmierzą się 
w pierwszej rundzie play-off i… to wszystko. Od teraz 24 
zwycięstwa jakie odniósł Anwil nie mają kompletnie żad-
nego znaczenia. 

Swoją drogą, gdyby koszykówka była piłką nożną, to 
drugi rok z rzędu bylibyśmy mistrzami Polski, a nie mi-
strzami sezonu zasadniczego. Jednak reguły od blisko 
35 lat, kiedy wprowadzono dodatkową fazę rozgrywek, 
są nieubłagane. Przegrywasz trzy mecze, odpadasz. 
Wygrywasz trzy mecze – grasz dalej. Zasady wszystkim 
doskonale znane, a ich specyfika powoduje, że play-off 
to jest to, co tygryski lubią najbardziej i to, na co wszyscy 
fani basketu czekają z wypiekami na twarzy. Oczywiście 
fakt, że o podziale medali decydują mecze finałowe, a 
nie liczba zdobytych ligowych punktów, w żaden sposób 
nie umniejsza sukcesu jakim jest wygrana w rozgrywkach 
regularnych. Tym bardziej, że w naszej historii na parkie-
tach ekstraklasy sezon regularny wygraliśmy tylko trzy 
razy. Jeśli więc dodamy, że w tym roku dokonaliśmy tego 
drugi raz z rzędu, to tym większy „szacun” dla trenera 
Milicicia i jego załogi. Zostawiliśmy w pokonanym polu 
Stelmet Eneę BC, Polski Cukier, BM Slam Stal i Rosę. I to 
my w decydujących meczach będziemy mieć przewagę 
własnego parkietu. A że Hala Mistrzów potrafi ponieść 
drużynę Anwilu do rzeczy wielkich przekonaliśmy się w 
ciągu 17 lat jej funkcjonowania niejednokrotnie. 

Tegoroczne rozgrywki play-off zapowiadają się wyjątko-
wo ciekawie. Między innymi dlatego, że dopiero czwarte 
miejsce w tabeli zajął mistrz Polski. Taka niska pozycja 
sprawiła, że zielonogórzanie będą mieli niezwykle trudne 
zadanie w drodze po obronę tytułu. Już w pierwszej run-
dzie sprawdzi ich Rosa, która nie raz udowadniała, że z 
Koszarkiem i spółką radzić sobie potrafi. Nas przetestuje 
PGE Turów Zgorzelec. Co ciekawe, mimo że zgorzelcza-

let`s get ready 

to rumble!
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

nie od 14 lat grają w ekstraklasie, to w play-off spotykali-
śmy się tylko trzykrotnie. Bilans nie napawa optymizmem 
(zobaczcie tekst Artura Gąsiorowskiego!). Niech trenerzy i 
zawodnicy sięgną jednak do roku 2006 i zobaczą rezultat 
z tamtej serii. Przyznam szczerze: nie miałbym nic przeciw-
ko temu by to – czyli 3:0 – powtórzyć. Łatwo nie będzie, bo 
bilans tego sezonu z Turowem mamy remisowy. Wygra-
liśmy we Włocławku, przegraliśmy w Zgorzelcu. Zresztą 
w całej historii naszych pojedynków w ekstraklasie też jest 
remis. Jak wyliczył portal rzutosobisty.com na 46 meczów 
Anwil i PGE Turów wygrały dokładnie po 23 razy. Dlatego 
wielu ostrzy sobie zęby na pojedynki tej pary. Zresztą i w 
dwóch pozostałych pojedynkach będzie niezwykle cieka-
wie. No bo czy dziś mamy pewność, że rozpędzona Stal 
nie da się ugryźć szczecińskim Wilkom, a trener Winnicki 
nie zaśpiewa w Toruniu przeboju Czesława Niemena „Czy 
mnie jeszcze pamiętasz?”… Pierwsze dwa tygodnie play-
-off zapowiadają się kapitalnie. A im dalej w las tym… no 
właśnie tym zajmiemy się po ćwierćfinałach.

Josip Sobin, Kamil Łączyński, Paweł Leończyk i Rafał 
Komenda to zawodnicy, którzy w ubiegłym roku musieli 
przełknąć gorycz porażki z Czarnymi. Szczególnie trud-
no było ją przełknąć Igorowi Miliciciowi. Dziś wszyscy oni 
stają przed ogromną szansą, by ten poprzedni sezon 
wymazać na zawsze z pamięci kibiców. By zapisać się 
złotymi zgłoskami w historii włocławskiej koszykówki. By 
już zawsze mówiło się o nich tylko i wyłącznie pozytywnie. 
Czy wykonają tę misję i spełnią marzenia swoje, władz 
klubu, ale przede wszystkim rozkochanych w koszykówce 
włocławskich kibiców? 

 Ladies and gentlemen…
Let`s get ready to rumble!

I do usłyszenia!
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Dwa razy Anwil Włocławek przegrał z PGE Turowem 
Zgorzelec w rywalizacji play-off, raz wygrał. Ale było 
to aż 12 lat temu. Czas pokazać Turom, że Rottweilery 
mają większą wolę walki, charakter i siłę.

Tegoroczne, 25. już play-off włocławskiej ekipy, rozpocz-
niemy od spotkań ze zgorzeleckim PGE Turowem. To 
już czwarty taki przypadek, gdy w najważniejszej części 
sezonu na drodze Rottweilerom staje ekipa z Łużyc. Po 
raz pierwszy Anwil rywalizował, wtedy jeszcze z BOT 
Turowem, w ćwierćfinałach 2005-2006. Po sezonie za-
sadniczym podopieczni Andreja Urlepa zajmowali drugą 
lokatę, ich rywal – siódmą. Nie trudno było więc wskazać 
faworyta tej potyczki.
I rzeczywiście, już w pierwszym meczu koszykarze ze sto-
licy Kujaw pokazali, który z teamów będzie w tej parze 
rządził. Wynik mówi sam za siebie. Anwil wygrał 89:66 i 
objął prowadzenie w serii 1:0. Dzień później zgorzelczanie 
postawili twardsze warunki, ale ponownie zwycięski oka-
zał się zespół z Włocławka (69:62). Do przygranicznego 
miasta drużyna jechała w bardzo dobrych nastrojach i… 
w bardzo dobrych także wyjeżdżała. Ekipa, w której grali 
m.in. Michał Ignerski, Dante Swanson, Pete Lisicky, Gatis 
Jahovics, Ed Scott, Robert Witka czy Wiktor Grudziński 
pokonała w trzecim meczu zgorzelczan 81:79 i awanso-
wała do półfinału.
Kolejny raz w play-off spotkaliśmy się ze zgorzelczanami 
sześć lat później. I tym razem faworytem ćwierćfinałów 
byli włocławianie. Anwil zakończył bowiem sezon zasad-
niczy na trzecim miejscu, a PGE Turów – szóstym. Nie-
stety, włocławianie nie wykorzystali przewagi swojego 
parkietu. Po zwycięstwie w meczu numer jeden (76:72), 
przyszła porażka w meczu numer dwa (63:85)… Gdy w 
Zgorzelcu koszykarze ze stolicy Kujaw polegli aż 58:86 
w trzecim starciu, mało kto wierzył, że jeszcze mogą 
nawiązać walkę w rywalem. A jednak – w meczu numer 
cztery wynik był sprawą otwartą niemal do samego koń-
ca dzięki rzutom Dardana Berishy, Nicka Lewisa czy Łu-

kasza Majewskiego. Niestety, ostatecznie lepsi byli zgo-
rzelczanie 96:92. Sezon dla podopiecznych Krzysztofa 
Szablowskiego się zakończył. Corsley Edwards, Krzysztof 
Szubarga, John Allen, Lorinza Harrington, Lawrence Kin-
nard (a także wspomniani: Berisha, Majewski, Lewis) mieli 
zapewnić drużynie finał. Stało się inaczej.
Rok później nastąpiła kolejna rywalizacja z PGE Turo-
wem, jak dotąd – ostatnia. Stawka była jednak większa 
(półfinał), a i zmienił się faworyt (rywale grali z pierwszego 
miejsca, Anwil – piątego). Plan minimum dla Rottweile-
rów był prosty: przywieźć ze Zgorzelca co najmniej remis. 
Niestety, podopiecznym Miliji Bogicevicia nie udało się 
go zrealizować. Anwil, choć minimalnie, przegrał obydwa 
spotkania wyjazdowe: 68:79 i 80:83. Grając z „nożem na 
gardle”, włocławianie wygrali w pierwszym spotkaniu we 
Włocławku 75:63. Niestety, przetrzebiony kontuzjami 
(Szubarga wrócił dopiero na czwarty mecz, od drugiego 
brakowało już Przemysława Frasunkiewicza, od trzeciego 
– Nikoli Vasojevicia), Anwil nie dał rady rywalom w czwar-
tym starciu. Aaron Cel trafił trójkę równo z syreną i PGE 
Turów – wygrywając 77:75 – awansował do finału.
Ćwierćfinały play-off anno domini 2018 będą zatem dla 
ekipy ze stolicy Kujaw okazją do rewanżu. PGE Turów dwu-
krotnie bowiem odprawił nas z kwitkiem. Ponownie zmienił 
się też faworyt do awansu. Po pierwszym miejscu Anwilu po 
regular season to Rottweilery są niemal stuprocentowym 
faworytem, aby znaleźć się w najlepszej czwórce.

2005-2006, ćwierćfinały:
Anwil Włocławek (2) – BOT Turów Zgorzelec (7) 3:0

(89:66, 69:62, 81:79)

2011-2012, ćwierćfinały: 
Anwil Włocławek (3) – PGE Turów Zgorzelec (6) 1:3

(76:72, 63:85, 58:86, 92:96)

2012-2013, półfinały:
PGE Turów Zgorzelec (1) – Anwil Włocławek (5) 3:1

(79:68, 83:80, 63:75, 77:75)

1:2
Z pGe tUroweM
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anwiL wŁoCŁaweK

W najbliższy czwartek koszykarze włocławskiego Anwilu 
rozpoczną kolejną już w swojej historii fazę play-off. Niby 
w tym nic dziwnego, bowiem w 26. sezonie w najwyższej 
klasie rozgrywkowej 25 razy grali w najważniejszej części 
rozgrywek. A jednak, nie będzie to mecz podobny do wie-
lu poprzednich…

Walka o mistrzostwo Polski systemem ligowym rozpoczęła 
się w naszym kraju w sezonie 1947-1948. A więc dokładnie 
70 lat temu. I przez te siedem dekad tylko dwie ekipy zano-
towały po 1000 lub więcej spotkań rozegranych w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej z rzędu.

Aktualnie na pierwszym miejscu znajduje się absolutny 
ligowy rekordzista, a zarazem wielki rywal włocławskiej 
ekipy, czyli wrocławski Śląsk. Zespół z Dolnego Śląska ma 
na swoim koncie rozegranych 1665 spotkań z rzędu. Dru-
ga w tej klasyfikacji, krakowska Wisła, 1049. Warto jednak 
zauważyć, że obie te ekipy już w Polskiej Lidze Koszykówki 
(obecnie pod nazwą Energa Basket Liga) nie grają. A więc, 
ich licznik się zatrzymał. I tutaj właśnie do głosu dochodzi 
zespół ze stolicy Kujaw.

Niedzielny mecz z Polpharmą Starogard Gdański był dla 
włocławskiego zespołu 999. (!) z rzędu, jaki drużyna Anwilu 
rozegrała w elicie polskiego basketu. Zatem pierwszy mecz 
ćwierćfinałowy z zespołem ze Zgorzelca będzie dla włocła-
wian spotkaniem numer 1000. Biorąc pod uwagę liczbę 
sezonów, w których nasze kluby walczą o mistrzostwo kraju, 
jest to wynik jak najbardziej do wyeksponowania. 

Wiele innych zespołów, wielokrotnych mistrzów Polski, nie 
ma takiej serii. Przecież poznański Lech, Górnik Wałbrzych, 
gdańskie Wybrzeże, czy stołeczne Polonia i Legia, nie osią-
gnęły takiego rezultatu. Jak się okazuje, rozegrać 1000 
spotkań z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej nie jest 
taką prostą sprawą. Sportową formę i poziom trzeba 
utrzymywać przez kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt sezo-
nów. A przecież nawet najlepszym zdarzały się spadki z ligi, 
co oczywiście przerywało ciągłość występów. Włocławskiej 
ekipie nigdy coś takiego się nie przydarzyło!

Poniżej najlepsza dziesiątka w ilości rozegranych spotkań 
w najwyższej klasie rozgrywkowej według stanu na dzień 
dzisiejszy.

Mecz numer 1000 to już kolejne spotkanie jubileuszowe 
włocławskiej ekipy w naszej ekstraklasie. Warto zauważyć, 
że dotychczasowe spotkania jubileuszowe naszego zespołu 
nie rozpieszczały. Pierwsze cztery takie mecze (100, 200, 
300 i 400) koszykarze z Włocławka przegrali, wcale nie 
mając mocnych wówczas rywali, np. inowrocławską Noteć 
czy zespół z Kielc. Ale w końcu i dla włocławian przyszła 
zwycięska passa. Mecze numer 500, 600, 700 i 800 
Anwil rozstrzygnął już na swoja korzyść. Co ciekawe, w aż 
trzech z tych spotkań, włocławianie mierzyli się z ekipą ze 
Słupska. Zwycięską, jubileuszową Serię, przerwał Stelmet 
Zielona Góra w 2015 roku. Miejmy jednak nadzieję, że od 
spotkania numer 1000 Anwil rozpocznie nową, zwycięską 
passę w swoich jubileuszowych meczach w rozgrywkach 
Polskiej Ligi Koszykówki.

100. 07.01.1995. Nobiles – MKS Polonia Przemyśl 87:94
200. 28.09.1997.  ITK Noteć Inowrocław – Anwil/Nobiles 73:72
300. 14.11.1999. Cersanit Nomi Kielce – Anwil 87:85
400. 17.03.2002. Blachy Pruszyński Pruszków – Anwil 92:83
500. 06.11.2004. Czarni Słupsk – Anwil 79:81
600. 16.04.2007. Energa Czarni Słupsk – Anwil 82:85
700. 06.03.2010. Anwil – Energa Czarni Słupsk 96:89
800. 04.03.2013. AZS Koszalin – Anwil 68:75
900. 20.12.2015. Stelmet BC Zielona Góra – Anwil 91:64

po raz… tysiĘCzny!

1. Śląsk Wrocław  1665
2. Wisła Kraków  1049
3. Anwil Włocławek 999
4. Lech Poznań      791
5. Stal Bobrek Bytom  715
6. Czarni Słupsk   674
7. Polonia Warszawa  658
8.  Wybrzeże Gdańsk  639
9. Górnik Wałbrzych  604
10. AZS Warszawa   546
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Pierwszy sukces sportowy

2003 – Bardzo chciałem grać 

w piłkę nożną, także z powodu 

tego, że tata uprawiał ten sport. 

Ostatecznie jednak pojawiła się 

koszykówka i jak widać dziś, ta 

decyzja była sukcesem. 

Pierwszy kontakt z koszykówką seniorską

2006 – Gdy przyjechałem do Treviso, 

pokazano mi szatnię, halę, trening. Na po-

czątku to była dla mnie zwykła sytuacja 

– ot, dziesięciu nowych kolegów z zespołu, 

z którymi zaraz będę trenował. Dopiero 

potem okazało się, że np. Andrea to Andrea 

Bargnani, późniejszy 1. numer draftu, a Gary 

to Gary Neal, który lada moment odszedł do 

San Antonio Spurs. Słowem: wielkie nazwiska, 

gwiazdy, kadrowicze Włoch…

Pierwsze łzy

2003 – Ostatni dzień obozu piłkar-

skiego, wiedziałem już, że nie będę 

grał w piłkę. W telewizji leciała jakaś 

piosenka, która sprawiła, że te łzy 

pociekły. Uzmysłowiłem sobie 

wtedy, że muszę znaleźć swoje 

miejsce w sporcie, niekoniecznie w 

piłce nożnej. I następnego dnia 

poszedłem na koszykówkę.

                    Pierwszy tatuaż

2008 – Na początku chciałem mieć kolczyk, ale 

moja mama powiedziała „nigdy w życiu”. Zapropo-

nowałem więc tatuaż… Wówczas mama uznała, że 

kolczyk to mniejsze zło i przekułem sobie ucho. Miałem 

wtedy 17 lat i na pierwszy tatuaż poczekałem rok, 

do pełnoletniości. Mamie nadal się nie podobało, 

ale ja byłem zdeterminowany, więc powiedziała: 

„jestem przeciwko, ale jeśli chcesz, to niech będzie 

chociaż mały”. No to zrobiłem… Od łopatki do łopatki 

(śmiech). Skrzydła, w środku symbol gwiazdy, napis, 

po bokach pierwsze litery imion moich rodziców. 

Cóż, do dziś pamiętam ten niemy krzyk mojej mamy 

(śmiech). Ale ostatecznie się przyzwyczaiła.  

Pierwsze pieniądze 
z koszykówki

2006 – Nie pamiętam już jaka 

była moja pierwsze pensja, ale 

ponad tysiąc euro na pewno. 

Pamiętam, że kupiłem za nią 

bardzo dużo prezentów dla moich 

rodziców. Nie oszczędzałem wtedy.

notował Michał Fałkowski

Pierwszy idol

2006 – Marcus Goree, mój kolega z Benet-

tonu Treviso, który mnie – 16-letniego dzieciaka 

– otoczył wówczas opieką. I pamiętam, że 

kiedyś wygraliśmy jakiś mecz, więćdrużyna szła 

na imprezę. Ja jechałem z Marcusem samocho-

dem, gdy on nagle zaczął mnie wypytywać. 

O rodzinę, karierę, wiek i nagle… powiedział mi, 

żebym wysiadł i wracał do domu. Chodziło 

mu o to, że żebym mógł pójść z zespołem na 

imprezę, muszę przejść jeszcze kilka kolejnych 

szczebli swojej kariery.

Pierwsza dziewczyna 

2000 - Obóz zuchów, tak się chyba kiedyś 

nazywało obozy harcerskie, prawda? Miała 

na imię Ola i „wygrała” mnie w jakiejś grze. 

Wiesz jak to było, byliśmy dzieciakami, mie-

liśmy po 10 lat. Oczywiście lada moment 

wszystko się rozleciało, ale ja po kilku latach 

– tak z czystego sentymentu – zechciałem ją 

odnaleźć. Tak po prostu. Miałem jej adres, 

pojechałem kilka razy rowerem, ale niestety 

nigdy jej już nie widziałem.

Pierwszy samochód

2008 – Skoda Superb, 

nówka. Świetnie się nią jeździło 

przez dziewięć kolejnych lat. 

Sprzedałem ją z myślą o 

innych inwestycjach latem 

ubiegłego roku.
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trZy po trZy, CzyLI ANWIL Czy PGE TURÓW? 
Ivan Almeida czy Cameron Ayers – kto kogo zdominuje i kto poprowadzi swój zespół do zwycięstwa?

M.T.:  Almeida wykonuje niesamowitą pracę w tym sezonie i 
nie bez przyczyny jest topowym graczem Energa Basket Ligi. 
Kombinacja jego umiejętności, atletyzmu i gabarytów sprawia, 
że to gracz z najwyższej półki. Ayers również jest koszykarzem z 
wielkimi umiejętnościami, ale według mnie Ivan ma przewagę.
R.J.: Starcie Almeida kontra Ayers zapowiada się niesamowicie 
ciekawie, choć wątpię abyśmy byli świadkami bezpośredniego 
pojedynku. Obaj świetnie wpisują się w trendy nowoczesnej 
koszykówki, mogą grać na kilku różnych pozycjach, są bardzo 
wszechstronni, pomagają przy kreowaniu akcji. Trener Igor Mi-
licić lubi ustawić Almeidę jako „plastra” na piłkę. Obaj to świetni 

liderzy, którzy lubią brać odpowiedzialność w kluczowych mo-
mentach. Ja stawiam na Almeidę, pokazał w tym sezonie, że 
potrafi wygrywać mecze w pojedynkę. Dla mnie to MVP se-
zonu zasadniczego.
T.J.: Almeida i Ayers to bez wątpienia zawodnicy, którzy mają 
największy wpływ na grę swoich zespołów. Obaj posiadają 
spory potencjał. Cechuje ich łatwość zdobywania punktów 
na wiele sposobów przy utrzymaniu wysokiej skuteczności. Są 
liderami swoich ekip. Lecz to Kabowerdeńczyk mający u swego 
boku bardziej doświadczonych kolegów poprowadzi Anwil do 
zwycięstwa.

Mike Taylor
(szkoleniowiec reprezentacji Polski)

Rafał Juć 
(skaut Denver Nuggets, analityk  

w reprezentacji Polski)

Tomasz Jankowski 
(były zawodnik i trener, 

komentator Polsatu Sport)

Defensywa Anwilu czy rzuty za trzy punkty PGE Turowa – co będzie kluczowe?

M.T.: Stare porzekadło koszykarskie mówi: ofensywa wy-
grywa mecze, defensywa wygrywa mistrzostwa. Sądzę, że 
wysoka umiejętność zdobywania punktów zza łuku pomoże 
PGE Turowowi nawiązać walkę z Anwilem, ale ostatecznie nie 
przesądzi losów rywalizacji. Za to przesądzi ją dobra obrona 
oraz zbiórki. Właśnie te dwa elementy będą kluczowe.
R.J.: PGE Turów to zespół świetnie rzucający z dystansu, 
aczkolwiek ten element wychodzi im dużo lepiej w roli gospo-
darza. Dla mnie więc kluczem będzie defensywa Anwilu. W 
końcowej fazie sezonu włocławianie sporo eksperymentowali, 

więc zdarzało im się sporo niewymuszonych błędów w obro-
nie. W fazie play-off margines błędu jest dużo mniejszy.
T.J.: Mówi się, że to dobra obrona może zagwarantować 
sukces. Ta w wykonaniu Anwilu należy do najlepszych w lidze, 
również że względu na jej zmienność. Z kolei liczyć na same 
rzuty trzy punktowe w wykonaniu PGE Turowa to duże ryzyko. 
Jeśli wpadnie 15 lub więcej to jest szansa na zwycięstwo. Jednak 
w serii gier taka skuteczność może zdarzyć się tylko raz. Sta-
wiam na defensywę Anwilu.

Przewaga parkietu Anwilu czy brak presji PGE Turowa – co odegra większą rolę?
M.T.: Włocławek to fantastyczne, koszykarskie miasto, a ener-
gia ze strony kibiców będzie na pewno ogromna. 
R.J.: Dla mnie Anwil – Turów to najciekawsza para ćwierć-
finałowa. Zgorzelczanie grali w kratkę w trakcie sezonu, ale 
ostatnie tygodnie mieli świetne – pokonywali przecież Rosę 
czy Stelmet – i wchodzą do play-off w gazie i bez presji. My-
ślę jednak, że większą rolę odegra mimo wszystko przewaga 
własnego parkietu Anwilu. Grając przed własną publiczno-

ścią, włocławianie mają szansę rozpocząć serię od mocnego 
uderzenia, a wiemy że w play-off pierwsze spotkanie potrafi 
ustawić dalsze losy.
T.J.: Ekipa z Włocławka poległa na własnej hali tylko trzy razy. 
Z kolei PGE Turów na wyjazdach spisuje się raczej słabo (tyl-
ko 5 zwycięstw). Wyższe cele Anwilu i związaną z tym presję 
stawiam wyżej od jej braku w sytuacji drużyny że Zgorzelca. 

Ostateczny wynik?    M.T.: 3 Anwil, 1 PGE Turów , R.J.: 3-1 Anwil , T.J.: 3-1 dla Anwilu
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