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To odcinamy 
grubą kreską, czy nie?

Jest bardzo modne, aby po okresie chudym albo 
pomyśle, który nie wypalił, albo po prostu po jakiejś 
porażce, rzucić w przestrzeń hasło „odcinamy grubą 
kreską i zaczynamy od nowa”. 

Bardzo sympatyczny to slogan, ale… kompletnie nie 
mający pokrycia w rzeczywistości. Brzmi może i nie-
źle, ale kto doświadczył bolesnych chwil w życiu ten 
wie, że nie da się odciąć od nich zupełnie. A co więcej: 
że nie do końca można lub trzeba to robić. Że właśnie 
czasem te bolesne doświadczenia są nawozem pod 
przyszłe sukcesy. Z tego rodzi się kolejne banalne 
spostrzeżenie, czyli „wyciągniemy wnioski”.

Przyznam, nie znoszę tego sformułowania, gdyż  
w sporcie jest ono wyjątkowo nadużywane. Po każ-
dym przegranym meczu trenerzy, zawodnicy, prezesi 
„wyciągają” lub „muszą wyciągnąć” wnioski, do czego 
też nawołują chórem kibice. Pustosłowie, za którym 
nic nie ma. Sam – jako ten przeprowadzający często 

rozmowy – godzę się na taką odpowiedź, choć staram się jed-
nak unikać pytań, w których może ona paść.

Gdzieś widziałem ostatnio kapitalną grafikę o sinusoidalności 
wydarzeń. I nie chodzi tylko o sport. To coś głębszego. Było 
tam napisane tak: „Ciężkie czasy kreują silnych ludzi. Silni ludzie 
kreują wygodne życie. Wygodne życie kreuje słabych ludzi. Sła-
bi ludzie kreują ciężkie czasy. Ciężkie czasy…” i tak dalej.

To wszystko się zazębia. Wszystko jest ze sobą powiązane. 
Więc nie nadszedł czas wyciągania mitycznych wniosków  
i rzucania hasłem w próżnię. Nie nadszedł czas, odcinania się 
grubą kreską od tego, co było nieudane. 

Nadszedł czas na to, by zgodnie z sinusoidalnością wydarzeń 
zawalczyć, by przejście z jednego poziomu na drugi zdarzyło 
się już dziś.

Życzę Wam wszystkim niesamowitych sportowych emocji  
w sezonie 2021/2022!
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ch MICHAŁ FAŁKOWSKI: Pierwszy mecz w Lublinie 

i pierwsze zwycięstwo. Smakuje wyjątkowo?
PRZEMYSŁAW FRASUNKIEWICZ: Pierwsze 
zwycięstwo w sezonie zawsze smakuje dobrze, 
ale też nie dodawałbym do tego żadnej 
wyjątkowości. Pocieszyliśmy się nim chwilę, 
ale przecież nie zdobyliśmy mistrzostwa Polski. 
Spokojnie. Krok za krokiem, mecz za meczem, 
czekają nas następne wyzwania. 

Przed meczem w Lublinie trochę nie 
wiedzieliśmy czego się spodziewać…

- Ostatnie tygodnie były trudne. Nie 
trenowaliśmy w komplecie, dwa tygo-
dnie przed ligą doszło do zmiany środ-
kowego, ktoś tam nabawił się jakiegoś 

lekkiego urazu. Takie uroki koszykar-
skiego życia, ale jednocześnie – przecież 
takie rzeczy się zdarzają. Problem jest 
jednak inny. Okres przygotowawczy to 
fundament. Jak tutaj wszystko się po-
układa, to jest duża szansa, że drużyna 
poradzi sobie z różnymi przeciwnościami 
w trakcie rozgrywek. Gdy jednak okres 
przygotowawczy nie jest usłany różami, 
to wtedy może mieć to swoje konse-
kwencje. Zobaczymy, jak będzie. Na  
razie wygraliśmy pierwszy mecz, drużyna 
zobaczyła, że może grać na niezłym 
poziomie w defensywie, że starsi, 
doświadczeni gracze jak Kamil, Szymon 

czy KD potrafią dźwignąć ciężar 
spotkania w trudnym momencie, 
więc młodzi poszli za nimi. To 
wszystko jest bardzo ważne.

Przed nami trudny kalendarz…

- Mamy taki, a nie inny i musimy 
zrobić wszystko, aby wycisnąć 

z tego okresu maksimum. Ile to 
będzie zwycięstw? Nie wiem. Oczywiste 
jest, że nie położymy się na parkiecie, 
a zespół zagra o wygraną w każdym 
meczu niezależnie, czy dziś z Zieloną 
Górą, czy za tydzień, gdy pojedziemy do 
Ostrowa Wielkopolskiego na mecz  
z mistrzem Polski.
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Zaangażowanie to słowo klucz w słowniku 
trenera Frasunkiewicza?

- Jest bardzo ważne. Czy najważniejsze? Nie 
wiem. Jest kilka takich słów-wytrychów, które 
muszą być. Zaangażowanie jest jednym z nich, 
bo od tego wszystko się zaczyna. Najwięksi 
gracze w historii tego sportu, ale też każdego 
innego, to nie tylko super utalentowani ludzie, 
ale przede wszystkim – najwięksi pracusie, 
którzy każdego dnia wyciskają z siebie maksa. 
Ja wierzę w to, że praca i zaangażowanie, przy 
odpowiednim doborze charakterologicznym 
graczy oraz właściwie dobranej taktyce, a na 
końcu przyda się jeszcze troszkę szczęścia, to 
wszystko razem da efekt. 

Kibice Anwilu Włocławek zawsze chcieli 
oglądać drużynę zaangażowaną. Nic tak nie 
odstraszało fanów od meczów, jak grupa 
zawodników, która nie chciała poświęcać się 
dla tego klubu.

- Włocławska publiczność jest wyjątkowa. 
Mam takie powiedzenie, że kibice – w ujęciu 
bardzo powierzchownym – przychodzą na 
mecz, by zobaczyć wsad i celną trójkę. Takie 
zagrania bowiem podrywają ich z krzeseł. 
Ale we Włocławku jest jeszcze jeden, bardzo 
ważny element. To waleczność, zaangażowanie. 
Ja sam jak byłem koszykarzem pamiętam, 

że gdy piłka wylatywała na aut, a zawodnik poświęcał 
swoje ciało, by ją złapać i odrzucić na parkiet, było 
to nagradzane wielkimi brawami. I moi zawodnicy to 
wiedzą. Wiedzą, że po piłkę trzeba będzie rzucić się za 
linię, wiedzą, że trzeba będzie poświęcić swoje ciało 
dla wyniku i dobra tego klubu, wiedzą, że trzeba będzie 
czasem rzucić się w gąszcz rąk. Ale też – mają przykład 
od innych. Łączką ratował piłkę w Lublinie wychodząc 
poza parkiet, Szewcu na jednym ze sparingu wyskoczył 
poza linię. Więc kiedy najbardziej doświadczeni gracze 
tak robią, to reszta też nie ucieka od takich zagrań. To 
bardzo istotne dla mnie.

To jeszcze słowo o taktyce poproszę. W Lublinie 
kluczowa była defensywa. 

- Wygraliśmy ten mecz obroną. Zespołową, mądrą 
obroną, w której każdy z zawodników odegrał jakąś rolę 
i walczył dla pozostałych. Kibice patrzą na statystyki 
Jonah Mathewsa i widzą 3/11 z gry, a ja widzę wielkie 
zaangażowanie w obronie, walkę jeden na jednego. 
Maciej Bojanowski skończył akcję punktami, lekko 
naciągnął pachwinę, ale w kolejnej akcji był gotowy do 
walki i wymuszenia presji na rozgrywającym. Sebastian 
Kowalczyk, być może fani tego nie zauważyli, w jednej 
zagrywce został – dosłownie na chwilę – ustawiony 
jako silny skrzydłowy, ale dało to pozytywny skutek. 
Nawet Kavell Bigby-Williams, choć właściwie sam się 
wyfaulował i można mieć do niego pretensje, grał 
poprawnie w defensywie, miał dwie ważne asysty, 
odpowiednio się ustawiał i widać było w jego grze 

poprawę w stosunku do 
pierwszych spotkań. To 
wszystko jest bardzo 
optymistyczne, ale 
oczywiście czeka nas 
bardzo dużo pracy.

Dziś inauguracja sezo-
nu w Hali Mistrzów. Na 
pewno będzie wyjątko-
wa oprawa, dodatkowe 
emocje…

- Jak ktoś chce pra-
cować w koszykówce 
we Włocławku, musi 
nauczyć się żyć rytmem 
tego miasta i tych 
kibiców. 
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PRZECIWNIK:
Zespoł z Zielonej Góry był bardzo blisko najwyższe-
go stopnia podium w sezonie 2020/2021, ale rywale 
z Ostrowa Wielkopolskiego w finale okazali się lepsi. 
W drużynie zmieniło się wiele, ale cel pozostał ten 
sam – walka o mistrzostwo Polski. Na stanowisko 
pierwszego trenera władze klubu powołały Oliviera 
Vidina, doskonale znanego koszykarskiej publiczno-
ści w Polsce. Chce on kontynuować pracę wykonaną 

przez ostatniego szkoleniowca, Żana Tabaka, wpro-
wadzając do niej jednak pewne innowacje.  

SKŁAD:
Trener Enea Zastalu BC Zielona Góra skom-
pletował drużynę, która ma grać szybką i 

zespołową koszykówkę w ataku, w obronie 
natomiast charakteryzować się agresją. Mecz 

z WKS-em Śląskiem Wrocław był pierwszym 
sprawdzianem ekipy w ramach Energa Basket 
Ligi. Trzeba przyznać, że zawodnicy bardzo dobrze 
wpasowali się w koncepcję trenera. Fenomenalnie 

spisał się niemal niepowstrzymany duet Frazier-
-Apić. Pierwszy zdobył cztery punkty i aż 13 asyst, 
zaś drugi 25 oczek, osiem zbiórek oraz cztery 
asysty. Z dobrej strony pokazała się również polska 
rotacja – szczególnie dobrze znani we Włocławku 
Jarosław Zyskowski oraz Krzysztof Sulima. Obaj 

mieli po osiem punktów i jednej asyście. 

CIEKAWOSTKA:
Rottweilery rozegrały swój pierwszy mecz 
w historii w najwyższej fazie rozgrywkowej 
właśnie z ekipą z Zielonej Góry. Jak kibice 
pamiętają, obie drużyny występowały pod 
nieco innymi nazwami – chodzi oczywiście  
o Nobiles oraz Zastal. Spotkanie zakończyło 
się wygraną włocławian 100:94. Najwięcej 

punktów dla Nobilesu rzucili Roman 
Olszewski (34) oraz Igor Griszczuk (25). 

ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

rywal
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Numer Imię i nazwisko Paszport Rok ur. Wzrost Pozycja Pkt. Zb. As.

0 Alex Olesinski USA/POL 1996 208 PF 0 0 0
00 Kyndall Dykes USA/PSE 1987 192 SG 14.0 2.0 1.0
2 Jonah Mathews USA 1998 190 PG 7.0 1.0 1.0
7 Sebastian Kowalczyk POL 1993 193 SG 0 0 0
9 Kamil Łączyński POL 1989 183 PG 15.0 6.0 8.0
11 Kavell Bigby-Williams GBR 1995 211 C 4.0 2.0 2.0
18 Luke Petrasek USA 1995 208 PF 12.0 5.0 1.0
20 Rafał Komenda POL 1998 200 SF 0 0 0
21 Maciej Bojanowski POL 1996 200 SF 2.0 2.0 0
29 Jakub Bęben POL 2005 195 SG 
31 James Bell  USA 1992 198 SF 7.0 4.0 1.0
33 Szymon Szewczyk POL 1982 209 C 14.0 6.0 2.0
77 Marcin Woroniecki POL 2000 191 PG 0 0 0

Trener: Przemysław Frasunkiewicz     |     Asystent: Grzegorz Kożan     |     Asystent: Piotr Blechacz

ZŁOTO (3): 2003, 2018, 2019
SREBRO (8): 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010

BRĄZ (3): 1995, 2009, 2020
PUCHAR POLSKI (4): 1995, 1996, 2007, 2020

SUPERPUCHAR POLSKI (3): 2007, 2017, 2019
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Kamil Łączyński

9James Bell

31
Kyndall Dykes

00
Kavell Bigby-Williams

11
Luke Petrasek

18

prezentacja
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Trener: Olivier Vidin     |     Asystent: Arkadiusz Miłoszewski
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Numer Imię i nazwisko Paszport Rok ur. Wzrost Pozycja Pkt. Zb. As.

1 Jarosław Zyskowski POL 1992 203 SF/PF 10.0 3.5 2.0
2 Andrzej Mazurczak USA\POL 1993 188 PG 4.5 2.5 2.5
3 Kacper Traczyk POL 1998 185 PG 0 0 0
6 David Brembly GER\POL 1993 197 SF 11.5 5.5 1.0
7 Krzysztof Sulima POL 1990 202 C 7.0 2.0 0
8 Dragan Apić SRB 1995 206 C 19.5 9.5 3.0
10 Nikodem Klocek POL 1999 188 SG 0 0 0
17 Branden Frazier USA 1993 191 PG/SG 10.0 0.0 10.5
18 Konrad Szymański POL 2002 190 PG/SG 3.0 0 0
20 Nemanja Nenadić SRB 1993 196 PG/SG 12.0 5.0 4.0
21 Tony Meier  USA 1990 204 PF 5.5 1.5 0.5
28 Przemysław Żołnierewicz POL 1995 196 SG/SF 
34 Devoe Joseph CAN 1989 193 SG 10.5 3.0 4.0

ZŁOTO (5): 2013, 2015, 2016, 2017, 2020
SREBRO (2): 2014, 2021
BRĄZ (1): 2012
PUCHAR POLSKI (3): 2015, 2017, 2021
SUPERPUCHAR POLSKI (3): 2015, 2020, 2021

prezentacja

Branden Frazier

17
Jarosław Zyskowski

1
Dragan Apić

8

David Brembly

6
Nemanja Nenadić

20

9
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Pierwsza edycja European North Basketball 
League zbliża się wielkimi krokami. Już jesienią  
Anwil Włocławek zagra dwa pierwsze spotka-
nia w ramach tych rozgrywek.

Kibice mogą rozpocząć przygotowania na 
dodatkową dawkę emocji, które zapewnią 
międzynarodowe rozgrywki regionalne. Format 
zmagań polegać będzie na rozegraniu siedmiu 
gier w czterech etapach (2+2+2+1). Na etapie 
końcowym najlepsza czwórka weźmie ponadto 
udział w Final Four.

Anwil Włocławek zagra swoje pierwsze dwa 
mecze w pierwszej edycji rozgrywek European 
North Basketball League w dniach 19-20 
października na Łotwie. Natomiast w terminie 
18-19 stycznia Rottweilery zorganizują drugi 
etap rywalizacji w Hali Mistrzów.

Ogółem, rozegrane zostaną trzy "bańki", 
każda drużyna zagra na tym etapie po dwa 
mecze. Łącznie da to sześć spotkań, więc datę 
siódmego starcia zainteresowanie kluby ustalą 
między sobą.

W rozgrywkach weźmie udział osiem zespołów 
z: Czech (Basket Brno), Litwy (BC Siauliai), Ło-
twy (BC Liepaja i Valmiera Glass), Estonii (Tartu 
Ulikool Maks & Moorits) i Białorusi (Borisfen 
Mohylew), w tym kilkoro medalistów różnych 
lig oraz drużyny, które mają duże doświadcze-
nie w rywalizacji na arenie międzynarodowej. 
Drugim polskim akcentem w rozgrywkach 
może być drużyna Trefla Sopot, która 29 wrze-
śnia rozegra mecz eliminacyjny do FIBA Europe 
Cup z ukraińskim BC Dnipro. ENBL informuje, 
że obie drużyny rozważają start w regionalnych 
rozgrywkach na wypadek braku awansu do 
FIBA Europe Cup.

European North Basketball League (ENBL) to 
międzynarodowe rozgrywki dla klubów z pół-
nocnej, środkowej i wschodniej Europy, które 
nie mogą występować w Lidze Mistrzów lub 
FIBA Europe Cup z uwagi na określone limity,  
a mimo wszystko chcą brać udział w zmaga-
niach poza swoim krajem.

Etapy rozgrywek:
I etap 19-20 października | Valmiera, Łotwa

II etap 18-19 stycznia | Włocławek, Polska

III etap 9-10 lutego | Szawle, Litwa

+ jeden mecz z ostatnim rywalem, termin zosta-
nie uzgodniony między klubami

Uczestnicy

Anwil Włocławek

Basket Brno, Czechy (4 miejsce)

BC Siauliai, Litwa (7 miejsce)

Borisfen Mohylew, Białoruś (wicemistrz)

Tartu Ulikool Maks & Moorits, Estonia (6 miejsce)

BC Liepaja, Łotwa (4 miejsce)

Valmiera Glass, Łotwa (5 miejsce)

w europie
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Niesamowite. Naprawdę trudno w to 
uwierzyć, ale ostatni felieton do maga-
zynu Team pisałem prawie rok temu. 
Okres pandemii mocno namieszał w 
życiu każdego z nas i na niejednym od-
cisnął swoje piętno, tym bardziej cieszyć 
się należy, że przynajmniej częściowo 
wróciła do nas normalność. Bardzo nam 
jej brakowało. 

W zasadzie od początku pandemii 
wszystko było przecież nienormalne. 
Zakończenie sezonu 2019/2020 w poło-
wie drugiej rundy i rozdanie medali bez 
play-off, przy nierównej liczbie spotkań 
poszczególnych drużyn. Całkowite 
podporządkowanie wszelkich koszykar-
skich rozgrywek pod reżim sanitarny, 
dezynfekcje, maseczki, izolacje. Pauzy 
koszykarzy spowodowane kwaran-
tannami i zakażeniami. Koszykarskie 
bańki zamiast regularnych rozgrywek. 
Ograniczenia dla kibiców, a potem ich 
całkowity brak na trybunach przez kilka 
miesięcy. 

Co ciekawe, powoli niestety zaczęli-
śmy się do tego przyzwyczajać, ale 
gdzieś tam w duszy każdego z nas 
tliło się marzenie, by wszystko było jak 
dawniej. Bo czymś, co wyjątkowo mocno 
doskwierało nam wszystkim, którzy 
mimo pandemii normalnie pracowali 
przy koszykarskich 
spotkaniach, był 
brak kibiców. Nigdy 
wcześniej nie 
zdawałem sobie 
sprawy, jak smutny 
jest mecz bez ich 
udziału. Oczywi-
ście pojedyncze 
przypadki meczów 
bez fanów zdarzały 
się z różnych po-
wodów, ale to co 
zaserwował nam 
los w poprzednim 
sezonie dobitnie 
pokazało, że 

na dłuższą metę sport w takiej formule traci 
cały swój urok. No bo czym dla koszykarza jest 
zdobyta trójka, decydująca o wygraniu meczu, 
jeśli nie może po niej usłyszeć szaleńczych 
okrzyków radości kibiców i pocieszyć się razem 
z nimi? Czym jest mecz, po którym nie możesz 
podejść do sektora i podziękować swoim fanom 
za wspaniały, gorący doping? Przerażające 
było dla mnie komentowanie spotkań, podczas 
których w halach panowała prawie kompletna 
cisza. Piszę „prawie”, bo czasem przerywały ją 
okrzyki trenerów, świst butów na parkiecie czy 
mój uniesiony głos podczas transmisji. Koniec! To 
już jednak za nami, a przed nami wszystko to, co 
najpiękniejsze. Nowy sezon, nowe nadzieje i myśl, 
że wszystko będzie jak dawniej. 

Czy jednak wszystko to, co działo się w ostatnich 
miesiącach zniknie z psychiki graczy jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki? „Fanta-
styczne uczucie. Prezentacja, muzyka, kibice. My 
to wszystko czujemy i cieszymy się, że wróciło” 
– powiedział po meczu z Rytas Wilno Maciek 
Bojanowski. Po chwili dodał jednak: „Ręce nam 
drżały, gdy wychodziliśmy na mecz”. Dlaczego 
ręce drżały? Ano dlatego, że przez ostatni rok za-
wodnicy odwykli od atmosfery, jaką w pierwszym 
oficjalnym meczu nowego sezonu zgotowali im 
kibice. Śpiewy, krzyki, gwizdy, pozytywna energia. 
W podobnym tonie po spotkaniu w Lublinie 
wypowiadał się kapitan Kamil Łączyński, który 
mówił: „Kłaniam się kibicom, bo ich obecność jest 
dla nas bardzo ważna”. Zwrócił też jednak uwagę, 
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Krzysztof Szaradowski
Komentator 

Radia Rottweilery



nam w PLK miejsce. Dodatkowym atutem w pokonywaniu tej 
drogi będzie fakt, że włocławski zespół zagra w rozgrywkach 
europejskich. Oczywiście nie będzie to Liga Mistrzów, ale obec-
ność w lidze ENBL, a tym samym na arenie międzynarodowej, 
po tak nieudanym sezonie, sama w sobie jest już sukcesem. 
Możliwość konfrontacji z zagranicznymi klubami państw 
ościennych będzie też natomiast ważna dla kibiców, bo stanie 
się dodatkowym źródłem emocji.

U progu nowego 
sezonu – wyjątkowego, 
bo trzydziestego w 
ekstraklasie – wiele 
jest znaków zapyta-
nia. Jest jednak też 
sporo aspektów, które 
pozwalają pozytywnie 
patrzeć na najbliższe 
miesiące, a może i lata. 
Sponsorzy, których 
można darzyć wielkim 
zaufaniem, ale też kibi-
ce, którzy w wyjątkowo 

trudnej sytuacji okazali wielkie wsparcie dla klubu. To napawa 
optymizmem. Należy wierzyć, że jest to początek odrodzenia. 
Tak jak świat odradza się po pandemii, tak niech Anwil na 
swoje trzydziestolecie odrodzi się sportowo. 

I na koniec jeszcze słowo z głębi mojej duszy. Zaczyna się 
właśnie 18. sezon „przygody mojego życia”, jaką jest możliwość 
pracy przy meczach Anwilu. Miałem w tym czasie wiele fanta-
stycznych przeżyć, wiele wspaniałych chwil i momentów unie-
sień. Były też chwile gorsze, a nawet bardzo złe. Nigdy jednak 
nie przeżywałem takiego sezonu jak ten, który zakończył się w 
marcu. Jako jednak, że należę do ludzi, którzy zawsze, nawet w 
najgorszych sytuacjach, szukają pozytywów, znalazłem je  
i tym razem. 

Nie będę ukrywał, że ponad 20 przegranych meczów skomen-
towanych w poprzednim sezonie wywołało u mnie niesamo-
wity głód wygrywania. To chyba dało się słyszeć w końcówce 
pierwszego w tym sezonie meczu, który graliśmy w Lublinie. 
Mimo, że był to zwykłe ligowe starcie, poczułem się jakbym 
właśnie komentował finał. I obiecuję, że tak będzie w każdym 
kolejnym meczu. Bo dla Anwilu w tym sezonie każdy pojedynek 
będzie trochę jak finał, a każda wygrana przybliży nas do 
spełnienia marzeń o powrocie do grona najlepszych.

No to zaczynamy… Do usłyszenia!

zza mikrofonu
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że „gracze zapomnieli, jak to jest grać w takiej 
gorącej atmosferze, a niektórzy przez pandemię 
nigdy nie mieli okazji tej fantastycznej atmosfery 
poczuć”. Tym bardziej niecierpliwie czekam na 
dzisiejszy mecz z Eneą Zastalem BC Zielona Góra. 
Stęsknieni ligowej koszykówki kibice i przeciwnik, 
z którym mecz zawsze wzbudza dodatkowe 
emocje. To będzie piękny początek ligowego 

sezonu w Hali Mistrzów. Czy można było to sobie 
lepiej wymarzyć? Ano można, bo przecież każdy 
z nas marzy o tym, by ten pierwszy mecz rozgry-
wek zakończył się zwycięstwem, które jeszcze 
bardziej poprawiłoby humory – choć te i tak są 
dobre po udanym starcie w Lublinie.

Marzenia to jedno, a rzeczywistość drugie. Zada-
nie nie będzie łatwe, bo Enea Zastal BC, aktualny 
wicemistrz Polski, zmontował ekipę silną i gotową 
do występów na dwóch frontach: w PLK i VTB. 
Anwil po poprzednim sezonie był  
w trudnej sytuacji i wydawało się, że długo 
będzie się podnosił. Na szczęście zarówno 
sponsorzy, ze strategicznym na czele, jak i kibice 
we Włocławku wiedzą, że wypadki się zdarzają 
i jeden zły sezon nie może przekreślić tego 
wszystkiego, co przez blisko 30 lat udało się 
osiągnąć. Nowa umowa z Anwilem S.A. i innymi 
ważnymi sponsorami oraz blisko 2500 sprzeda-
nych (w chwili gdy piszę ten tekst) karnetów to 
dowód na to, że wszyscy mamy zaufanie do klubu 
i nie damy mu ot, tak po prostu zginąć.

Taka lojalność kibiców i wiarygodność sponsorów 
dają podstawy, by stworzyć w naszym mieście 
wszystko od nowa i z czasem wrócić na należne 
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Co jakiś czas prezentujemy naszym kibicom 
zestawienie ze świata mediów społeczno-
ściowych. I z dumą możemy dziś ogłosić, że 
pomimo różnych zawirowań z poprzedniego 
sezonu, nadal jesteśmy na pierwszym miejscu 
w zestawieniu najważniejszych platform social 
mediów. To jednak nie tylko dzięki pracy całego 
media teamu, ale przede wszystkim dzięki 
Wam. Kibicom. To wasza ciągła presja na infor-
mację, nieustanne dopytywanie się o detale, 
wyzwalają w nas pokłady energii i pozwalają – 
czasem – nawet nie spać po nocach. 

Nie chcemy spocząć na laurach – czas na 
dalszy rozwój.

Chcąc zapewnić wszystkim kibicom kolejne 
dawki niezapomnianych chwil i emocji nie tylko 
na boisku, poszerzamy swoje horyzonty. W 
sierpniu powstało klubowe konto na TikTo-
ku, gdzie pojawiają się luźniejsze materiały 
związane z zespołem, m.in. krótkie kulisy, 
najlepsze akcje, quizy i wiele innych atrakcji 
skierowanych przede wszystkim do najmłod-
szej generacji.

Mamy jednak również dobrą informację dla 
wszystkich kibiców, którzy uwielbiają słuchać 
podcastów podczas spaceru czy jazdy na 
rowerze. Zachęcamy do sprawdzenia Spotify, 
Apple Music oraz Google Podcasts, a także 
innych platform streamingowych, gdzie znaj-
dziecie wiele materiałów, których nie możecie 
przegapić! Audycje, podcasty, wywiady i inne 
dźwiękowe pliki czekają na was.

ANWIL WŁOCŁAWEK  29 827
ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 24 155
HYDROTRUCK RADOM   23 576
LEGIA WARSZAWA  19 274
TWARDE PIERNIKI TORUŃ 17 924

Facebook

ANWIL WŁOCŁAWEK  14 994
ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 10 352
LEGIA WARSZAWA  8241
TWARDE PIERNIKI TORUŃ 6928
ŚLĄSK WROCŁAW   5844

Instagram

ANWIL WŁOCŁAWEK  7625
ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 7176
LEGIA WARSZAWA  5939
ASSECO ARKA GDYNIA  5063
TWARDE PIERNIKI TORUŃ 4978

Twitter

ANWIL WŁOCŁAWEK  6,15 tys.
ARGED BM STAL OSTRÓW WLKP.  2,89 tys.
TREFL SOPOT  2,87 tys.
LEGIA WARSZAWA  2,47 tys.
ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 1,99 tys.

YouTube

Dominacja
w social 
mediach
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