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wstępniakwsZYscY 
NA BIAŁO! michał Fałkowski

media manager 
Gdyby Hala Mistrzów miała dwa razy więcej miejsc, nie 
sądzę by były jakiekolwiek problemy z wypełnieniem jej na 
oba mecze półfinałowe ze Stelmetem Eneą BC Zielona 
Góra. Jeśli wszyscy, którzy zakupili karnety i pojedyncze bile-
ty zjawią się w Hali Mistrzów, 3899 fanów będzie wspierało 
Rottweilery w piątek i pewnie około 3840 w niedzielę. Resz-
ta to awizowana grupka fanów rywala, która na pewno 
jednak nie będzie słyszalna w tumulcie, jaki zrobi morze 
fanów w białych koszulkach.

Tradycja "wybielania" Hali Mistrzów jest tak długa, jak dłu-
ga jest historia najważniejszych meczów Anwilu Włocławek 
we włocławskiej arenie. W wypełnionej białym kolorem po 
brzegi Hali Mistrzów koszykarze, trenerzy i kibice świętowali 
razem mistrzostwo Polski w czerwcu 2003, a w kolejnych 
latach kolor ten dominował także w innych spotkaniach. 
Nie zawsze, nie na wszystkie mecze, ale w tych najważniej-
szych chwilach sezonu było jasne: każdy kibic wychodząc z 
domu na mecz, zabierał bilet lub karnet i – obowiązkowo 
– białą koszulkę.

Wobec obecności ubranych na biało najlepszych fanów w 
Polsce, koszykarze i trenerzy Anwilu zdobywali więc kolejne 
medale i trofea, rywalizując z najważniejszymi przeciwnika-
mi: Śląskiem Wrocław, Prokomem Treflem Sopot, Asseco 
Prokomem Gdynia, PGE Turowem Zgorzelec czy Energą 
Czarnymi Słupsk. Czas na Stelmet Eneę BC Zielona Góra. 
Czas na rywala, który nigdy wcześniej nie stanął na drodze 
Rottweilerom w play-off. Czas więc na to, aby mistrz kraju 
przekonał się na własnej skórze, w której hali w Polsce gra 
się najtrudniej!

Kibice do dziś wspominają doping z roku 2002, gdy do 
Hali Mistrzów zawitała Pamesa Walencja w półfinale Pu-
charu Saporty. Minęło 16 lat. Czas byśmy w następnych 
sezonach nie wracali już do dopingu z tamtego meczu z 
Hiszpanami. Na dwóch meczach ze Stelmetem Eneą BC 
zróbmy taką atmosferą, abyśmy wracali do niej…

Tomasz Jankowski 
(były zawodnik i trener, 

komentator Polsatu Sport)
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Ze wsparciem kibiców 
możemy wszystko!

Michał Fałkowski: „Uporałem się z demonami prze-
szłości, mam w sobie tę siłę, aby naprawić tę przeszłość”. 
Tak pan mówił w materiale promo klubu przed play-off. 
Pierwszy krok za panem…
igor Milicić: Nie tyle, co za mną, co za całym klubem, 
na który składają się nie tylko trenerzy i zawodnicy, ale 
też pracownicy, sponsorzy, czy kibice. Oni wszyscy, a 
właściwie: „my wszyscy” razem tworzymy koszykówkę we 
Włocławku. Koszykówkę, która dzisiaj znów jest w strefie 
medalowej Energa Basket Ligi.

Ale z pewnością odetchnął pan po zwycięstwie w Zgo-
rzelcu?
- Nie. Nie traktowałem tego zwycięstwa w kategoriach 
jakiejś ulgi. Byłem zadowolony z tego, że wygraliśmy pew-
nie na parkiecie rywala, a PGE Turów – który jest przecież 
mocno ofensywnie grającym zespołem – po raz trzeci miał 
problem w ataku i ledwo przekroczył 70 punktów. Jedno-
cześnie jednak już po ostatniej syrenie myślałem wraz z 
moim sztabem nad kolejnym zadaniem, czyli meczami w 
półfinale.

igor Milicić

- Mamy za sobą najlepszych, najbardziej fanatycznych kibiców w Polsce. 
Z ich wsparciem możemy wszystko! – mówi Igor Milicić w wywiadzie dla ANWIL TEAM. 
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Wówczas nie wiedzieliście jeszcze na kogo traficie…
- Tak, ale już dzień po naszym zwycięstwie Stemet Enea BC objął 
prowadzenie w serii z Rosą, więc szala przechyliła się na stronę 
zielonogórzan. Gdy wróciliśmy do swoich zajęć po Zgorzelcu, 
nasz trening akurat zbiegł się z meczem numer cztery serii. Wie-
dzieliśmy już wówczas z kim przyjdzie nam się zmierzyć.

Igor Milicić versus Andrej Urlep?
- Nie. Anwil Włocławek versus Stelmet Enea BC Zielona Góra. 
Walczą ze sobą kluby, zespoły, a dopiero potem poszczególni 
zawodnicy i trenerzy. Ja mam głęboki szacunek do Andreja Urle-
pa, w końcu prowadził mnie tutaj we Włocławku, razem wygry-
waliśmy mistrzostwo Polski. To była wielka sprawa. Teraz jednak 
chcę zrobić wszystko, aby mu przeszkodzić. I wiem, że razem z 
moim sztabem i zawodnikami jesteśmy w stanie to zrobić.

A zatem: jak to zrobić?
- Od ponad tygodnia przygotowywaliśmy się pod kątem serii ze 
Stelmetem i myślę, że mamy szansę, aby pokonać przeciwnika. 
Presja ciąży na rywalach, oni w tym sezonie przegrali już mecz o 
Superpuchar i Puchar Polski. Natomiast my jesteśmy w sytuacji, 
w której ten nasz głód zwycięstwa i nasze ambicje każą mierzyć 
wysoko. Mogę zapewnić wszystkich naszych kibiców, i tych, którzy 
dzisiaj i niedzielę będą nas wspierać w Hali Mistrzów, ale też tych, 
co kibicują nam spoza areny, przed telewizorami, czy w innych 
miastach, że drużyna Anwilu Włocławek zrobi absolutnie wszyst-
ko, aby ten półfinał wygrać. Napędzani najlepszymi kibicami 
w Polsce będziemy walczyć o każdą piłkę, a także uruchomimy 
wszystkie nasze pułapki taktyczne.

W Stelmecie nie zagra dwóch kluczowych koszykarzy polskiej 
rotacji: Thomas Kelati i Jarosław Mokros.
- Wiemy o tym, życzymy im powrotu do zdrowia, ale… Cóż, rok 
temu wypadł nam Michał Chyliński, dwa lata temu graliśmy od 
pewnego momentu play-off bez Bartosza Diduszki, Roberta 
Skibniewskiego i ponownie bez Chylińskiego i cóż… Zarówno wte-
dy Rosa Radom, jak i ostatnio Energa Czarni Słupsk wykorzystali 
te nasze problemy. My również będziemy chcieli wykorzystać 
każdą naszą przewagę.

Do wymarzonego finału jest blisko czy daleko?
- Daleko. I powiedziałbym tak samo nawet wtedy, gdybyśmy 
prowadzili 2:0 po dwóch meczach we Włocławku. Jednocześnie 
jednak: Anwil Włocławek, mój zespół, jest w stanie tę drogę po-
konać. Zwłaszcza, że mamy za sobą najlepszych, najbardziej fa-
natycznych kibiców w Polsce. Z ich wsparciem możemy wszystko!

rozMawiał: Michał Fałkowski
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Odkąd Stelmet powrócił do najwyższej ligi tylko raz odpadł w półfinale play-off (w sezonie 2011/2012). 
Wówczas pogromcą zielonogórskiego klubu był Asseco Prokom – późniejszy mistrz Polski. Stelmet 
już od pięciu lat melduje się w finale, lecz teraz o podtrzymanie tej passy może być niezwykle trudno.  
W ostatnim spotkaniu urazu palca doznał Jarosław Mokros, a Thomas Kelati wciąż przechodzi rehabi-
litację po operacji kolana. Do dyspozycji trenera Andreja Urlepa pozostaje tylko czterech zawodników 
miejscowych i zawężoną polską rotację nie tylko należy, ale trzeba wykorzystać.

Dwunastka przeciw dziesiątce

Na korzyść Anwilu przemawia ławka rezerwowych, gdzie każdy z siedmiu zmienników może stanowić zagro-
żenie. Sytuacja wygląda zgoła inaczej po drugiej stronie. Po kontuzjach Mokrosa i Kelatiego pozostaje zaledwie 
dziesięciu zawodników do gry, a właściwie ośmiu. Sprowadzony w trakcie sezonu Alex Hernandez pojawił się tyl-
ko w dwóch spotkaniach z Rosą notując zaledwie dwa oczka, a Edo Murić póki co nie zachwyca. Mistrz Europy 
z reprezentacją Słowenii w serii ćwierćfinałowej spędził zaledwie 20 minut bez dorobku punktowego.

Jacek Jaskólski

Czarnogórskie doświadczenie

Ze świetnej strony w ćwierćfinale pokazali się Vladimir Dragicević i Boris Savović. „Vlado” ze średnią 21 
oczek to najlepiej punktujący zawodnik  fazy play-off. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji plasuje się 
Savović (15,5 pkt.). W strefie medalowej bardzo istotne jest doświadczenie, a tego Czarnogórcom odmó-
wić nie można. Dragicević może się pochwalić grą w silnych ligach europejskich – hiszpańskiej, tureckiej 
oraz rosyjskiej. Savović ma za sobą występy w Eurolidze oraz Eurocup, co widać w jego grze – wszech-
stronny podkoszowy dwukrotnie w ćwierćfinale zanotował double-double.

Intensywność

Szeroki polski skład zawsze był domeną zespołu z Zielonej Góry, ale tym razem role się odwracają. Trener 
Urlep ma w składzie tylko czterech zdrowych Polaków, co w znacznym stopniu utrudnia mu rotację. Widoczne 
było to już w meczach z Rosą, gdzie silnie eksploatowani byli Przemysław Zamojski (śr. 33 minuty gry) oraz 
Łukasz Koszarek (29 min.). Dla porównania – w szeregach Anwilu najwięcej czasu na parkiecie spędza Ivan 
Almeida – 23,5 minuty.

Stelmet Enea BC 

Zielona Góra
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0  Jaylin Airington USA SG / SF 193 1993 8,4 pkt., 2 as.
5  Michał Nowakowski POL PF 202 1988 7,2 pkt., 3,4 zb.
6  Ivan Almeida CBV SF 198 1989 17,6 pkt., 5,7 zb., 3,1 as.
9  Kamil Łączyński  POL PG 183 1989 7,3 pkt., 6 as., 2,9 zb.
11  Jarosław Zyskowski POL SF 203 1992 9,9 pkt., 2,6 zb.
13  Josip Sobin CRO C 206 1989 9,9 pkt., 6,7 zb., 1,3 as.
14  Ante Delaš CRO SG / PG 200 1988 7,9 pkt., 1,9 as.
18 Jakub Wojciechowski POL C 214 1990  8,5 pkt., 3,5 zb.
20 Mario Ihring SLV PG 192 1998 2,9 pkt.
21 Quinton Hosley USA SF / PF 201 1984 8,6 pkt., 4,3 as., 3,3 zb.
29  Paweł Leończyk POL PF 203 1986 10 pkt., 5,4 zb., 1,6 as.
33  Szymon Szewczyk POL C / PF 209 1982 8,3 pkt., 3,5 zb.

Ivan
Almeida 

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

Trener: Andrej Urlep    /     Asystentci:  Andrzej Adamek,  Jakub Lewandowski,  Arkadiusz Miłoszewski
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Trener:  Igor Milicić      /     Asystent: Marcin Woźniak     /     II asystent: Grzegorz Kożan

Trener: Andrej Urlep    /     Asystentci:  Andrzej Adamek,  Jakub Lewandowski,  Arkadiusz Miłoszewski

 
0 James Florence USA PG / SG 185 1988 12,5 pkt., 1,4 zb., 3,3 as.
7 Edo Murić  SLO SF / PF 202 1991 5,8 pkt., 2 zb.
8 Filip Matczak POL SG 187 1993 4,3 pkt., 1,6 zb., 1,3 as.
9 Alex Hernandez ESP PG 189 1990 1,2 pkt., 1,8 as.
12 Jarosław Mokros* POL SF / PF 200 1990 5,6 pkt., 3,3 zb.
13 Martynas Gecevičius LTU SG 193 1988 9,8 pkt., 2 zb., 2,6 as.
16 Boris Savović SRB PF / C 208 1987 13,6 pkt., 7,2zb., 1,5 as.
17 Jakub Der  POL SG 192 1996 0,8 pkt.
18 Vladimir Dragičević MNE PF / C 206 1986 17,8 pkt., 7,1 zb., 1,9 as.
22 Thomas Kelati* POL SG / SF 195 1982 7 pkt., 1,7 zb., 2,8 as.
25 Dominik Grudziński POL SF / PF 204 1998 
34 Adam Hrycaniuk POL C 206 1984 6,9 pkt., 4,2 zb.
35 Przemysław Zamojski POL SG / SF 193 1986 8,3 pkt., 3,7 zb.
55 Łukasz Koszarek POL PG 187 1984 8,3 pkt., 2,4 zb., 6,8 as.
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zza mikrofonu

Lekko, łatwo i przyjemnie. Wydawać by się mogło, że tak 
właśnie przemknął Anwil przez tegoroczne ćwierćfinały 
EBL. Oczywiście takie wrażenie jest złudne, bo włocław-
skie Rottweilery w awans do półfinału musiały włożyć 
dużo wysiłku i wypocić wiele litrów potu. Rzeczywiście jed-
nak poszło dość sprawnie i wbrew obawom wielu kibiców, 
skończyło się na 3:0. Obawy były oczywiście uzasadnio-
ne, biorąc pod uwagę ubiegłoroczny wynik. Zresztą at-
mosferę napięcia dało się bardzo mocno wyczuć przed 
rozpoczęciem meczu nr 1. Krótko mówiąc, nie było chyba 
w Hali Mistrzów kibica, któremu gdzieś z tyłu głowy nie 
odzywałyby się jakieś demony przeszłości. W miarę upły-
wu czasu demony zostały jednak bardzo skutecznie prze-
pędzone, a Anwil z meczu na mecz grał na coraz więk-
szym luzie. Dobra, mądra i efektowna gra bez przestojów 
sprawiła, że kibice wreszcie z optymizmem spojrzeli na 
dalszą cześć play-off. Potwierdzeniem tych pozytywnych 
myśli na pewno był styl odniesionych zwycięstw i fakt, że 
mieli w nich udział właściwie wszyscy zawodnicy, którzy 
przebywali na boisku, poczynając od Kamila Łączyńskie-
go, a na Mario Ihringu kończąc. To cieszy i daje napraw-
dę dużą nadzieję na odniesienie sukcesu.

Pytanie co będzie tym sukcesem? Dla jednych pewnie 
medal bez względu na kolor, dla innych awans do finału. 
Znajdą się pewnie jednak tacy, którzy głośno powiedzą o 
tym, że liczy się tylko złoto. Czy jest to uzasadnione stwier-
dzenie? Tegoroczne rozgrywki wyłoniły „wielką czwórkę”. 
Anwil, Stal, Polski Cukier i Stelmet wyraźnie odstawały 
od reszty, co potwierdziła I runda play-off, w której poza 
Stelmetem (jako jedyny z półfinalistów wygrał „tylko” 3:1), 
nikt nie miał problemu z zameldowaniem się w półfinale. 
Tutaj jednak dla grających u bukmacherów zaczynają się 
schody.

Jak bowiem wytypować kto zagra w finale? W tym roku 
to wyjątkowo trudne zadanie. Patrząc na zestaw par, 
można śmiało stwierdzić, że nowym mistrzem Polski, jak 
i czwartym zespołem rozgrywek może być dokładnie ta 

Przystanek 
w połowie drogi
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

sam drużyna czyli… każda drużyna z wymienionej wyżej 
czwórki. Oczywiście nadal głównym i niepodważalnym 
kandydatem do tytułu jest najbogatszy i mający najdroż-
szą kadrę Stelmet, ale nie będzie żadną niespodzianką 
jeśli na najwyższym stopniu podium stanie ktokolwiek z 
pozostałej trójki. Jedno jest pewne – to będą kapitalne 
półfinały, które moim zdaniem, mogą okazać się naj-
ważniejszymi dla naszego zespołu meczami trwającej 
właśnie dekady. To one mogą w przypadku sukcesu, na-
pędzić włocławską maszynę na kolejne lata w taki sposób, 
że trudno ją będzie zatrzymać. Wiedzą o tym doskonale 
kibice w stolicy Kujaw, o czym świadczy fakt, że bilety na 
oba półfinałowe pojedynki sprzedały się na pniu i w ciągu 
zaledwie 90 minut można było wywiesić na klubowej ka-
sie kartkę z napisem „wyprzedane”.

To zapowiada kapitalną atmosferę w Hali Mistrzów, któ-
rej próbkę zresztą mieliśmy podczas meczu numer dwa z 
Turowem. Dziś i w niedzielę, czego jestem wręcz pewien, 
będzie wielokrotnie głośniej i jeszcze bardziej gorąco niż 
wtedy, bo wielka biała armia włocławskich kibiców zrobi 
wszystko, by pomóc swoim pupilom, by krzykiem blisko 
4000 gardeł zanieść Anwil do finału. Czego oczywiście u 
progu tej rywalizacji sobie i Wam wszystkim życzę. 

Zanim jednak przystąpimy do walki o spełnienie marzeń, 
warto wspomnieć o powrocie do składu po kontuzji Szy-
mona Szewczyka. To znakomita wiadomość i świetne 
uzupełnienie składu. Oczywiście nie można wymagać by 
Szewcu od razu stał się kluczowym zawodnikiem półfi-
nałów, ale jego ogromne boiskowe doświadczenie i silna 
osobowość na pewno przyczynią się nie tylko do wzbo-
gacenia siły podkoszowej Anwilu, ale także wzmocnienia 
morale zespołu w tych kluczowych momentach sezonu.

I do usłyszenia!
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W 2009 roku Zastal Zielona Góra awansował do 
ekstraklasy po ośmiu latach przerwy. I choć w pierw-
szym sezonie nie zagrał w play-off, w kolejnym już 
zdobył brąz. To był początek koszykarskiego boomu w 
Zielonej Górze. Do klubu przyszedł zamożny sponsor, 
który odmienił oblicze zespołu, zmieniając przy okazji 
jego nazwę – na Stelmet. Od tamtego momentu dru-
żyna wywalczyła cztery złota i jeden srebrny medal 
w pięć lat. A jak przebiegała rywalizacja z Anwilem?

Pierwszym meczem, w którym drużyna z Zielonej 
Góry (jako Stelmet) zmierzyła się z Anwilem było 
starcie z 6 października 2012 roku. Po wyrównanym 
spotkaniu włocławianie ulegli we własnej hali rywalom 
65:68. O wygranej gości zadecydował m.in. Quinton 
Hosley, który rzucił 15 punktów. Do rewanżu doszło 
tuż przed świętami, ale i tym razem nieco lepsi okazali 
się podopieczni Mihailo Uvalina (90:84). Ponownie 
wpływ na wynik miała w dużej mierze doborowa 
para zielonogórzan. Walter Hodge oraz Hosley zdo-
byli po 18 punktów, tyle samo dodał Rob Jones. W An-
wilu Seid Hajrić, Marcus Ginyard i Szubarga zaliczyli 
odpowiednio 18, 17 i 16 oczek.

Na tym jednak nie skończyła się rywalizacja oby-
dwu ekip w tamtym sezonie: czekały ich jeszcze dwa 
spotkania w tzw. górnej szóstce. W pierwszym starciu 
znów błysnęli Hodge (20) z Hosley’em (18), ale tym 
razem nie wystarczyło to Stelmetowi do zwycięstwa. 
Rottweilery zdemolowały bowiem rywali aż 90:59. 
Tak Stelmetu w hali CRS nie uciszył nikt wcześniej i nikt 
później. A do sukcesu najbardziej przyczynili się Tony 
Weeden (21) i Ruben Boykin (17). Miesiąc później obie 
ekipy spotkały się w tym sezonie po raz ostatni i Anwil 
znów był lepszy, pokonując zielonogórzan w Hali Mi-
strzów 85:84. Piłkę meczową w rękach miał w ostatniej 
akcji Walter Hodge, ale chybił prosty rzut spod kosza.

W kolejnym sezonie także doszło do czterech gier. 
Tym razem jednak zdecydowanie lepiej zaprezento-
wali się podopieczni Mihailo Uvalina, którzy wygrali 
wszystkie spotkania. Mający wielkie problemy kadro-
we i zdrowotne (odejście Dusana Katnicia i Deividasa 
Dulkysa, kontuzje Keitha Clantona, Piotra Pamuły czy 
Mateusza Kostrzewskiego) sprawiły, że Stelmet wy-
grywał kolejno: 83:70 i 94:77 w sezonie zasadniczym 
oraz 77:68 i 83:66 w szóstkach. Dobra passa rywali 
trwała także w rozgrywkach 2014/2015. Ponownie z 
Hosley’em w składzie, Stelmet pokonał Anwil w Hali 
Mistrzów 77:75 i 87:58 w hali CRS. Obecny zawod-

nik Anwilu rzucił wówczas odpowiednio 15 i 16 
punktów.

W sezonie 2015/16 obie ekipy zgodnie podzieliły się 
punktami. W lubuskim Stelmet dość łatwo uporał się 
z Anwilem wygrywając 91:64. Spotkanie rewanżowe 
było bardziej wyrównane, a o wynik włocławska pu-
bliczność drżała niemal do ostatniej syreny. Po trzech 
kwartach podopieczni Igora Milicića przegrywali 
43:45,  końcówce zagrali jednak skuteczniej i poko-
nali rywala 65:62. Najwięcej punktów dla zespołu 
ze stolicy Kujaw zdobyli Robert Skibniewski (15) i Piotr 
Stelmach (14). Dla gości 10 oczek rzucił… Szymon 
Szewczyk.

Zgodnym remisem zakończyła się także rywaliza-
cja w sezonie 2016-2017. Tak jak poprzednio, oby-
dwa zespoły po raz pierwszy spotkały się w Zielonej 
Górze. Gospodarze zwyciężyli 82:74, choć przed 
ostatnią odsłoną meczu to zespół z Włocławka miał 
niewielką przewagę. O wszystkim zadecydowała 
ostatnia kwarta, przegrana przez gości 14:24. Tym 
razem najwięcej punktów dla zespołu Artura Gron-
ka zdobyli Thomas Kelati i Nemanja Djurisić (po 14). 
Najlepszym strzelcem meczu był jednak Anwilowiec, 
Tyler Haws (26). Na Kujawach role się odwróciły. Od 
początku spotkania ton wydarzeniom na parkiecie 
nadawali gospodarze, o czym świadczy zdecydowa-
na wygrana 81:68. Problemem dla Stelmetu była gra 
Josipa Sobina (15) i Toneya McCray’a (14). W ekipie 
gości dwoił się i troił James Florence (17).

Ostatnie dwa ligowe spotkania rozegrano już w bie-
żącym sezonie. Kibice włocławscy doskonale mają je 
jeszcze w pamięci. Gwoli ścisłości warto jednak przy-
pomnieć wyniki. Na wyjeździe Anwil przegrał 83:94. 
We Włocławku o wyniku zadecydowała ostatnia 
kwarta, którą, grający w dziewiątkę Anwil, przegrał 
6:21. W ekipie gospodarzy zabrakło bowiem Ivana 
Almeidy, Jaylina Airingtona a także Szymona Szew-
czyka. Zapewne w pełnym składzie włocławianie 
postarali by się o znacznie lepszy wynik. 

Jaki mogą mieć wpływ te wyniki na półfinałową 
rywalizację Anwilu ze Stelmetem? Dokładnie żad-
ną. Na nic się zdają opinie dotyczące np. przewagi 
psychologicznej. Sezon zasadniczy i rozgrywki play-
-off to zupełnie inna „para kaloszy”. Ale gdy ma się 
przewagę parkietu, na tym etapie po prostu trzeba 
ją wykorzystywać… a
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1 Up,
woźniak scoutuje

marcin woźniak
asystent trenera

czyli uwaga 

na litwina

Celem zagrywki jest pick and roll Geceviciusa (2) z 
Vladimirem Dragiceviciem (5). Akcja może zakończyć 
się rolowaniem Czarnogórca do kosza i rzutem spod 
obręczy; może także zakończyć się short rollem, czyli 
podaniem do środkowego na wysokość linii osobistych 
(wówczas Dragicević ma kilka wariantów podania lub 
rzutu do kosza), a może sam zakończyć ją Gecevicius. 
Wykorzystując błędy defensywy na zasłonie, Litwin 
często rzuca zza łuku lub półdystansu.  

3

2
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Łukasz Koszarek (1) przebiega na skrzydło. W tym 
czasie Martynas Gecevicius (2) wychodzi na obwód 
po zasłonie od Borisa Savovicia (4) i otrzymuje 
podanie.

23

1

5

Po przyjściu Andreja Urlepa do Stelmetu Enei BC, Słoweniec zmienił sety pod litewskiego 
snajpera Martynasa Geceviciusa. Zawodnik gra częściej z piłką w rękach, a zagrywka 
1UP to klasyczny przykład tego, w jaki sposób Stelmet korzysta z wielkich umiejętności 
rzutowych Litwina w przypadku, gdy obrona popełni błąd.
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trZY po trZY, cZYlI anwIl cZY stelMet? 
Młody wilk Igor Milicić czy stary szczwany lis Andrej Urlep? Kto kogo przechytrzy?

M.T.: Obaj trenerzy będą odpowiednio przygotowani i od-
powiednio przygotują swoje zespoły, aby wygrać tę serię. Nie 
podejmę się jednak wytypować kto kogo przechytrzy. Obaj są 
świetnymi fachowcami i na pewno będą w swojej najwyższej 
formie.
R.J.: Obaj znają się doskonale, ale jestem pewien, że przygo-
tują coś specjalnego na półfinały. Wnioskując po statystykach 
drużynowych, Milicić to najlepszy defensywny trener w EBL, 
zaś Urlep to najlepszy ofensywny szkoleniowiec. Jeśli chodzi o 

zaskakiwanie rywala to raczej domena Milicica. To nowoczesny 
trener, którzy widzi mecz niczym grę w szachy, często reaguje, 
nie boi się ryzykować. Urlep z kolei to bardziej menedżer, daje 
więcej swobody na improwizację swoim koszykarzom. 
T.J.:: Obserwując uważnie obydwu szkoleniowców podczas 
pracy w trakcie time-outów, gdzie można przekazać kilka cen-
nych wskazówek, oraz biorąc pod uwagę  zmienność gry całe-
go zespołu czy to w obronie czy w ataku, moim zdaniem plus 
po stronie Igora Milicicia.

Mike Taylor
(szkoleniowiec reprezentacji Polski)

Rafał Juć 
(skaut Denver Nuggets, analityk  

w reprezentacji Polski)

Tomasz Jankowski 
(były zawodnik i trener, 

komentator Polsatu Sport)

Kontuzje Stelmetu szansą Anwilu? Czy może jednak urazy Kelatiego i Mokrosa scementują zielonogórzan?
M.T.: Bez Jarka i Thomasa Stelmet jest na mocno utrudnionej 
pozycji. Brak doświadczenia, skuteczności w kluczowych mo-
mentach i mądrości w podejmowaniu decyzji Kelatiego oraz 
brak efektywności na obwodzie Mokrosa na pewno osłabią 
Stelmet. To, jak trener Urlep poradzi sobie z rotacją piątek na 
parkiecie określi zielonogórzan w tej serii. A z kolei to, jak Anwil 
będzie umiał wykorzystać te słabości, określi właśnie włocławian. 
Tym samym, uważam, że w tym kontekście szala przechyla się 
nieco na stronę Anwilu. 
R.J.: Brak Kelatiego i Mokrosa to spore osłabienie dla Stelmetu. 
To zdecydowanie mniej atletyczna drużyna od Anwilu, tak więc 

dwóch dodatkowych zawodników z ławki bardzo by się przy-
dało. Dodatkowo, w tej sytuacji dość zawężona staje się polska 
rotacja zielonogórzan. Trener Milicić na pewno będzie szukał 
swoich przewag przy obniżaniu składu, graniu zawodnikami 
wielopozycyjnymi, a w takiej koszykówce zarówno Kelati, jak i 
Mokros by się odnaleźli. 
T.J.: Scementowanie każdego zespołu jest konieczne na tym 
etapie rozgrywek i nie można w moim odczuciu którejkolwiek 
z ekip tego atrybutu odmawiać. Fakty natomiast są takie, że 
nieobecności walczaka oraz mądrego, skutecznego Polaka z 
doświadczeniem będzie moim zdaniem trudno zamaskować.

Który z jokerów z ławki przechyli szalę na korzyść swojego zespołu? Quinton Hosley czy James Florence?
M.T.: Quinton na pewno będzie gotowy na rywalizację przeciw-
ko swojemu byłemu klubowi. James z kolei da Stelmetowi punkty 
po rzutach z dystansu i wejściach na kosz. Obydwaj będą mieli 
niebagatelny wpływ na losy rywalizacji i ja skupiłbym się raczej na 
tym, jak ich rola będzie wzrastała z meczu na mecz.
R.J.: Zarówno Hosley, jak i Florence mają dużo większy wpływ 
na grę swoich drużyn w fazie mistrzowskiej, niż to miało miejsce 
w sezonie zasadniczym. Zaryzykuję stwierdzenie, że Hosley był 
najlepszym zawodnikiem ćwierćfinałów, aczkolwiek Stelmet 

ma na niego odpowiedź. Florence już w końcówce sezonu we 
Włocławku był momentami nie do zatrzymania i przewiduję, 
że podobnie będzie w tej rywalizacji.
T.J.: Nie wykluczam że ci koszykarze staną oko w oko już w 
pierwszym półfinale.  Każdy z nich ma niesamowity potencjał, 
lecz także pewne ograniczenia. Wierzę, że wykorzystają swoje 
możliwości optymalnie. Z doświadczenia pracy z jednym z nich 
uważam, że Q potrafi wejść na kolejny poziom gry w najważ-
niejszych meczach.

Ostateczny typ półfinału?
M.T.: Ze względu na kontuzje w Stelmecie, Anwil wygra po pięciu meczach.       R.J.: Stelmet 3:2      T.J.: 3:2 Anwil 
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