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wstępniakJESTEŚMY 
GotowI michał Fałkowski

media manager 
Czasem w języku brakuje słów, by opisać to, co dzie-
je się na naszych oczach. No bo jak opisać, oddając 
przy tym dobrze to, co się wydarzyło w poniedziałek w 
Hali Mistrzów? Jakimi słowami? Obłęd? Szaleństwo? 
Horror z happy endem? To wszystko jest takie… nijakie. 
Kto był w Hali Mistrzów na meczu numer pięć, ten na 
pewno zachował w pamięci kilka scen, do których bę-
dzie wracał. 

Ale też z pewnością wielu z nas, którzy tego dnia oglą-
dało mecz, zwątpiło. Po ludzku, po prostu zwątpiło. Bo 
jak nie wątpić, gdy przed czwartą kwartą ma się 18 
punktów straty do rywala, a na siedem minut przed 
końcem przegrywa się 51:70. 

I każdy bił się z myślami, wieloma różnymi myślami. 
Dlaczego? Dlaczego znów? Czy nam nigdy nie może 
się udać? Znowu to samo? I tak w kółko…

…jakie inne myśli, pełne nadziei i marzeń, mamy dzi-
siaj. Dni, godziny i minuty przed wielkim finałem. I tak 
się zastanawiałem, czy jest jakaś wspólna myśl, jedno 
zdanie, które łączy nas wszystkich. Kibiców, Sponso-
rów, Pracowników, Zawodników i Trenerów. Wszyst-
kich. Całą rodzinę skupioną wokół marzeń o złotym 
medalu. 

I jest takie zdanie. Mając trenerów, którzy nie sypiają 
po nocach, zawodników, których napędza ambicja i 
głód zwycięstwa, hojnych sponsorów rozpoczynając 
od ANWILU S.A. po wszystkie inne podmioty i wresz-
cie niesamowitych, absolutnie fanatycznych kibiców… 
jest takie jedno zdanie: jesteśmy gotowi! Koszykarska 
Polsko, my naprawdę JESTEŚMY GOTOWI! 

ze
br

ał
 M

ic
h

ał
 F

ał
ko

w
sk

i



re
kl
am

a



www.kkwloclawek.pl strona 5

anwIl teaM nr16    sezon 2017/2018

Niemożliwe 
staje się możliwe

Michał Fałkowski: Na początek cytat z gazetki Anwil 
Team z października: „(…) I uważam, że mamy realne 
szanse w tej czwórce się znaleźć. (…) Sport uczy pokory, 
ale mam nadzieję, że w tym sezonie będzie inaczej, niż 
poprzednio (…) Wiemy, że to nie będzie łatwy sezon, bo 
kibic we Włocławku, tak jak my, ma w pamięci to, co się 
stało w poprzednim sezonie, ale z drugiej strony kiedyś 
trzeba o tym zapomnieć i zacząć myśleć do przodu. 
Zaczynamy sezon, więc to jest taki moment.” Kto to po-
wiedział?
kaMil łączyński: Skoro pytasz, to zapewne ja. Dzisiaj już 
nie pamiętam dokładnie naszej rozmowy. Pamiętam, że 
atmosfera jednak była zupełnie inna.

Nowy sezon zaczynaliśmy z wielkimi nadziejami, ale 
też – możemy to przyznać – obawami. 
- Tak i nie. Z jednej strony mieliśmy jakieś tam obawy, ale z 
drugiej przecież wygraliśmy ze Stelmetem w meczu o Su-
perpuchar. To nam dało bardzo dużego kopa i wiele ener-
gii na kolejne mecze. Nie chcę powiedzieć, że bez tamtego 
zwycięstwa nie gralibyśmy tak dobrze na początku sezonu, 
ale na pewno było nam łatwiej. A co dalej się wydarzyło – i 
nadal się dzieje – to już wszyscy doskonale wiedzą.

kaMil łączyński

To o nim Igor Griszczuk mówił, że jest praw-
dziwym wojownikiem. Człowiekiem, który 

oddaje serce w każdej sekundzie spędzonej 
na parkiecie. Kamil Łączyński, jako kapitan 
Anwilu Włocławek, wprowadził drużynę do 

finału play-off, ale ma apetyt na więcej!
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Czwórka to za mało! Anwil Włocławek jest po prostu w 
finale play-off sezonu 2017/2018!
- Tak jest! To absolutnie wyjątkowa sprawa. Ile Włocławek 
czekał na grę w finale? Osiem lat, tak? No to jest szmat 
czasu… Pamiętam, że gdy przychodziłem tutaj powstało 
hasło „Głodni Zwycięstw”, które funkcjonuje do dziś. Ono 
bardzo dobrze oddawało i cały czas oddaje klimat, jaki 
wytworzył się wokół koszykówki w mieście. Ale w końcu 
mamy to. Anwil Włocławek jest w finale. Walczymy dalej.

Emocje już opadły?
- Tak. Jako sportowcy jesteśmy nauczeni, że trzeba mieć 
krótką pamięć. Zwłaszcza w play-off. Graliśmy w ponie-
działek, a dzisiaj mamy czwartek i pierwszy mecz wielkiego 
finału. Owszem, w poniedziałek był czas totalnego szaleń-
stwa i wielkiej eksplozji emocji, ale już we wtorek wszyscy się 
wyciszyliśmy. Odbyliśmy też meeting ze sztabem trener-
skim i rozpoczęliśmy analizowanie naszego przeciwnika.

Kamil Łączyński kontra Aaron Johnson. Pojedynek 
dwóch małych generałów…
- Anwil Włocławek kontra BM Slam Stal Ostrów Wielko-
polski. To przede wszystkim. Awansowaliśmy do finału tylko 
dlatego, że od początku mocno stawialiśmy na zespół. To 

wpajał nam trener Igor Milicić i tak do tego podchodzili-
śmy. Szybko zrozumieliśmy, że każdy jest tak samo istot-
nym elementem zespołu – nie ważne czy gra 25 czy 5 
minut – i to dało efekt. Dlatego w finale walczymy jako 
drużyna. Nic w tej materii się nie zmienia.

Niemniej – zatrzymanie Johnsona będzie chyba klu-
czowe dla defensywy Anwilu?
- Wszyscy wiedzą, że gra BM Slam Stali jest ułożona w 
taki sposób, że Johnson gra bardzo dużo na piłce, dzię-
ki temu korzysta z zasłon, gra pick and rolle, wchodzi na 
kosz, trafia z dystansu czy rozrzuca piłkę na obwód. Jest 
dyrygentem w drużynie, ale to nie oznacza, że BM Slam 
Stal nie ma innych wartościowych zawodników. Adam Ła-
peta gra skutecznie, świetny czas w play-off notuje Mate-
usz Kostrzewski, są doświadczeni Nikola Marković, Marc 
Carter czy Michał Chyliński. Na pewno staną naprzeciwko 
siebie dwa zespoły o bardzo zbliżonym poziomie, więc se-
ria finałowa może być jeszcze bardziej emocjonująca, niż 
ta nasza półfinałowa ze Stelmetem BC.

Dwa razy pokonaliśmy BM Slam Stal w tym sezonie. 
Dodatkowo, ostrowianie nigdy nie wygrali w Hali Mi-
strzów, odkąd wrócili do ekstraklasy trzy lata temu. Ta-
kie jest tło historyczne, które – jak pewnie powiesz – nie 
ma żadnego znaczenia…
- Bo rzeczywiście nie ma, ale… ja nie miałbym nic prze-
ciwko, gdyby ostrowianie nadal nie wygrywali w Hali Mi-
strzów, albo w ogóle nie znaleźli patentu jak pokonać An-
wil, bo to oznaczałoby jedno (śmiech). Nie sądzę jednak 
byśmy mieli przewagę w związku z tym, że pokonaliśmy 
ich dwukrotnie w sezonie. To są finały, tutaj będzie walka 
na całego od pierwszej do ostatniej minuty i na pewno 
żadna drużyna nie odpuści nawet wtedy, gdy druga bę-
dzie wygrywać różnicą 20 punktów. 

Za to na pewno naszą przewagą będzie Hala Mi-
strzów!
- Bezwzględnie. To właśnie białe morze kibiców w Hali Mi-
strzów sprawia, że niemożliwe staje się możliwe i możemy 
odrobić 20 punktów straty w pięć minut decydującego 
meczu grając przeciwko mistrzom Polski. Myślę, że nie 
muszę mówić już nic więcej o naszych kibicach. Każdy w 
Polsce wie, że po prostu są najlepsi. I tacy też będą w fina-
le, a my zrobimy wszystko co w naszych głowach i rękach, 
abyśmy za kilka dni mogli celebrować jeszcze mocniej!

rozMawiał: Michał Fałkowski
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Anwil dwukrotnie pokonał BM Slam Stal w sezonie zasadniczym, ale to nie znaczy, że ostrowianie będą 
łatwym rywalem. Żólto-niebiescy w pierwszym meczu postawili bardzo twarde warunki i przegrali po 
emocjonującej końcówce 76:78. Drugie spotkanie także rozstrzygnęło się w ostatniej kwarcie (83:76 dla 
Anwilu). Ponadto BM Slam Stal znacząco się wzmocniła – w trakcie sezonu doszło aż trzech zawodni-
ków i nie jest tym samym zespołem co na początku sezonu.

Rozstania i powroty
Rywalizacja finałowa BM Slam Stali będzie miała szczególny wymiar – aż pięciu zawodników Stali w prze-
szłości reprezentowało barwy Anwilu – są to Łukasz Majewski, Adam Łapeta, Kostrzewski, Grzegorz Surmacz, 
Michał Chyliński. Nie tylko Chylu będzie miał coś do udowodnienia. Marc Carter po nieudanym epizodzie na Li-
twie z pewnością ma w zamiarze zdobyć mistrzostwo po powrocie do zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. Wiele 
motywacji w sobie ma także Nikola Marković – niechciany w Zielonej Górze podkoszowy zaszedł z BM Slam 
Stalą dalej niż Stelmet. Serb w ostatnim spotkaniu zagrał dzięki zastrzykom przeciwbólowym zaaplikowanym 
na własne życzenie. „To są półfinały, wiedziałem, że drużyna mnie potrzebuje” – tak skomentował swoją decyzję.

Jacek Jaskólski

Nie tylko Amerykanie
Eksplozją formy zaimponował w półfinale Mateusz Kostrzewski. Były gracz Anwilu, ze średnią 18 oczek 
to drugi (tuż za liderem Ivanem Almeidą) najlepiej punktujący zawodnik półfinałów. Najsłabszym pod 
względem zdobyczy był pierwszy mecz z Polskim Cukrem – Kostek zapisał przy swoim nazwisku 13 oczek 
i trzy zbiórki, ale im bliżej finałów, tym grał lepiej. „To nie była moja seria, ale seria całego zespołu” – tak 
wypowiada się o swojej postawie w trakcie play-off. Jedno jest pewne – zatrzymanie Kostrzewskiego 
może się okazać kluczem do końcowego sukcesu.

Człowiek w masce
Rozegranie od dwóch lat jest domeną zespołu z Wielkopolski, a to za sprawą Aarona Johnsona. Filigranowy, 
ale piekielnie szybki Amerykanin rozdawał w serii z Polskim Cukrem średnio 7,5 asysty. Mając w pamięci 
ubiegłoroczne półfinały ostrowian z zielonogórzanami, należy ograniczyć poczynania Amerykanina. Kiedy 
w tamtej serii Johnson zawodził punktowo lub na rozegraniu, górą był rywal. „Mały generał” będzie stanowił 
wyzwanie dla Kamila Łączyńskiego oraz Jaylina Airingtona – rywalizacja wyżej wymienionych zawodników 
z pewnością będzie wisienką na torcie wielkiego finału.

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

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

Trener:  Emil Rajkovikj

1 Aaron Johnson USA PG  1988 172 14,6 pkt., 2,6 zb., 7,5 as.
4 Nikola Marković SRB PF / C  1989 208 10,7 pkt., 4,8 zb., 2,7 as.
5 Stephen Holt USA SG / SF  1991 193 8,6 pkt., 1,8 as., 1,1 as.
8 Michał Chyliński POL SG / SF  1986 196 7,6 pkt., 1,7 zb., 1,6 as. 
10 Tomasz Ochońko POL PG / SG  1986 183 4,3 pkt., 1,5 as.
11 Jure Škifić  CRO PF  1988 202 10,2 pkt., 5,7 zb., 1,6 as.
13 Szymon Łukasiak POL PF / C  1987 205 4,4 pkt., 1,6 zb.
15 Łukasz Majewski POL SF  1982 199 3,4 pkt., 2,5 zb.
16 Adam Łapeta POL C  1987 217 8,9 pkt., 6,4 zb.
22 Marc Carter USA PG / SG  1985 192 9 pkt., 2 zb., 2,1 as.
31 Mateusz Kostrzewski POL SF  1989 202 8,9 pkt., 3,3 zb.
33 Grzegorz Surmacz POL PF  1985 203 4,9 pkt., 3,6 zb.
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zza mikrofonu
Fantastyczny, fenomenalny, nieprawdopodobny i niewia-
rygodnie emocjonujący był tegoroczny półfinał Polskiej Ligi 
Koszykówki pomiędzy Anwilem a Stelmetem Eneą BC. 
Emocjami, jakie mu towarzyszyły można by bez wątpienia 
obdzielić kilka innych serii. Niesamowity w wykonaniu An-
wilu mecz nr 1. Jeszcze lepszy w wykonaniu Stelmetu mecz 
nr 2. Trzecie spotkanie, w którym w sobie tylko znany spo-
sób koszykarze Anwilu najpierw doprowadzili do dogrywki, 
by później stracić sześciopunktową przewagę i ostatecznie 
przegrać. Mecz nr 4, podczas którego w pięć minut Stelmet 
odrobił piętnastopunktową różnicę by ostatecznie w ostat-
niej akcji oddać Anwilowi zwycięstwo i przegrać jednym 
punktem. 

I wreszcie mecz nr 5. Spotkanie które przejdzie do annałów 
polskiej koszykówki. Mecz, w którym Anwil w ciągu 3 minut 
i 20 sekund ostatniej kwarty odrobił siedemnaście punktów 
straty i wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do 
końca. To było coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Wylicze-
nia oparte na podobnych przypadkach z przeszłości poka-
zują dobitnie, że szansa na wygranie meczu gdy na 5,21 
m.in. do końca przegrywa się siedemnastoma punktami 
wynosi 0,2%. A jednak się zdarzyło. Przytrafiło się nam w 
najlepszym z możliwych momentów. Epickiego zakończe-
nia tego pojedynku nie powstydziliby się Christopher Nolan, 
Alfred Hitchcock czy jakikolwiek inny reżyser z amerykań-
skiego topu.  „Taki mecz zdarza się raz w życiu” – powiedzia-
łem podczas poniedziałkowej transmisji i uświadomiłem 
sobie, że byliśmy świadkami naprawdę historycznego wy-
darzenia. Koszykarze Anwilu w decydującym o awansie do 
finału meczu pokazali, że nie ma rzeczy niemożliwych i nie 
ma takiej przewagi, której nie dałoby się odrobić. Szaleń-
stwo po tym zwycięstwie było wspaniałe, ale gdy ucichło to 
wszyscy uświadomili sobie, że to był dopiero półfinał. 

Powiedzą niektórzy, że wygrać ze Stelmetem to jak wy-
grać finał, ale za to zwycięstwo złotego medalu nikt nam 
przecież nie przyzna. Jest w tym sezonie trochę analogii do 
mistrzowskiego sezonu włocławian. Wtedy też w drodze po 
złoto już w półfinale stanęliśmy naprzeciw odwiecznego ry-
wala Śląska Wrocław i doskonale pamiętam fetę, jaka mia-
ła miejsce po jego wyeliminowaniu. Było pięknie, a potem, 

Hollywood 
we Włocławku,
czyli niemożliwe nie istnieje
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krzysztof szaradowski
komentator Radia Anwil

po sześciu meczach finału jeszcze piękniej. Czy tym razem 
historia się powtórzy. Czy po fantastycznie zakończonym 
półfinale przyjdzie jeszcze piękniej zakończony finał? Tak, 
trudno to sobie wyobrazić ale może być jeszcze piękniej!

 Pokonując Stelmet wykonaliśmy milowy krok w drodze po 
upragnione złoto. Teraz przed nami kolejny, kto wie czy nie 
jeszcze trudniejszy. Nasz rywal BM Slam Stal Ostrów Wiel-
kopolski to podobnie jak Anwil drużyna kompletna. Dys-
ponująca długą ławką i imponującą siłą rażenia na każdej 
pozycji. Dodatkowym atutem zespołu z Ostrowa jest ich 
ciasna, maleńka hala sportowa, w której gra się niezwykle 
ciężko. Wiem, wiem, Anwil w tym obiekcie jeszcze nigdy nie 
przegrał, ale też żadne ze zwycięstw tam odnoszonych nie 
przyszło Rottweilerom łatwo. To będzie bez wątpienia ka-
pitalna seria. Wygłodniałe Rottweilery, spragnione medalu, 
po ośmiu latach posuchy i piętnastu latach od jedynego 
tytułu, oraz twarda ostrowska Stal, która po raz pierwszy 
dostąpi zaszczytu walki o najwyższe ligowe laury. Dla obu 
zespołów ten tytuł będzie czymś wyjątkowym, a radość 
jaką mogliśmy w obu przypadkach zobaczyć po awansie 
do finału, bez wątpienia zostanie zwielokrotniona po ewen-
tualnym zwycięstwie w walce o złoto. Czy można sobie wy-
obrazić lepszą zapowiedź finału? 

25 lat gra Anwil w koszykarskiej ekstraklasie. Po 10 latach 
świętował pierwsze i jedyne w historii mistrzostwo. Teraz po 
kolejnych 15 ma okazję po raz drugi podnieść do góry wy-
marzony przez zawodników i upragniony przez kibiców pu-
char. By tak się jednak stało, trzeba wygrać aż cztery razy. 
Tak naprawdę wystarczy obronić Halę Mistrzów, by móc 
świętować zwycięstwo. Wiedzą jednak o tym w Ostrowie 
i dlatego będą chcieli jak najszybciej wyrwać nam w niej 
przynajmniej jeden mecz. Czy im się uda zależy także od 
nas. Poniedziałkowy mecz ze Stelmetem pokazał, że kibice 
Anwilu swoim dopingiem potrafią sprawić, że drużyna do-
konuje niemożliwego. Niech więc Wasz dzisiejszy doping nie 
słabnie od pierwszej do ostatniej minuty...

Do boju, znaczy do usłyszenia
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Choć razem z zespołem z Wielkopolski spędziliśmy 
w lidze aż 14 sezonów, dopiero drugi raz spotyka-
my się w fazie play-off. Po raz pierwszy i jedyny jak 
dotąd zagraliśmy ze „Stalówką” w najważniejszej 
części sezonu w rozgrywkach 2001/2002 w rywa-
lizacji o brązowe medale Mistrzostw Polski.

Po drugiej rundzie sezonu zasadniczego Anwil za-
jął trzecie miejsce. Stal była sklasyfikowana o jeden 
szczebel niżej. Obie ekipy przebrnęły zgodnie przez 
ćwierćfinały. Włocławianie, prowadzeni przez Alek-
sandra Petrovicia, odprawili z kwitkiem MKS Blachy 
Pruszyński Pruszków (3:1). Stal z kolei uporała się z 
warszawską Polonią Warbud (3:2). Jednak półfinałów 
obydwa zespoły nie zaliczą do udanych. Ostrowianie 
przegrali z Ideą Śląskiem Wrocław (1:3). Anwil z Proko-
mem Treflem Sopot (2:3).
 
Obie ekipy czekała walka o brązowe krążki. Za fa-
woryta uchodzili koszykarze z Włocławka. Ed O’Ban-
non, Jeff Nordgaard, Aleksander Koul, Goran Sava-
nović czy znajdujący się wciąż w ekstraklasowej formie 
Igor Griszczuk, mieli zapewnić swojej ekipie trzecie 
miejsce. Jednak nad Ołobokiem grała także spora 
rzesza znakomitych zawodników. Trener Stali, śp. An-
drzej Kowalczyk, w najważniejszej fazie sezonu mógł 
korzystać z usług m.in. Kevina Morrisa, Konstantina 
Furmana, Mindaugasa Budzinauskasa, Jerry’ego 
Hestera czy Bartłomieja Tomaszewskiego, który wcze-
śniej był zawodnikiem Anwilu. Bez wątpienia był do 
bardzo silny zespół. 

Pierwsze spotkanie zakończyło się zgoła sensacyjnie. 
Degusta Malfarb Stal pokonała Anwil w jego własnej 
hali 93:81. Co prawda, włocławianie dzień później do-
prowadzili do wyrównania stanu rywalizacji (93:82), 
ale to ostrowianie mieli teraz przewagę własnego par-
kietu. Apetyty u rywali były ogromne. Jednak już po 
pierwszym spotkaniu nadkomplet ostrowskiej publicz-
ności musiał obejść się smakiem. Głównie za sprawą 
Jeffa Nordgaarda i Matta Santangelo. Obaj zdobyli 
w sumie 42 punkty, a goście wygrali 94:85. Teraz to 
„Stalówka” grała z nożem na gardle. Aby myśleć o 
zdobyciu medalu, podopieczni Andrzeja Kowalczy-
ka musieli najpierw wygrać we własnej hali. I wygrali, 
choć w bardzo ciekawych okolicznościach. Na nie-
spełna 20 sekund przed zakończeniem spotkania, 
na tablicy widniał remis 81:81. Wówczas trener wło-
cławian otrzymał najpierw przewinienie techniczne, a 

za moment dyskwalifikujące. Sprawy w swoje 
ręce wziął Jerry Hester i Degusta Malfarb Stal 
wygrała ostatecznie 86:81. Tak więc, ostatni, piąty już 
mecz tej pary, decydował o medalach. 

Spotkanie było niezwykle twarde i wyrównane. Pro-
wadzenie zmieniało się niemal jak w kalejdoskopie. 
Decydujący moment nastąpił na cztery minuty przed 
końcową syreną. Przy remisie 75:75 dwa punkty zdo-
był Hester, a w kolejnej akcji z dystansu celnie przy-
mierzył Jacek Krzykała. Trochę zdezorientowanych 
włocławian skarcił jeszcze Bartek Tomaszewski i było 
84:75 dla gości. Tego ostrowianie nie mogli już wypu-
ścić z ręki. I nie wypuścili wygrywając ostatecznie 90:81 
i całą serię o brąz 3:2. Sukces Stali w koszykarskim 
światku odebrano jako niebywałą sensację. 

Kto zatem będzie faworytem zbliżającego się finału? 
Przewaga własnego parkietu, znakomita włocławska 
publiczność, a do tego ostatni mecz Anwilu, który 
wstrząsnął koszykarską Polską, muszą budzić respekt. I 
miejmy nadzieję, że tak będzie. Przede wszystkim trze-
ba jednak wygrać obydwa mecze w Hali Mistrzów. 
Wtedy powinno być z górki. Szansa na wygranie 
tego finału jest ogromna. Nawet biorąc pod uwagę, 
że play-off rządzą się swoimi prawami.

artur Gąsiorowski
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Mecze o 3. miejsce w sezonie 
2001/2002:

11.05.2002 
Anwil – Degusta Malfarb Stal 

81:93

12.05.2002 
Anwil – Degusta Malfarb Stal 

93:82

18.05.2002 
Degusta Malfarb Stal – Anwil 

85:94

19.05 2002 
Degusta Malfarb Stal – Anwil 

86:81

23.05.2002 
Anwil – Degusta Malfarb Stal 

81:90
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TRZY PO TRZY,
cZYLI ANWIL cZY STAL? 

Mike Taylor
(szkoleniowiec reprezentacji Polski)

1. Ivan Almeida rzucił 29 punktów w Ostrowie, Aaron Johnson 25 we Wło-
cławku, ale oba mecze wygrał Anwil. Który z liderów odciśnie większe 
piętno na tym finale i poprowadzi swój zespół do mistrzostwa?

Mike Taylor: Obaj gracze są w stanie wznieść się na najwyższy koszykar-
ski poziom i obaj na pewno to zrobią. Ivan świetnie gra w ataku i obro-
nie, bierze na siebie presję i wszystkie trudne rzuty, Aaron z kolei nie boi 
się wbić pod kosz i walczyć niczym gladiator. Myślę, że kluczem będzie 
match-up w obronie. Milicić na pewno będzie mocno rotował zawodni-
kami na jedynce, aby zamęczyć Johnsona. Zatem kluczem będzie to, 
czy Anwil ograniczy Amerykanina czy też Amerykanin poradzi sobie z 
obroną włocławian.

ToMasz Jankowski: Pierwszy mecz rozgrywany był lata świetlne temu, 
to były zupełnie inne ekipy. Drugi w specyficznym momencie. Od tej 
porażki Stal rozpoczęła rekordową serię 13 zwycięstw. Co w finale? Nie-
obliczalny I(v)wan Groźny nie na moje nerwy. Jazda kolejką górską w 
maju? Stawiam na spokój i solidność „Małego Generała”. Mistrzostwo 
nie zależy jednak tylko od jednego zawodnika. Ten finał będzie miał 
wielu bohaterów.

raFał Juć: Almeida to zawodnik, który w głównej mierze opiera swoją 
grę na szybkości oraz atletyzmie. Intensywność gry i brak odpoczynku 
mogą odbić się na jego formie, aczkolwiek trener Milicić zbudował w 
tym roku skład w taki sposób, że drużyna jest najważniejsza. Z kolei 
trener Rajković nie ma takiego luksusu w Stali, gdzie Johnson to serce 
i mózg tej drużyny, dlatego to właśnie postawa „Małego Generała” 
w mojej opinii będzie być może najważniejszym czynnikiem tej serii. 

2. Hosley, Wojciechowski i Ihring czy Carter, Marković i Holt – któ-
rzy gracze spośród tych, których obie ekipy transferowały w trakcie 
sezonu, bardziej przydadzą się swoim trenerom?

M.T.: Każdy zespół dołożył ważne cegiełki w trakcie sezonu. Oczy-
wiście, ruchem numer jest było pozyskanie Quintona Hosley’a przez 
Anwil. To, co zrobił w meczu numer pięć było absolutnie niesamo-
wite. Kuba to z kolei świetne uzupełnienie pod koszem. Jestem jego 
fanem. Natomiast w przypadku Stali, to Marković wywindował 
ten zespół do poziomu finału. Carter jest troszeczkę niedoceniany, 

Tomasz Jankowski 
(były zawodnik i trener, 

komentator Polsatu Sport)
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ale to świetny, wszechstronny gracz. Bardzo jestem ciekaw jak obaj 
trenerzy wykorzystają tych wszystkich graczy.

T.J.: Gra Hosley'a to koszykówka z innej planety. Są to magiczne mo-
menty koszykówki totalnej, ale czy Q ma wystarczającą ilość kosmicz-
nego paliwa? Wojciechowski walczy ładnie na tablicach, choć jest tro-
chę jednostronny w ataku. Musi trafiać spod kosza. Obiecujący Ihring 
w meczach finałowych może otrzymać znacznie ograniczoną rolę. Z 
kolei doświadczony Carter poczuł szansę sprawienia mega sensacji i 
gra jak na lidera przystało. Jeśli tylko biodro już jest zdrowe to wszech-
stronność i czucie gry Markovicia bardzo się przydadzą w walce o tytuł. 
Holt natomiast to idealny kandydat na czarnego konia wielkiego finału. 
Większy potencjał po stronie ostrowian.

R. J.: Trudno wyobrazić sobie Stal w wielkim finale bez Cartera, Marko-
vica czy Holta, żadna inna drużyna nie poprawiła swojej gry w trakcie 
sezonu tak jak Stal, ale uważam że kluczowym transferem – w kontek-
ście całej fazy play off – okazał się Hosley. W meczu nr 5 ze Stelmetem 
pokazał, że jest wciąż gwiazdą i być może zawodnikiem o największych 
indywidualnych umiejętnościach w lidze. Świetnie wpasował się w system 
Milicica.

3. Który rezerwowy zaskoczy w serii i ma większe szanse na to, by zostać jokerem? Jarosław Zyskowski czy 
Mateusz Kostrzewski?

M.T.: Bardzo możliwe, że właśnie pojedynki między nimi przechylą szalę na którąś ze stron. Mateusz świetnie gra 
tyłem do kosza w tych play-offach, ale Anwil ma przecież gabaryty, aby go powstrzymać. Jarek z kolei na pewno 
da Anwilowi kilka trójek, on świetnie korzysta ze swoich umiejętności strzeleckich. Myślę, że ważne będzie czy obaj 
zagrają tak samo dobrze na wyjeździe, co w domu.

T.J.: Kostrzewski zaskoczył już dawno. I to naprawdę bardzo pozytywnie. Świetny pomysł Rajkovicia aby przesunąć 
zawodnika do drugiej piątki. Wykorzystanie potencjału Mateusza daje zespołowi bardzo dużo. Zyziu jak zawsze 
gotowy do gry, z naoliwioną strzelbą również solidnie wykorzystuje swoje minuty. No i ma największe jaja w Anwilu. 

R. J.: Przy drużynach z tak wyrównanymi i szerokimi składami spodziewam się dobrych zmian. Pytanie kto będzie 
x-factorem w tej serii? Kostrzewski grał bardzo dobrze w półfinałach, ale przeciwko Anwilowi nie będzie już mu 
tak łatwo, bo będzie miał przeciw sobie równie wysokich i atletycznych skrzydłowych Anwilu. Dlatego stawiam na 
Zyskowskiego. 

Wynik serii?

M.T.: Anwil wygra 4:3 z uwagi na przewagę parkietu.

T.J.: Typ 4:3 Anwil

R. J.: Mój typ to Stal 4:3

Rafał Juć 
(skaut Denver Nuggets, analityk  

w reprezentacji Polski)
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