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100TEAM
Przemysław Tyczyński

...98 ...99 ...100

były redaktor naczelny TEAM
ców, zapełnianie wakatów, nocne korekty oraz walka
by wszystko było gotowe na czas… Ale też satysfakcja, gdy trzymało się ten pachnący jeszcze farbą
drukarską, kawałek papieru.
Dziś z uśmiechem na ustach wspominam te chwile.
Pamiętam też jedno, co dawało mi wielki komfort.
Tworzyliśmy i dalej tworzymy zespół ludzi, dla których praca nad TEAM-em była przyjemnością, a nie
obowiązkiem. To chyba jedna z tych wypadkowych,
która sprawiła, że TEAM jest obecny w Hali Mistrzów do dziś i pomimo różnych zawirowań, cieszy
zarówno nas, jak i kibiców na trybunach.

Redakcja: Michał Fałkowski, Krzysztof Szaradowski,
Artur Gąsiorowski

Fotografia: Piotr Kieplin
Typografia i skład: 27 PROJECT Przemysław Tyczyński
Druk: LUMAK POLIGRAFIA Ryszard Kisielewski
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Dzięki Hubi, dzięki Łuki za to, że mogłem dołączyć
do zespołu.
Dzięki Michał, głównie za to, że chce ci się jeszcze ze
mną współpracować.
Dziękuję Tobie – Kibicu-Czytelniku. Bo nie sztuką
jest robić coś dla siebie. Sztuką jest dzielić się tym
z innymi.
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Wydawca:
Klub Koszykówki Włocławek S.A.
ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek, Polska

Od blisko miesiąca zaczęliśmy w redakcji odliczanie.
97, 98, 99… Zawsze powtarzałem, że jak zrobię 100.
numer to będę spełniony i mogę już przechodzić na
emeryturę… Tylko czy warto? W końcu praca nad
101., 102., 110., 115., 127., 142. i 200. numerem z pewności da mi tyle samo satysfakcji co praca nad dotychczasową setką. Zobaczymy co czas przyniesie.
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TEAM

W 2011 roku miałem ten przywilej i zostałem mianowany pierwszy redaktorem naczelnym nowego
„klubowego dziecka”. Była to dla mnie niesamowita
nobilitacja, ale też i bagaż dużej odpowiedzialności.
Nie posiadałem wielkiego doświadczenia w kwestii
mediów, a przy tym bardziej byłem informatykiem
umiejącym obsługiwać programy graficzne, niż
grafikiem z prawdziwego zdarzenia. Ale jak to mówią – kto nie ryzykuje… I tak to się zaczęło. Potem
były już tylko spory o treści, szukanie reklamodaw-

kkwloclawek.pl

Nie będę ukrywał, piszę te kilka zdań z wielką satysfakcją. Dla części kibiców 100. numer gazetki to
nic szczególnego, w końcu przed chwilą była 99.,
a zaraz będzie 101. Dla mnie – jako osoby, która w
każdym realizowanym projekcie zostawia część siebie – to jednak coś naprawdę WIELKIEGO.
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Późna pora… w tle z głośników tli się jakaś mocniejsza nuta… monitor… mysz, klawiatura… kilka tekstów,
kilkadziesiąt zdjęć… parę grafik. Nie – to nie opis ze
scenariusza jakiegoś filmu. Tak przez 100 numerów
wygląda moja przygoda z magazynem TEAM. Dziś
jest podobnie, z jednym małym wyjątkiem. Poza
wymyśleniem okładki, poskładaniem wszystkiego w całość i późnonocną korektą trzeba jeszcze
coś napisać. W końcu redaktor naczelny zarządził,
a z nim się podobno nie dyskutuje. Cóż za przewrotność losu … Jeszcze kilka sezonów temu to ja do niego głosiłem takie herezje.
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100TEAM

Jeżdżąc na mecze wyjazdowe i obserwując pracę
klubów, także zagranicznych, możemy powie-

|
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Wywiad, prezentacja rywala, felieton Krzyśka
Szaradowskiego wymiennie z innymi osobami, nieco bardziej humorystyczna kolumna „Mój
Pierwszy Raz”, wcześniejsze „Taktyka Woźniaka”,
„4 kwarty” czy teksty wspominające początki istnienia klubu. Chyba każdy znajdzie coś dla siebie?
- Mam taką nadzieję. Staramy się by TEAM był takim trochę „czasoumilaczem”. Obserwując trybuny
Hali Mistrzów na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania widać, że jedni fani z uwagą obser-
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dzieć sobie: nie mamy się czego wstydzić. Żaden
klub poza jednym – MHP Riesen Ludwigsburg
– nie wydaje własnej meczowej gazetki.
- Przyznaję szczerze, że w każdej hali, w której
mam przyjemność gościć, szukam odpowiednika
naszego TEAMu. Ale rzeczywiście w Polskiej Lidze
Koszykówki jesteśmy fenomenem, nikt nigdy nie
wydawał tego rodzaju periodyku, a po kilkuletnim
rozbracie z rozgrywkami europejskimi okazuje się,
że także w innych ligach trudno szukać podobnego
wydawnictwa. Tym bardziej miło jest nam, że w rękach trzymacie Państwo setny numer magazynu.
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Michał Fałkowski: Dzisiejsze wydanie czasopisma meczowego „TEAM” to wydanie numer…
100. Niby nic, a jednak wielka sprawa. Kto był
pomyślał w 2011 roku, gdy siadaliśmy, w trochę
innym składzie, do pomysłu odtworzenia gazetki
po roku przerwy…
Hubert Hejman: Odkąd pamiętam meczom we
Włocławku towarzyszyły programy lub czasopisma meczowe. Teraz przypominam sobie, że
moje początki pracy w klubie kilkanaście lat temu
to właśnie praca redaktora w magazynie Superkibic. To już taka włocławska tradycja, że kibic w Hali
Mistrzów dostaje do biletu na widowisko sportowe
coś więcej, jak na przykład czasopismo meczowe.
W 2011 roku postanowiliśmy, że to klub powinien
być wydawcą pisma, zarabiać na reklamach, mieć
wpływ na treści jakie się ukazują. Stworzyliśmy
coś na zarys redakcji, podzieliliśmy się zadaniami i
tak powstał TEAM – magazyn kibica Anwilu Włocławek.
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Hubert
Hejman:
Pomysłów
nam nie
zabraknie

strona 6

|

team sezon 2018/2019 nr 9

|

kkwloclawek.pl

nych. Z której akcji jesteś najbardziej dumny?
- „1000 książek na zdrowie”. Akcja, w której nasi
kibice przynieśli ponad 1500 książek dla dzieci,
które trafiły później na oddział dziecięcy Szpitala
we Włocławku. Pamiętam uśmiechy dzieci, które
nie mogły uwierzyć, że nagle na oddziale znalazło
się tyle pięknych i fajnych książek. Ogółem, jestem
dumny z każdej akcji, w której aktywizujemy naszych fanów, bo oni zawsze pięknie odpowiadają
na nasze inicjatywy, włączając się tym samym
czynnie w życie klubu.

wują rozgrzewki przedmeczowe, a inni pochłonięci
są lekturą artykułów magazynu. I najważniejsze
– bardzo mało czasopism leży po meczu pod krzesłami. Myślę, że kibice zabierają je do domów i tam
albo powiększają kolekcję gadżetów związanych
z naszym klubem, albo czytają je inni domownicy.
To tak nieco przekornie. Czy nie uważasz, że
w obliczu „cywilizacji obrazka”, szybkich mediów
społecznościowych, Facebooka czy Instagrama,
wydawanie cyklicznej gazetki jest trochę bezcelowe?
- Myślę, że nie. Wspomniane przez ciebie media
społecznościowe cechuje jednak tzw. natłok informacji. Jesteśmy zalewani różnego rodzaju grafikami, komunikatami, gif-ami, krótkimi filmikami,
ale jednak nie ma to jak papier opakowany treścią.
Poza tym – nic nie stoi na przeszkodzie, aby social
media funkcjonowały swoim torem, a gazetka –
swoim, świetnie się uzupełniając.
Sama gazetka to jednak tylko kropla w morzu inicjatyw klubowych jeśli chodzi o marketing. Akcje
społeczne, np. „Karma Wraca”, akcje marketingowe, np. „Rottweilery pod choinkę”, wcześniejsze
wsparcie Fundacji DKMS czy dzieci autystycz-

Rozwijając klub na każdym możliwym polu, nie
można ustrzec się decyzji, które bywają odbierane ambiwalentnie. Mam na myśli międzysezonową zmianę logotypu. Ale jak to mówią, „czas
leczy rany”, więc w tym przypadku głosy krytyki
przycichły i… chyba, większość kibiców przyzwyczaiła się do nowości.
- Pamiętam, że w 2009 roku kiedy klub zmieniał
logotyp też spotkało się to z niezadowoleniem części kibiców. Cóż, jeszcze się taki nie urodził, co by
wszystkim dogodził, a tym samym – jeszcze nie
było takiej akcji, inicjatywy czy pomysłu, która trafiłaby wszystkim do gustu. Zdobycie mistrzostwa
Polski dla nas, dla klubu, było jasnym sygnałem,
że to jest moment nie tylko na dodanie drugiej
gwiazdki, ale na pewną zmianę wizerunkową i zostało to pozytywnie odebrane w środowisku koszykarskim czy marketingowym. I znacznej części
kibiców, co widzieliśmy po interakcjach w mediach
społecznościowych, też się podobało.
Klub Koszykówki Włocławek chce przecierać szlaki, chce być postrzegany jako przykład.
Zatem, jakie pomysły na przyszłość?
- Myślę, że pomysłów nam nie zabraknie. Pewne inicjatywy – jak np. „Karma Wraca” – na stałe
wpisały się w kalendarz działań klubu. Podobnie
wsparcie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Inne wydarzenia są tworzone jednak na
bieżąco, jak np. zeszłoroczna akcja „Dziadek-Kibic, Babcia-Fanka”, „Time To Start Halloween” czy
wspomniane „1000 książek na zdrowie”. Każdy
kolejny sezon przynosi coś nowego. Mnie od dłuższego czasu chodzi po głowie projekt „SuperRottweilera”, który wspiera szlachetne akcje w naszym
mieście. Kto wie, może kiedyś…
Rozmawiał: Michał Fałkowski
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3
4
5
7
8
9
11
13
15
17
23
31
33

Chase Simon		
Adam Piątek		
Aaron Broussard
Nikola Marković
Igor Wadowski		
Kamil Łączyński
Walerij Lichodiej
Josip Sobin		
Jarosław Zyskowski
Vladimir Mihailović
Michał Michalak
Mateusz Kostrzewski
Szymon Szewczyk

USA
POL
USA
SRB
POL
POL
RUS
CRO
POL
MNE
POL
POL
POL

SG/SF
PG	
SG/PG	
PF
PG	
PG	
PF
C
SF
SG/PG	
SG/SF
SF
C / PF

198
184
192
208
194
183
205
206
203
193
197
202
209

1989
2000
1990
1989
1996
1989
1986
1989
1992
1990
1993
1989
1982

13,3 pkt., 3,7 zb., 1,7 as.
0 pkt., 1 as.
7,8 pkt, 4,4, as., 3,4 zb.
5,8 pkt., 3,2 zb., 2,6 as.
2,7 pkt., 1,8 as.
5,3 pkt., 6,9 as., 2,4 zb.
12,5 pkt., 3,5 zb., 1,9 as.
8,6 pkt., 5,5 zb., 1,5 as.
11,1 pkt., 4,1 zb., 1,5 as.
8,5 pkt., 2,5 zb., 1,5 as.
13,7 pkt., 4,5 zb., 2,6 as.
8,3 pkt., 3,3 zb.
7 pkt., 4,7 zb., 1,6 as.

sg
michał
michalak

pg

pf
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Aaron
Broussard

Walerij
Lichodiej

c

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

Josip
Sobin

jarosław
zyskowski

c
sf

Adam
Łapeta

Josh
Bostic

pf
Filip
Dylewicz

pg
James
Florence

1988
1987
1984
1980
1995
1997
1987
1994
1988
1994
1999
1991

185
196
178
202
207
192
217
197
196
213
191
209

15,1 pkt., 4,1 as., 2,5 zb.
16,6 pkt., 3,6 zb., 2,9 as.
8,6 pkt., 3,7 as., 2,7 zb.
5,3 pkt., 4,8 zb., 1,9 as.
7,3 pkt., 3 zb.
7,3 pkt., 3,4 as., 3,4 zb.
6,5 pkt., 4,1 zb.
3,1 pkt.
8,7 pkt., 4,1 zb., 2,5 as.
10,7 pkt., 5,6 zb.
0 pkt.
7,2 pkt., 4,3 zb.

Trener: Przemysław Frasunkiewicz / Asystent: Kamil Sadowski / II asystent: Piotr Blechacz

|

PG	
SG/SF
PG	
PF
PF / C
PG / SG	
C
SG
SG	
C
PG / SG	
C
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USA
USA
POL
POL
POL
POL
POL
POL
LTU
USA
POL
POL
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0 James Florence 		
3 Josh Bostic 		
7 Krzysztof Szubarga
8 Filip Dylewicz 		
10 Mikołaj Witliński
11 Marcel Ponitka 		
16 Adam Łapeta 		
30 Jakub Garbacz 		
44 Deividas Dulkys
55 Robert Upshaw 		
87 Maciej Leszczyński
91 Dariusz Wyka 		
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Jakub
Garbacz
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sg

Pałac Bursztynowy
zaprasza
na
Karnawałowe Party
DJ Marti

26.01.2019 r
85,00 zł/os

w cenie menu
konkursy z nagrodami
zumba

Pałac Bursztynowy, ul.Okrężna 21, 87-800 Włocławek
rezerwacja : recepcja pałacu 54 2319100
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start godz: 20.00

asseco

arka gdynia
KLUB

Latem klub z Gdyni zmienił nazwę i dołączając do akcji #WielkaArka, zaczął legitymować się szyldem Arka Gdynia (czasem Asseco Arka Gdynia). Wraz z nową
nomenklaturą (choć nie z tego powodu) przyszło zwiększenie budżetu i zmiana
polityki transferowej, która zaowocowała głośnymi transferami, także z zagranicy. Tym samym gdynianie odeszli od dwuletniej praktyki, gdy budowali drużynę
w oparciu o rodzimych koszykarzy. A wraz z nową jakością pojawiły się inne cele
i dziś Arka walczy o medale.

TRENER

DRUGI PLAN

zebrał:
Michał Fałkowski

W obliczu kontuzji Roberta Upshawa i Mikołaja Witlińskiego więcej minut będzie
dla Adama Łapety, Filipa Dylewicza i Dariusza Wyki. I na tego ostatniego Rottweilery muszą zwrócić baczną uwagę, bowiem w pierwszym spotkaniu z Anwilem
Wyka rzucił 22 punkty, co jest jego… rekordem sezonu. Co ciekawe, w kolejnych
dwunastu meczach ligowych silny skrzydłowy ani razu nie zaliczył dwucyfrowego wyniku punktowego, aż do ostatniego spotkania. Tydzień temu 20 oczek
zaaplikował Spójni Stargard.
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James Florence czy Josh Bostic? Josh Bostic czy James Florence? Obaj Amerykanie prezentują się w tym sezonie fantastycznie i na obu, jak na potężnych filarach,
stoi ofensywa Arki Gdynia. Razem rzucają blisko 32 z 82 punktów zespołu w każdym meczu, co daje średnio 37 procent całej ofensywnej zdobyczy gdynian w tym
sezonie. Bostic dokłada do tego także 3,6 zbiórki i 2,9 asysty, a Florence – 4,1 asysty
i 2,5 zbiórki.

|

GWIAZDA
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skład

Latem gdyński klub poczynił znaczne wzmocnienia składu. Z Zielonej Góry pozyskano Jamesa Florence’a, z silnej ligi włoskiej dołączył Josh Bostic, a z ligi tureckiej
– doskonale znany kibicom we Włocławku Deividas Dulkys. Do tego pod koszem
zameldowali się siejący postrach gabarytami Robert Upshaw i Adam Łapeta, a zza
miedzy przybył Filip Dylewicz. Dodając ów zestaw do Krzysztofa Szubargi, Marcela
Ponitki, Dariusza Wyki i Jakuba Garbacza wyłania się naprawdę świetny zespół.

kkwloclawek.pl

Przemysław Frasunkiewicz pracuje w roli pierwszego trenera Arki Gdynia trzeci
sezon i w obecnych rozgrywkach mierzy się z największym wyzwaniem. W dwóch
poprzednich sezonach Arka (wówczas jako Asseco), grając tylko w polskim składzie, nie zakwalifikowała się do play-off. Latem jednak sytuacja się zmieniła i mając
dziś do dyspozycji bogatszy oraz, bądź co bądź, lepszy skład, headcoach mierzy
się z i większymi oczekiwaniami, i z większą presją. Póki co gdynianie dają sobie
jednak świetnie radę.

JESTEŚMY GOTOWI NA
NOWY ROK!
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

reklama
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Żeby nie było

I żeby była jasność. Nienawiść nie jest domeną
wyłącznie kibiców, a sportowcy nie są aniołami.
Po trzecim meczu ubiegłorocznego finału usłyszeliśmy od jednego z koszykarzy Stali soczyste
„Spie…. do domu!”, gdy w wąskim gronie sympatyków Anwilu na spokojnie, pod halą, czekaliśmy
na naszych bohaterów.

Czemu o tym piszę? Bo przed niespełna tygodniem w Gdańsku stała się rzecz straszna, która
wciąż absorbuje moje myśli i byłbym cynikiem,
gdybym uchylił się od tematu. Bo dziś oglądamy mecz bez tradycyjnej oprawy muzycznej, co
ma skłonić nas do zastanowienia. Bo nienawiści
w przestrzeni publicznej, a już szczególnie
w polityce i sporcie, jest dużo za dużo. Bo setny
numer TEAM-u zobowiązuje do tego, żeby pozostała po nim refleksja.

Nie chodzi zatem o piętnowanie kogokolwiek.
Chodzi o niezgodę na agresję, chamstwo, wulgarność i jad. Z każdej strony i w każdą stronę:
kibiców, sportowców, działaczy, czy sędziów. Bo
ludzie czytają posty na swój temat, widzą „sensacyjne” publikacje i słyszą co się do nich krzyczy z trybun. Jednym jest zwyczajnie przykro,
inni rezygnują z działalności publicznej, a jeszcze inni przypłacają tę nagonkę życiem. Czy jest
mi wstyd, że jeszcze miesiąc temu próbowałem
obracać to w żart? Tak, jest, i stąd również ten
tekst.

W sporcie też może się zdarzyć najgorsze. Dowodów było wiele. Chyba każdy zna straszne
wydarzenia z letnich igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r. zakończone mordem 11 sportowców z Izraela. Nienawiść była też podłożem
zabicia w 1994 r. Andresa Escobara, piłkarza
reprezentacji Kolumbii. 6 kul w serce za to, że
strzelił gola samobójczego. Polskich sportowców-patriotów nienawidzili i Niemcy, i Rosjanie.
Wspomnę tylko o zamordowaniu lekkoatletycznego mistrza olimpijskiego Janusza Kusocińskiego, wybitnej narciarki Heleny Mursarzówny,
czy wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie Tomasza Stankiewicza.

PS. W kontekście tego co napisałem powyżej
TEAM uważam za medium wyłącznie pozytywne. Merytoryczny, czasami traktujący sprawy
z lekkością i przymrużeniem oka, szanujący
rywali, kolorowy i miły dla oka. Wielkie ukłony
za jego okrągły jubileusz należą się wielu osobom, ale z braku miejsca wspomnę tylko o tym,
o którym zwykle mówi się najmniej. Przemek
Tyczyński, człowiek który od początku czuwa
nad szatą graficzną i w miarę swoich możliwości wydaje produkt, którego nie powstydziłby się
nikt w Polsce. Chapeau bas!
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- Paru nowych kolęd to się chyba dziś nauczyłeś.
I to na swój temat… – chciałem żartobliwie zagaić nawiązując oczywiście do szyderczych przyśpiewek kierowanych z trybun w jego stronę.
- Śmieszy cię to? Mnie nie – odparł śmiertelnie
poważnie i właściwie uciął dalszą dyskusję. Widać było, że ten autentyczny twardziel był szczerze poruszony.
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W rodzimej koszykówce przykłady są mniej drastyczne, choć kto wie, jak blisko było tragedii za
każdym razem, gdy dochodziło do bójek, takich
jak ta w 2012 r., gdy koszykarze AZS Koszalin
zostali zaatakowani przez kibiców piłkarskiej
Gwardii.
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Niedawny Bożonarodzeniowy mecz Anwilu ze
Stelmetem. Koniec, hala pustoszeje, robi się kameralnie. Z szatni na parkiet wraca Michał Sokołowski. Pogadać ze starymi znajomymi, bo przecież we Włocławku ma wielu sympatyków, którzy
pamiętają z jakim poświęceniem grał dla Anwilu.
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za słodko…
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Łukasz Pszczółkowski

były redaktor naczelny TEAM

100TEAM

Ciekawe,
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miłego początki
W 2011 roku dyrektor klubu ówczesnego Włocławskiego
Towarzystwa Koszykówki podjął decyzję, że to sam klub
powinien być wydawcą meczowego czasopisma, a nie
podmiot zewnętrzny, jak to było we wcześniejszych latach.
Nieco starsi fani z pewnością pamiętają czasy „SuperKibica” czy „Naszego Anwilu”, czyli magazynów wydawanych
nie przez klub, ale grupy pasjonatów współpracujących
z klubem. I choć nie brakowało w tych periodykach treści
ciekawych; nie brakowało interesujących analiz czy opiniotwórczych felietonów, to jednak zdarzały się wpadki.
Do dziś pamiętam sytuację w kontekście meczu z PGE
Turowem Zgorzelec, gdy głównym wywiadem wydania
była rozmowa z… Piotrem Waśniewskim, czyli ówczesnym prezesem naszego rywala. Dziwne? Ano dziwne,
zwłaszcza, że czytelnikami gazetki od zawsze są kibice
z Włocławka, dla których liczy się to, co dzieje się w Hali
Mistrzów, a nie na innym krańcu Polski. Teraz też przypominam sobie scenkę, gdy jedna z osób piszących skrytykowała niedostatki w klubowym marketingu, w czasach
gdy marketing sportowy dopiero raczkował, a social media właściwie nie istniały.
Tym samym w 2011 roku decyzja zapadła, by to klub wziął
na siebie odpowiedzialność za meczową gazetkę, a dyrektor Hubert Hejman zaprosił i mnie do współpracy. Pamiętam, że na pierwszym spotkaniu dzieliliśmy się zadaniami
i pomysłami. Ja rzuciłem trzy. Kolumna o „Taktyce Emira”, strona o cheerleaders i dłuższa forma, czyli artykuły
o powstawaniu i pierwszych latach istnienia klubu oczami
i wspomnieniami osób w to zaangażowanych.
Taktyka Emira (wszak trenerem był wówczas Emir Mutapcić) szybko zyskała aprobatę, ale w zmienionej formie.
Uznaliśmy, że nie będziemy jednak odkrywać naszych
kart, ale poprzez scouting pokażemy karty przeciwników.
Zresztą, do poprzedniego sezonu cały czas ta formuła była
kontynuowana, w czym największy udział miał Marcin
Woźniak. Teksty o cheerleaders też ukazywały się cyklicznie przez cały sezon, a dziewczynami „zajmował się” wówczas piszący głównie na serwisu plk.pl Jacek Seklecki (Jacku, pozdrawiam, trochę szkoda, że wypadłeś z obiegu…).
I wreszcie trzecia część, czyli teksty, które mi osobiście
sprawiły największą radość. Z panem Andrzejem Dulniakiem spotkałem się w jego firmie na ulicy Słowackiego,
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u pana Ryszarda Badury gościłem w biurze jego firmy
na Duninowskiej, a Mirosław Kabała, Roman Olszewski
czy Mirosław Noculak udzielili mi wywiadu przez telefon.
Z kolei z Ikie Corbinem rozmawialiśmy przez Skype…
Powstały z tego teksty pełne ciekawych wspomnień, wyjątkowych historyjek i mniej lub bardziej krążących w koszykarskim światku anegdot. Choć skupiliśmy się na początkach istnienia klubu, czyli latach 1990-1993, to jednak
nie zabrakło opisów fantastycznych meczów z lat późniejszych. Słynnej batalii z węgierskim Kormendem, meczu
litewskim Żalgirisem (rozgrywanego w Święto Zmarłych
1 listopada), starcia z Pamesą Walencja, czy Ideą Śląskiem
Wrocław, w którym rzuciliśmy 131 punktów w 40 minut…
Rozmawiałem z wieloma osobami kluczowymi dla zbudowania tożsamości włocławskiej koszykówki, ale też
moja lista nie kończyła się na paru nazwiskach. Grzegorz
Skiba, Siergiej Żełudok, Tomasz Jankowski, Bartłomiej
Tomaszewski, Edgards Sneps, Wojciech Krajewski… Ta
lista liczyła grubo ponad 20 nazwisk, niestety, rachunek
ekonomiczny od zawsze góruje nad chęciami. Z 32 stron
zeszliśmy do 24, potem do 16, ale myślę sobie, że i tak warto docenić sam fakt wydawania czasopisma meczowego, bo w Polsce, naprawdę w całej koszykarskiej Polsce,
to unikat. A przecież przy okazji celebrowania 25-lecia
klubu w ekstraklasie, udało się – po raz kolejny – odkurzyć
ciekawe wspomnienia, więc nie jest tak, że jakiś pomysł
nie został zrealizowany.
I na koniec jedna rzecz, o której pewnie nikt nie wie. Rok
2011 to był taki dziwny czas, w którym największa legenda
klubu, Igor Griszczuk, weszła na drogę sądową z klubem
w wyniku przedterminowego zwolnienia z funkcji trenera przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Polatowskiego.
Co to oznaczało w praktyce? Oczywiście wzajemną niechęć obu stron. Co to oznaczało dla mnie? Brak możliwości zrobienia wywiadu z najważniejszym zawodnikiem
w historii klubu. Temat ten został na szczęście wyczerpany przy okazji akcji #25LatWElicie i podcastów Krzyśka
Szaradowskiego dla oficjalnej strony klubu. Do których
odsłuchania, przypomnienia sobie, serdecznie zachęcam.
Bo gazetka, choć unikatowa w kraju, nie jest przecież jedynym narzędziem, którym posługuje się klub, aby dostarczać treści swoim kibicom.
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