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Jesteśmy trochę jak ten tata, który nagle musiał opuścić 
kraj i wyjechać do pracy za granicę na kilka miesięcy. 
Nieoczekiwanie, pobyt przedłużył się o kolejne miesiące,  
a miesiące przeszły w lata. Minęły dokładnie trzy, gdy teraz 
tata wraca, by zobaczyć co tam w miejscu, które opuścił. 

Wchodzi więc do domu, a tam wszystko po staremu. Nie 
zmieniło się nic. Te same meble, ten sam zapach i aura, 
która tak wryła się w pamięć. Wszystko po staremu. 

Półfinał play-off! To jest ów „dom” dla Anwilu Włocławek. 
Niby nie było nas tu chwilę, ale dobrze znamy to miejsce. 
Nie powiem - ot, nic to dla nas, ot, półfinał. Luzik-arbuzik, 
przecież prawdziwe emocje to dopiero w ewentualnym fi-
nale. Nie. Nic z tych rzeczy. Doceniamy to, co mamy. Do-
ceniamy to, co wywalczyliśmy. Ale też nie ma co ukrywać 
- półfinał play-off nie jest niczym nowym dla Anwilu Wło-
cławek. Jest miejscem, które dobrze znamy i momentem 
sezonu, w którym chcieliśmy być. 

Po dwóch mistrzostwach, w sezonie 2019/2020 marzenia 
przerwała pandemia. To był ten „wyjazd za granicę na kilka 
miesięcy”. Potem nastał rozczarowujący sezon 2020/2021. 
To z kolei „przedłużający się pobyt”. Dziś wracamy! Po 
świetnej serii ćwierćfinałowej mamy apetyty na więcej, 
choć… uczulam! Legia „to nie są leszcze, Stefan” - jak ma-
wia klasyk! 

Ekipa Wojciecha Kamińskiego gra, tak, tak, w półfinale 
drugi raz z rzędu i na pewno będzie chciała uniknąć losu  
z poprzedniego sezonu. Rok temu brąz przegrali rzutem na 
taśmę, de facto ostatnim celnym rzutem rywala, w ostat-
niej akcji meczu. 

Bo niestety, ale choć półfinał to sukces, to znany jest nam 
też dobrze los najbardziej pechowego z półfinalistów. Tego, 
który musi obejść się smakiem i odejść bez medalu. Czwar-
tego. Znamy to uczucie. Kilka razy go doświadczyliśmy. I do 
tego akurat wracać nie chcemy!

Zadanie Współfinansowane 
ze Środków Gminy Miasta 

WŁOCŁAWEK
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wywiad

MICHAŁ FAŁKOWSKI: Anwil Włocławek 
ponownie w półfinale play–off. Na 
pewno nie jesteśmy zaskoczeni, bo 
taki był nasz cel, ale jednocześnie – 
sięgając pamięcią wstecz – przed se-
zonem nie mogliśmy być tego pewni.

SZYMON SZEWCZYK:  To jest zawsze 
niewiadoma i zmiennych jest wiele. 
Ktoś powie: najważniejsze mecze 
grasz teraz. Tak. Ale gdybyśmy nie 
grali dobrze już od września, to może 
dziś bylibyśmy w innym miejscu. 
Może bylibyśmy już „na rybach”. 

Bardzo dobrze zaczęliśmy te roz-
grywki. Wygrana w Lublinie, potem  
z Zastalem u nas, następnie wygrana 
w Ostrowie Wielkopolskim i tak to się 
wszystko zaczęło kręcić. Ale przecież 
chwilę wcześniej przyjechał do nas 
mocny Rytas Wilno i zlał nas niemi-
łosiernie. Niczego nie mogliśmy być 
pewni, ale rzeczywiście, do momentu 
startu sezonu. W trakcie graliśmy już 
bardzo zespołowo, mądrze i awan-
sując do półfinału pokazaliśmy, że 
miejsce w najlepszej czwórce dla An-
wilu Włocławek po prostu musi być.

STOLICA 
KOSZYKÓWKI 
WE WŁOCŁAWKU

S z y m o n  S z e w c z y k
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Chwilę Anwilu „tutaj” nie było. Wiesz kiedy?
– W 2020 przyszła pandemia… Potem był ten nie-
udany dla Anwilu poprzedni sezon, a ja grałem  
w Gliwicach… Wychodzi więc na to, że po raz ostat-
ni Anwil grał w półfinale w sezonie 2018/2019. 

Trzy lata temu.
– No to jednak chwilka jest. Wtedy też miałem 
to szczęście być częścią drużyny, która grała  
w play–off i  ostatecznie zdobyliśmy złoto, w finale 
pokonując Polski Cukier Toruń.

Można to ująć tak: wtedy skończyliśmy na Toru-
niu, w tym sezonie od Torunia, już pod inną na-
zwą, zaczęliśmy. 
– Wtedy zaczęliśmy play–off od Stali Ostrów Wiel-
kopolski ,  ale Stali ,  ups, już nie ma!… Taki żarcik. 
Prawdę mówiąc, Toruń postawił trudne warunki. 
Grali twardo, momentami nawet brutalnie, już nie 
na granicy faulu, ale przekraczając tę granicę. 
Sportowo jednak odpowiedzieliśmy im w najlep-
szy możliwy sposób. Graliśmy mądrze, graliśmy 
zespołowo. 

W szatni po meczu numer cztery trener Prze-
mysław Frasunkiewicz mówił nawet o pew-
nego rodzaju „braterstwie”.
– Tak było. Wszystko się zespoliło. Dobra energia, 
taka synergia, współpraca, zespołowość, jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego. To są wła-
śnie te najpiękniejsze chwile w koszykówce – gdy 
masz poczucie, że z kolegami z drużyny zrobiłeś 
coś fajnego. 

Oby te najfajniejsze rzeczy były jednak dopiero 
przed nami. Szymon, czas na rywalizację półfi-
nałową i mecze z Legią Warszawa. 
– Będzie bitwa, wojna. Nie ma przypadku  
w tym, że Legia Warszawa pod wodzą trenera 
Wojciecha Kamińskiego drugi rok z rzędu jest 
w czwórce. To pokazuje, że warszawianie to 
mądry i skutecznie grający zespół. Wygrywając 
ze Stalą Igora Mil icicia i to w trzech meczach 
pokazali ,  że jest dla nich miejsce w strefie me-
dalowej. Zagrali trzy bardzo wymagające mecze i 
wyciągnęli zwycięstwa po trzech dramatycznych 
końcówkach. To budzi respekt, ale oczywiście 
respekt tylko tu i teraz. Bo szacunek do rywala 
i jego gry trzeba mieć, ale gdy zaczyna się ry-
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walizacja na parkiecie, trzeba zrobić wszyst-
ko, by to przeciwnik nabrał jeszcze większego 
respektu dla ciebie. 

Kluczowe – jak zawsze – dwa pierwsze mecze. 
Podobnie jak w ćwierćfinale, zaczynamy w Hali Mi-
strzów.
– Presja spoczywa na nas i wiemy o tym. Jedno-
cześnie, na tym etapie już tej presji trochę jakby 
mniej. Weszliśmy do strefy medalowej, wcześniej 
wygraliśmy ENBL – sezon naprawdę można uznać 
za udany i nic już tego nie zmieni. Oczywiście, nie 
chcę się bawić w żadne kunktatorstwo, bo mnie – 
jak i wszystkich w zespole oraz całym koszykarskim 
Włocławku – interesuje tylko zwycięstwo z Legią, 
awans do finału i tak dalej. Ale nie skupiamy się 
na dalszych celach. Teraz l iczy się tylko mecz nu-
mer jeden, dzisiejszy. Wygrywając ustawimy się  
w dobrej pozycji ,  ale Legia rzuci wszystko, co ma, 
aby wygrać i dziś, i  za dwa dni. A jeśli wygramy oba, 
to rzuci wszystko na mecz numer trzy. I  tak dalej. 
Nie ma co wybiegać w przyszłość. Liczy się tylko 
dziś. A w piątek będzie l iczył się tylko mecz numer 
dwa. Generalnie – musimy zagrać tak mądrze, jak 
z Toruniem, zwłaszcza w drugiej połowie spotkania 
numer cztery. Rywale mocno napierali ,  gonil i  wynik, 
wpadały im trudne rzuty, ale my graliśmy naprawdę 
spokojnie i cierpliwie. 

Jak ogarnąć tak wielkie emocje, jak grać mądrze, 
cierpliwie, gdy adrenalina się podnosi,  emocje ki-
pią, Hala Mistrzów wrze jak kocioł… Jak?

– To już słodka tajemnica tych graczy, którzy już 
niejeden raz byli w takiej sytuacji… A poważnie mó-
wiąc, doświadczenie ma kolosalne znaczenie. Kamil , 
James, KD, Żiga czy ja – każdy z nas grał już wiel-
kie mecze, mecze o coś i my wiemy, jak zachować 
spokój. Wiemy jednak, że możemy też l iczyć na 
grupę młodszych zawodników, którzy dopiero uczą 
się czym są play–off na takim poziomie, ale widać, 
że bardzo chcą chłonąć całą tę wiedzę, atmosferę 
i cieszyć się tym, gdzie są i o co grają. Jesteśmy 
dobrze dobraną grupą, która chce grać ze sobą  
i  walczyć ramię w ramię. Wierzę, że razem z naszymi 
kibicami pokażemy, że stolica koszykówki jest cały 
czas we Włocławku, nawet jeśli play–off,  czy tam 
półfinału, we Włocławku nie było jakiś czas!



LE
GI

A 
W

AR
SZ

AW
A

PRZECIWNIK:
Zawodnicy Legii Warszawa są sprawcami 
największej niespodzianki tego sezonu – druży-
na wyeliminowała w ćwierćfinale 3:0 Arged BM 
Stal Ostrów Wielkopolski, czyli mistrzów Polski i 
głównych kandydatów do złota. Na przestrzeni 
sezonu ekipa pokazywała, że nie poddaje się 
łatwo (o czym przekonał się m.in. Polski Cukier 
Pszczółka Start Lublin, który w czwartej kwarcie 
stracił 20 punktów przewagi i ostatecznie uległ 
warszawianom), ale awans do półfinału obsta-

wiali nieliczni. Legioniści wyjdą na 
dzisiejszy mecz bardzo zmoty-

wowani i postawią Rottwe-
ilerom twarde warunki. Nie 
możemy jednak zapomnieć, 
że w Hali Mistrzów czeka ich 

spotkanie z Białą Armią, która 
zawsze walczy do końca! 

SKŁAD:
Od marcowego meczu, który fani 

na pewno dobrze pamiętają, niewiele 
się zmieniło. Główną postacią zespołu 

nadal jest Robert Johnson. W ćwierć-
finale zdobywał średnio 13 punktów, 6,3 

zbiórki i 4,3 asysty. Na boisku spędzał jednak 
przeciętnie ponad 34 minuty. Co ciekawe, 

nie brylował jeśli chodzi o skuteczność, więc 
w półfinale może włączyć się do gry jeszcze 
mocniej. W play-off liczy się doświadczenie, 
a tego nie brakuje Łukaszowi Koszarkowi 
czy Dariuszowi Wyce, dobrą formę zbudował 
Grzegorz Kulka, a nieobliczalny zza łuku może 
być Raymond Cowels III. Seria zapowiada się 
ekscytująco! 

CIEKAWOSTKA: 
W półfinale sezonu 2017/2018 Anwil Włocławek 

zwyciężył 3:2, po niesamowitej, historycznej koń-
cówce piątego meczu. Rok później Rottweilery 
również zakończyły serię z wynikiem 3:2  
i awansowały do finału, choć rywale prowadzili 
już 2:0. Idąc tym tokiem, z Legią Warszawa 
możemy spodziewać się podobnej dawki 
emocji. Najważniejsze jednak, by na koniec to 
Rottweilery cieszyły się z awansu!  
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Numer Imię i nazwisko Paszport Rok ur. Wzrost Pozycja Pkt. Zb. As.

0 Alex Olesinski USA/POL 1996 208 PF 1.9 1.50 0.1
00 Kyndall Dykes USA/PSE 1987 192 SG/SF 14.3 4.10 2.6
2 Jonah Mathews USA 1998 190 PG/SG 18.4 3.70 3.8
7 Sebastian Kowalczyk POL 1993 188 PG 1.6 1.20 1.2
9 Kamil Łączyński POL 1989 183 PG 8.3 3.20 5.4
18 Luke Petrasek USA 1995 206 PF 12.1 5.80 1.2
27 Žiga Dimec SLO 1993 211 C 10.9 5.20 0.9
21 Maciej Bojanowski POL 1996 200 SF 3.8 2.70 0.6
25 Michał Nowakowski POL 1988 202 PF 7.9 2.50 0.9
29 Jakub Bęben POL 2005 195 PG/SF 0 0 0
30 Szymon Gallus POL 2005 173 PG/SG 0 0 0
31 James Bell  USA 1992 196 SF 11.7 5.30 2.6
33 Szymon Szewczyk POL 1982 209 PF/C 5.7 2.40 0.7
45 Łukasz Frąckiewicz POL 1996 205 C 1.4 1.90 0.9
77 Marcin Woroniecki POL 2000 191 PG 1.6 0.30 0.3

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
Jonah Mathews

2
Žiga Dimec

27
Luke Petrasek

18

prezentacja

10



Trener: Wojciech Kamiński   |   Asystent: Marek Zapałowski   |   Asystent: Maciej Jamrozik

TEAM
 SEZON 2021/2022 NR 12

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

0       Jakub Sadowski  POL 2001 205 PF/C 0.3 0.5 0.2
2       Benjamin Didier-Urbaniak POL 2001 196 SG/SF 3.3 0.3 0.3
3       Robert Johnson  USA 1995 190 PG/SG 19.1 4.9 4.8
4       Szymon Kołakowski POL 2003 193 PG/SG 0.2 0.2 0.2
5       Muhammad-Ali Abdur-Rahkman USA 1994 193 SG 11.9 3.1 3.4
11      Jure Škifić  CRO 1988 202 PF 7.6 4.7 1.9
14     Grzegorz Kulka  POL 1996 205 PF 8.1 3.8 1.0
18     Raymond Cowels III USA 1990 191 SG/SF 14.6 4.0 1.2
31     Grzegorz Kamiński POL 2000 200 SF 4.6 1.5 0.8
43    Jakub Śliwiński  POL 2003 203 PF/C 0 0 0
50    Adam Kemp  USA 1990 208 C 5.7 5.3 1.0
55    Łukasz Koszarek  POL 1984 187 PG 9.2 2.4 5.3
91    Dariusz Wyka  POL 1991 209 PF/C 6.0 5.3 1.2

prezentacja

Łukasz Koszarek

55
Grzegorz Kulka

14
Adam Kemp

50

Raymond Cowels III

18
Robert Johnson

5

11

ZŁOTO (7): 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966, 1969
SREBRO (4): 1953, 1955, 1958, 1968
BRĄZ (2): 1952, 1962
PUCHAR POLSKI (1): 1970
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Ach… przyjemnie jest po dwóch la-
tach przerwy krzyknąć do mikrofonu 
„Jesteśmy w półfinale”. Przyjemnie 
jest znów mieć przed sobą perspek-
tywę grania do końca sezonu, a nie 
kończenia go w połowie kwietnia. 
Kilka miesięcy temu wielu było 
takich, którzy powątpiewali w sukces 
ekipy Przemysława Frasunkiewicza. 
Pisałem już o tym nie raz, więc nie 
będę przypominał znakomitego 
początku rozgrywek, który nakręcił 
włocławską drużynę do grania przez 
cały sezon na wysokich obrotach. 
Dzięki temu, mimo kilku nieplano-
wanych przystanków, rozpędzony 
pociąg dojechał do mety tuż za 
liderem ze Słupska. Tak to jednak 
jest, że koniec jednego to początek 
drugiego, dlatego po krótkim postoju 
włocławska lokomotywa wyruszy-
ła w kolejną podróż. Pomknęła w 
kierunku Torunia i po drobnych per-
turbacjach, minęła go siłą rozpędu. 
Następna stacja: Warszawa. Odjazd 
już za chwilę.

O ile znakomita postawa Czarnych 
Słupsk i Anwilu w pierwszej części 
rozgrywek uznana została za wielką 
niespodziankę, tak to co zrobił w 
ćwierćfinale play-off nasz najbliższy 
rywal, Legia Warszawa, uznać można 
za mega sensację. Wyeliminowanie 
mistrza Polski z Ostrowa Wielkopol-
skiego, głównego faworyta rozgry-
wek, jeszcze dwa tygodnie temu 
wydawało się czymś niemożliwym 
do zrealizowania. Dość powiedzieć, 
że po raz ostatni sytuacja, w której 
aktualny mistrz Polski odpada na 
tym etapie rozgrywek, zdarzyła się  
9 lat temu. Tym bardziej robi wraże-
nie osiągnięcie Legionistów – 3:0 to 
wynik wręcz kosmiczny. Ta wygrana 

i awans Legii do najlepszej czwórki 
sprawił, że zespół ze stolicy znalazł się 
w bardzo podobnej sytuacji do Anwilu. 
Dla nich awans do czwórki to też 
duże osiągnięcie, które powoduje, że 
już na tym etapie mogą uznać sezon 
za naprawdę udany. Tym bardziej, że 
podobnie jak Anwil, zapisali na swoje 
konto bardzo dobre występy  
w pucharach, a dzięki zwycięstwu nad 
Stalą zapewnili sobie udział w grze  
w Europie także za rok.

Dwie drużyny bez obciążeń i z otwartą 
drogą do walki o złoto. Czy może być 
lepsza zapowiedź tego półfinału? 
Na żadnym z zespołów nie będzie 
ciążyć miano faworyta. Nikt tutaj nic 
nie musi. Żadne rozstrzygniecie nie 
będzie w tej parze sensacją czy nawet 
niespodzianką. Każda z dwóch drużyn 
może wygrać 3:0, ale i przegrać 0:3. 
Dla żadnej z nich brak awansu do 
finału nie będzie tragedią. Zapowiada 
się kapitalna walka, tym bardziej, że 
spotkają się też dwa zespoły mające 
za sobą niesamowicie głośne grupy ki-
biców. Kapitalny doping zarówno w Hali 
Mistrzów, jak i w hali OSiR Bemowo - 
gwarantowany. Szkoda tylko, że arena 
Legii jest tak niewielka i pomieścić 
może zaledwie 1500 widzów. Ważne 
jest jednak to, że przewaga parkietu 
na początku tej batalii jest po naszej 
stronie. Jeśli ją w pełni wykorzystamy 
to… zagramy w finale, czego sobie  
i Wam życzę.

„Sky is the limit”, to były pierwsze 
słowa dzisiejszego felietonu. Pięk-
ne i prawdziwe. Niech więc wyruszy 
włocławski pociąg w kolejną piękną 
podróż, której meta będzie tam, gdzie 
sięgają nasze marzenia. 

Do usłyszenia!

Sk
y 

is
 th

e 
lim

it
zza mikrofonu

Krzysztof Szaradowski
Komentator 

Radia Rottweilery
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wkoło kosza

ANWIL vs LEGIA
Łą

cz
yń

sk
i v

s 
Ko

sz
ar

ek Tomasz Jankowski:
Kamil Łączyński > Łukasz Koszarek

Rafał Juć:
Kamil Łączyński = Łukasz Koszarek

Jacek Łączyński 
Kamil Łączyński > Łukasz Koszarek

Be
ll 

vs
 C

ow
el

s Tomasz Jankowski:
James Bell < Raymond Cowels 

Rafał Juć:
James Bell < Raymond Cowels 

Jacek Łączyński 
James Bell > Raymond Cowels 

M
athew

s vs Johnson 

Tomasz Jankowski:
Jonah Mathews = Robert Johnson 

Rafał Juć:
Jonah Mathews > Robert Johnson 

Jacek Łączyński 
Jonah Mathews > Robert Johnson

Petrasek vs Kulka 

Tomasz Jankowski:
Luke Petrasek < Grzegorz Kulka 

Rafał Juć:
Luke Petrasek < Grzegorz Kulka 

Jacek Łączyński 
Luke Petrasek > Grzegorz Kulka 

15
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Di
m

ec
 v

s 
Ke

m
p Tomasz Jankowski:

Żiga Dimec > Adam Kemp 

Rafał Juć:
Żiga Dimec > Adam Kemp  

Jacek Łączyński 
Żiga Dimec > Adam Kemp 

Frasunkiewicz vs Kam
iński 

Tomasz Jankowski:
Przemysław Frasunkiewicz < Wojciech Kamiński  

Ławka Anwilu = Ławka Legii

Rafał Juć:
Przemysław Frasunkiewicz = Wojciech Kamiński  
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Ławka Anwilu > Ławka Legii

Przewiduję bardzo za-
cięty półfinał, który 
zakończy się piątym 
spotkaniem we Wło-
cławku. Anwil wygra 
serię wynikiem 3:2.

Po tym jak Legia wyrzuciła Stal za bur-
tę, sprawa mistrzostwa Polski stała się 
otwarta, dlatego zarówno Legioniści, 
jak i Anwil podejdą do tej rywalizacji 
bardzo zdeterminowani. Najciekawiej 
dla mnie zapowiada się starcie nie na 
boisku, a przy linii bocznej – trenerzy 
Frasunkiewicz i Kamiński wycisnęli 
maksa ze swoich budżetów, a ich ze-
społy zostały świetnie przygotowane 
na najważniejsze momenty sezonu. 
Spodziewam się bardzo wyrównanej 
serii i potencjalnie 4/5 meczów. Choć 
faworytem jest Anwil, to fizyczna seria 
z Toruniem oraz dość wąska rotacja 
mogą odbić się na dyspozycji włocła-
wian.

To będzie bardzo 
ciekawa rywalizacja. 
Spotkają się dwaj pol-
scy trenerzy – cieszę 
się z tego powodu, bo 
zawsze byłem zwo-
lennikiem polskich 
szkoleniowców. Jeden 

bardziej doświadczony, drugi można powiedzieć 
na dorobku. Zobaczymy, czy zdecyduje właśnie 
wspomniane doświadczenie, czy raczej nowa 
myśl – choć nie można zapominać, że Wojtek 
Kamiński też ma innowacyjne pomysły. Bardzo 
ciekawy będzie pojedynek rozgrywających – Ka-
mila Łączyńskiego i Łukasza Koszarka, których 
Kamiński wiele lat temu wprowadzał do profe-
sjonalnej gry. Od dawna uważam, że to najlepsze 
polskie jedynki. Legia to nie sensacja – mają 
mocny skład, szczególnie obwód. Może mniej-
sze zagrożenie sieją pod koszem, ale tylko pod 
względem zdobyczy punktowych. To będą dobre 
spotkania, ofensywne, w końcu obie drużyny 
szukają okazji do szybkiej gry, wykorzystywania 
kontr. Stawiam na 3:1 dla Anwilu. 
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twój roommateCzym się najbardziej denerwuje? 
Jonah: Kiedy nadal śpi, a ja otwieram zasłony rano  
i światło wpada do pokoju.
KD: Nie ma takiej rzeczy. Naprawdę. Nie wiem, co powie-
dzieć. Nigdy nie widziałem go zdenerwowanego.

Co go najbardziej cieszy?
Jonah: Spanie! Może spać cały czas! Gdy jesteśmy na wyjeździe  
i nie mamy porannego treningu, śpi do późna!
KD: Kiedy tylko może kupić sobie nowe buty! Jeśli wychodzi jakiś 
model, który chciałby mieć, poświęca temu czas natychmiast! 

Co jest aktualnie jego największym marzeniem? 
Jonah: Myślę, że chciałby po prostu pojechać do domu i poświęcić swój czas 
dzieciom. Nie widział ich już bardzo długo.
KD: NBA. Po prostu.

Wolałby żyć w centrum miasta, czy na obrzeżach?
Jonah: Przedmieścia! Na pewno! Ale wpadałby do miasta dość 
często.
KD: Myślę, że chciałby mieszkać poza miastem, ale 
na tyle blisko, aby móc wpadać gdzieś do centrum, 
pokręcić się, spotkać się z ludźmi.

Jakiego jego zachowania nie rozumiesz?
Jonah: Chyba nie ma takiej rzeczy. KD jest ode mnie starszy o 11 lat, ale raczej 
dogadujemy się i nawet jak czegoś nie lubimy, to razem.
KD: Przyprawia wszystko, co je! Lubi ostre smaki. Ja też, ale nigdy bym nie 
dodawał tyle przypraw, ile on. Dodaje przyprawy do śniadania, obiadu, kolacji, 
wszystkiego.

Najpierw wlewa mleko, czy wsypuje płatki?
Jonah: Płatki pierwsze.
KD: Najpierw wjeżdżają płatki.

Ulubiona potrawa/film/muzyka? 
Jonah: Makaron boloński z „Raz Dwa Pasta”! Na pewno! Film to…. Przychodzi 
mi do głowy taki tytuł „Juice”, sprzed 30 lat. A muzyka? Lil Wayne, oczywiście! 
Ten wykonawca pochodzi z Nowego Orleanu, więc sprawa jest prosta.
KD: Z potraw owoce morza. Film to nie wiem, bo oglądamy ich bardzo dużo… 
Może seria Batmana? A muzyka? Pop Smoke. Ciągle słucha i sam rapuje 
niektóre kawałki!

Jak ocenia pobyt w Anwilu Włocławek w skali do 10?
Jonah: 10? Jakie 10? 12! Kontrakt podpisał rok temu, przedłużył o kolejny sezon, 
będzie tu także w nowym sezonie. 12!
KD: To bardzo proste! 10! Kocha wszystko, co jest tutaj!

Gdyby mógł zamieszkać gdzieś indziej niż w Polsce, to gdzie?
Jonah: Rumunia, albo… Hiszpania? Wiesz, Hiszpania to Hiszpania. Uznana 
marka.
KD: Myślę, że wybrałbym Stambuł w Turcji albo Barcelonę w Hiszpanii, bo 
choć nie był tam, to jednak rozmawialiśmy o tych miejscach. I to zanim 
przyszła opcja z Fenerbahce… Ja mam kolegę, który tam grał, James grał  
w tym mieście. Stambuł przewijał się w naszych rozmowach. 



Jakie państwo najbardziej mu się podoba?
Jonah: Myślę, że Rumunia. Grał tam, wiele opowiadał o tym kraju, jego kulturze, innościach. 
Wiem, że podobało mu się także na Ukrainie.
KD: Nie wiem, gdyż on jest bardzo młody i chyba nie miał aż tak dużo okazji, by zwiedzić świat. 

Kto częściej chrapie?
Jonah: Ja, rzecz jasna. Pewnie nie zawsze, ale wiem, że dość często. Ale chyba KD może 

spokojnie spać przy moim chrapaniu. 
KD: On! Jezu, on tak chrapie, że ja muszę zasypiać ze słuchawkami na uszach! Na-
prawdę! Wolę muzykę, niż jego chrapanie. Jonah chrapie jak niedźwiedź! Czasem 
budzi mnie w nocy tym chrapaniem i wtedy ja znowu załączam muzykę. 

Kto później zasypia?
Jonah: KD. On uwielbia gadać do późna przez telefon albo oglądać filmy. Ja za to 

chodzę spać wcześniej.
KD: Zawsze staram się zasnąć pierwszy, żeby nie słyszeć chrapania, ale on budzi mnie 
tym w nocy! 

Jakie są jego nawyki, rutyny?
Jonah: Nigdy nie wchodzi pod prysznic bosymi stopami. Zawsze ma na sobie klapki. 
Zawsze. Nigdy ich nie zapomina, także w szatni zawsze je ubiera. 
KD: Przed każdym meczem, także przed wyjazdem autokarem, odbywa dodatkową sesję 
rzutową sam w hali. 

Czego się najbardziej boi (pomijając oczywistości, jak np. choroby)?
Jonah: Zwierząt. Psów, kotów...  Boi się ich, ale chyba też za nimi nie przepada po prostu.
KD: Chyba nie ma nic takiego… Przynajmniej ja niczego takiego nie zauważyłem. 

Gdyby mógł zmienić swoje imię, to na jakie? 
Jonah: Nie ma takiego! Kyndall, czy po prostu ksywa KD, idealnie pasuje do niego. KD jest 
nietypowy. „KD” pasuje do KD. On nie mógłby być Brandonem czy Jamesem. 
KD: Dobre pytanie! Nie sądzę, by chciał zmieniać cokolwiek… Jonah pasuje do niego, choć 
wszyscy mówimy na niego po prostu „Jo”.

Bez czego nie przeżyłby dnia?
Jonah: Poza rzeczami typowymi, KD bardzo lubi wino, ma też swój ulubiony sos barbecue, 
który przywozi z domu oraz nie rusza się nigdzie bez swojego maleńkiego plecaka, gdzie 

mieści potrzebne urządzenia.
KD: Bez swoich wielkich słuchawek nausznych! Wiesz, tych wielkich! Nigdzie się bez nich nie 
rusza!

Jaka jest dokładna data jego urodzenia?
Jonah: Muszę przypomnieć sobie, kiedy je świętowaliśmy. Na pewno przed urodzinami 
Jamesa. Listopad? Tak, to był listopad. Albo grudzień? Nie, nie, na pewno listopad! Ale 
kiedy dokładnie? Nie mam pojęcia… Na pewno nie koniec miesiąca, jakoś może w 
połowie? Od 10 do 20, strzelam, że 12 listopada. Tak? Super! A teraz rok? 1986? Nie? 1988? 
Też nie? No to zostaje 1987!
KD: No i masz… To zagadka… Na pewno byliśmy wtedy gdzieś na ENBL. Ale czy to była 
Łotwa, czy Litwa… Litwa! Styczeń? Nie… chyba później. Zatem luty… Tak? Luty? No 
dobrze… 12? Nie?… 14? Też nie… No to może później? 20-któryś? Też nie? To nie wiem… 
Przepraszam. 10 lutego? Aha… A rok? No na pewno lata 90-te. Ile on ma lat? 24, 25? 
Na pewno końcówka lat 90-tych, więc niech będzie ’98! Zgadłem? No… O Boże, to aż 
11 lat różnicy między nami…
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