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Sponsorem Głównym Klubu jest

Nie raz odwoływałem się do tej słynnej akcji z meczu z Zastalem 
Zielona Góra z drugiej kolejki sezonu. Piłka wypada na aut, rzucają 
się po nią James Bell i Kyndall Dykes, któryś z nich ledwo ją dotyka, 
ale zbija w kierunku parkietu, obaj padają na ziemię, po piłkę rzuca 
się jeszcze Maciek Bojanowski, ale mimo wszystko ta ląduje poza 
placem gry. Strata Anwilu, ale na ławce Anwilu euforia i ekstaza. 
Kamil Łączyński przeskakuje przez bandy, pogratulować kolegom 
wysiłku, inni gracze skaczą i klaszczą, trenerzy biją brawo, a trybu-
ny… trybuny Hali Mistrzów odlatują! To są prawdziwe Rottweilery!  
To są goście, którzy za ten zespół poświęcą swoje ciało!

Ale tych obrazków w sezonie było więcej.

Kyndall Dykes zagrał w jednym meczu pomimo naderwanego mię-
śnia, a w innym nie poprosił o zmianę pomimo potwornego bólu  
w plecach - zrobił to za niego James Bell. Zrobił to, bo sam KD wo-
lałbym czołgać się po parkiecie, niż się poddać. Ten sam Bell z kolei 
ani myślał pauzować jakoś długo po złamaniu nosa, z maską zagrał 
raptem jeden-dwa mecze, a potem rzucił ją w kąt i nie chciał sły-
szeć o żadnej formie ochrony. 

Maciej Bojanowski, gdy zderzył się z rywalem w pełnym impecie 
w kontrze na parkiecie w Sopocie, stwierdził, że trzeba by po nim 
przejechać walcem, aby zmusić go do niegrania. Szymon Szewczyk 
dwukrotnie zmagał się z bolesną kontuzją barku w tym sezonie, 
ale nawet gdy kontuzja się odnowiła, stwierdził, że to nic i wraca 
tak szybko, jak tylko się da. Tak samo jak Kamil Łączyński, który 
schodząc z parkietu podczas serii z Legią chyba sam do końca nie 
był pewien, czy fizjoterapeuci najpierw zajmą się jego mięśniem 
uda, czy może barkiem. Takich przykładów jest wiele i nie ma co 
ukrywać - jak to powiedział trener Przemysław Frasunkiewicz  
na jednej z ostatnich konferencji - „zdrowia u nas nie ma”. 

Ale ja jestem pewien, że cały zespół tych Rottweilerów z krwi i ko-
ści, tych niezdrowych mniej czy bardziej, zrobi wszystko, co w ich 
mocy, aby powalczyć o jeszcze jeden, ostatni obrazek tego sezonu.

Z brązem u szyi.

Zadanie Współfinansowane 
ze Środków Gminy Miasta 

WŁOCŁAWEK
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wywiad

MICHAŁ FAŁKOWSKI: Ostatni numer gazety TEAM  
w tym sezonie, ostatni mecz w Hali Mistrzów… 
Ostatnie akordy sezonu, także pana obecności  
w Klubie. Robi się nieco sentymentalnie…

ARKADIUSZ LEWANDOWSKI:  Tym bardziej zasadne 
jest trzymanie się reguły „carpe diem”. Trzeba cie-
szyć się chwilą i zrobić wszystko, by wyjąć z tego 
sezonu jeszcze jak najwięcej pozytywnych emocji. 
Jestem pewien, że batalia o brąz będzie pięknym 
zwieńczeniem świetnych rozgrywek dla Anwilu Wło-
cławek.

Założą chłopaki brązowe medale na szyi w sobotę?
– Tego nie wiem, ale wiem, że mecze o brąz mają 
swoją specyfikę. Można powiedzieć, że wygrywa ten, 
kto mniej czuje się przegrany po odpadnięciu z pół-
finału i nadal ma w sobie głód zwycięstwa.

To także szansa dla pana, aby zwieńczyć blisko 
ćwierćwiecze pracy w koszykówce z przytupem.
– Nie zależy mi na medalu w sensie krążka. Kie-
dyś, gdy byłem młodszy, miało to dla mnie większą 
wartość. Dziś tak na to nie patrzę. Życzyłbym sobie 
brązu, gdyż byłby to ogromny stempel na tym jakże 
fantastycznym sezonie. Rok temu przed rozgrywka-
mi wielu zastanawiało się nad tym, czy wrócimy do 
play–off, a nasze szanse na czwórkę oceniano mar-
nie. Dziś jesteśmy w strefie medalowej, walczymy  
o brąz i to jest piękne.
Dla nas ten sezon jest na pewno na plus, ale zdaję 
sobie sprawę z tego, że w sporcie podaje się staty-
styki ograniczone do liczby złotych, srebrnych i brą-
zowych medali. Nikt nie podaje ile razy drużyna była 
czwarta. Z tego tytułu chciałbym, by gdy ktoś sięgnie 
po klubowe archiwa za 10, 20 lat, zobaczył: był brąz. 
Bo wtedy w głowie pojawi mu się myśl: „Był sukces”, 
choć my dziś wiemy, że ten sezon tak czy inaczej na-
leży oceniać w kategoriach sukcesu.

ARK AD IUSZ 
LEWANDOWSK I
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To który zespół będzie miał w sobie większą 
chęć wygrać „mały finał”?
– Oczywiście liczę, że my. W ostatnich dniach 
trenerzy i drużyna wykorzystali, mam wraże-
nie, maksymalnie ten czas między półfinałem 
a dzisiejszym meczem i wola walki w drużynie 
jest duża. Ale przecież w Słupsku też wiedzą, 
o co grają. 

Oni byli o krok od gry w finale, my tego o sobie 
nie możemy powiedzieć…
– W play–off każdy detal ma znaczenie.  
W pierwszym meczu w dogrywce prowadzi-
liśmy z Legią różnicą sześciu punktów, było  
70 sekund do końca i mieliśmy piłkę w rękach. 
Wtedy nikt nie brał pod uwagę scenariusza, że 
przegramy i tamto spotkanie, 
i dwa kolejne. Takie piękno 
sportu, choć tym razem nie 
po naszej myśli. W Słupsku na 
pewno jednak też nie mogą 
odżałować tego, że zafun-
dowali sobie taką dawkę 
emocji. Z 0:2 na 2:2 i po-
tem przegrana u siebie 
w kluczowym meczu. 
Tak jak powiedziałem, 
piękno sportu. Nikt 
nie pisze piękniejszych 
scenariuszy, niż koszy-
kówka.

Koszykówka… Anwil Wło-
cławek… Pana dziecko?
– Przede mną było wielu 
ludzi, którzy zasłużyli się 
dużo bardziej, niż ja, choćby 
tym, że kładli fundament, nie 
wiedząc co będzie w przy-
szłości. Ja obejmowałem klub 
ukształtowany, choć nie bra-
kowało problemów. Z wieloma 
udało się poradzić, z niektórymi 
nie. Ale fakt – przez lata nauczyłem 
się podchodzić do tego klubu, jak do 
własnego dziecka. Czasem miało to 
swoje złe strony, ale więcej dobrych. 
I na pewno zachowam piękne wspo-
mnienia. 
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Miał pan szczęście pracować w klubie i w 2003 
roku, a następnie szefować mu w 2018 i 2019. 
– A razem ze mną pracował w tym klubie sze-
reg ludzi, bez których wysiłku nie byłoby żadnego  
z tych sukcesów. Trzy mistrzostwa na pewno zo-
stawiam sobie głęboko w sercu i niejednokrotnie 
będę do nich wracał. 

Wyciągał pan klub z dołka. Kilkukrotnie.
– Jakoś tak się złożyło, że funkcjonowaliśmy si-
nusoidalnie. Często też w bardzo prywatnych 
rozmowach używałem powiedzenia o Syzyfie, bo 
miałem wrażenie, że co wtaczamy głaz na górę, 
to jednak coś lub ktoś wytrącał nam go u szczytu. 
Mówię tu o kwestiach sportowych, ale nie tylko. 
Ogólnie, o organizacji. Mimo wszystko, jestem 
jednak bardzo dumny z tego, co Klub Koszykówki 
Włocławek osiągnął w ostatnim czasie, przy bar-
dzo znaczącym udziale wszystkich sponsorów, 
partnerów i przyjaciół klubu. Mamy za mało miej-
sca, abym wszystkim podziękował w tym miejsc 
u, proszę mi wybaczyć.

Tutaj miejsca za mało, ale np. na konferencji 
prasowej byłoby go tyle, ile tylko trzeba. Jednak 
pan nie zamierza zabierać głosu.
– Tak, i może wykorzystam tę przestrzeń, aby  
to oficjalnie powiedzieć. Muszą mi kibice wyba-
czyć – nie zamierzam podsumowywać swojej 
pracy, ani odpowiadać na pytania dziennikarzy. 
Odejdę tak, jak pracowałem. Nigdy nie forsowa-
łem swojej osoby na pierwszy plan.
Poza tym, nic nie dzieje się nagle. Kibice otrzymali 
kluczową informację jakiś czas temu, nowy pre-
zes Łukasz Pszczółkowski to postać im doskonale 
znana, zresztą pracuje z nami w biurze od jakie-
goś czasu, wszyscy staramy się mu pomagać, aby 
jego wejście w nową rolę było jak najbardziej 
płynne. Myślę więc, że wszyscy fani koszykówki 
powinni skoncentrować się na tym, co będzie,  
a nie na tym, co było. Klub jest w dobrym miej-
scu swojej historii, trzeba skupić się na budowie 
składu na kolejne rozgrywki i tyle. Nowemu pre-
zesowi życzę dużo zdrowia, bo w tym fachu trzeba  
je mieć i oczywiście trzymam mocno kciuki! 

A Anwil w sercu na zawsze…
– Nigdy nie było inaczej. 
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PRZECIWNIK:
Po niezwykle zaciętej rywalizacji pomiędzy 
Grupą Sierleccy Czarnymi Słupsk a WKS-em 
Śląskiem Wrocław, zwycięsko wyszli ci dru-
dzy. Beniaminek zaskoczył jednak wszystkich 
koszykarskich kibiców w Polsce – mimo tego, 
że w serii przegrywał 0:2, wygrał dwukrotnie 
na wyjeździe (pierwszy mecz różnicą... 63 
punktów) i wrócił na decydujące starcie do 
domowej areny. W spotkaniach o 3. miejsce 
czeka nas pojedynek zespołów, które po run-
dzie zasadniczej zajęły dwa pierwsze miejsca 
w tabeli. Obie ekipy są żądne medalu, co 
sprawia, że rywalizacja o brąz zapowiada się 
niezwykle emocjonująco. 

SKŁAD:
Słupszczanie w fazie play-off potwierdzili, 
że są bardzo groźną drużyną. Szczególnie 
trzeba uważać na amerykańsko-kanadyjski 
duet Billy Garrett i Marek Klassen – śred-
nie 30,7 punktu, 7,4 zbiórki oraz 10,6 asysty 
mówią same za siebie. Solidnymi statystkami 
wyróżnia się znany we Włocławku Mikołaj Wi-
tliński, który zdobywa przeciętnie 8.2 punktu, 
4,6 zbiórki oraz 0,9 asysty. Grupa Sierleccy 
Czarni są nieobliczalni – jeśli odpuści się im 
nawet na chwilę, to wykorzystają tę okazję 
w 100%. Rottweilery nie mogą powtórzyć 

błędów wrocławian i pozwolić sobie na 
przestoje w grze czy brak koncentra-

cji – od pierwszych minut trzeba 
pokazać rywalom, że medal 

może trafić tylko do jednej 
drużyny.

CIEKAWOSTKA: 
Anwil mierzył się z ekipą ze 

Słupska (nie był to ten sam 
podmiot, co dzisiejsi Czarni) w meczach  
o 3. miejsce w sezonie 2015/2016. Rottweilery 
w tamtych rozgrywkach odbudowały się po 
słabym sezonie, a w półfinale uległy drużynie 
trenera Wojciech Kamińskiego. Analogia na-
suwa się sama. Włocławianie wtedy medalu 
ostatecznie nie zdobyli – mamy nadzieję, że 
sprawdzi się powiedzenie „nic dwa razy się 
nie zdarza” i tym razem Anwil będzie górą.
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Numer Imię i nazwisko Paszport Rok ur. Wzrost Pozycja Pkt. Zb. As.

0 Alex Olesinski USA/POL 1996 208 PF 1.8 1.5 0.1
00 Kyndall Dykes USA/PSE 1987 192 SG/SF 13.7 4.5 2.6
2 Jonah Mathews USA 1998 190 PG/SG 17.9 3.6 3.8
7 Sebastian Kowalczyk POL 1993 188 PG 1.8 1.2 1.2
9 Kamil Łączyński POL 1989 183 PG 7.9 3.1 5.2
18 Luke Petrasek USA 1995 206 PF 12.4 6.2 1.4
27 Žiga Dimec SLO 1993 211 C 10.5 4.9 0.8
21 Maciej Bojanowski POL 1996 200 SF 3.8 2.7 0.6
25 Michał Nowakowski POL 1988 202 PF 7.0 2.4 0.7
29 Jakub Bęben POL 2005 195 SF 0 0 0
30 Szymon Gallus POL 2005 173 PG 0 0 0
31 James Bell  USA 1992 196 SF 12.2 5.1 2.6
33 Szymon Szewczyk POL 1982 209 C 5.6 2.3 0.6
45 Łukasz Frąckiewicz POL 1996 205 C 1.4 1.9 0.9
77 Marcin Woroniecki POL 2000 191 PG 1.5 0.3 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
ENBL CHAMPIONS (1): 2022
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Kamil Łączyński

9James Bell

31
Jonah Mathews

2
Žiga Dimec

27
Luke Petrasek

18

prezentacja

10



Trener: Mantas Cesnauskis   |   Asystent: Łukasz Seweryn   |   Asystent: Mirosław Lisztwan
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Numer Imię i nazwisko Paszport Rok ur. Wzrost Pozycja Pkt. Zb. As.

0 Anthony Marcus Lewis USA 1992 195 SG 13.1 3.4 3.1
1 Bartosz Jankowski POL 1996 193 SG/SF 5.0 1.9 0.7
2 Beau Beech III USA 1994 203 PF 13.3 6.7 1.7
3 Marek Klassen CAN 1992 185 PG 13.6 3.6 6.5
5 Jakub Musiał POL 1998 185 PG/SG 6.2 2.6 1.5
9 Michał Oleksy POL 2004 180 PG 1.0 0.5 0.3
11 Błażej Kulikowski POL 2001 195 PG/SG 0.6 0.5 0.3
12 Mikołaj Witliński POL 1995 207 C 8.2 4.6 0.9
16 Dawid Słupiński POL 1992 206 PF/C 4.5 2.9 0.6
21 Maciej Kucharek POL 1993 205 SF 4.5 4.8 0.5
23 Kalif Young CAN 1994 206 C 6.9 5.4 1.1
30 Billy Garrett USA 1997 197 PG/SG 17.1 3.8 4.1
31 Przemysław Szczepanek POL 2002 199 PF 0.5 0.1 0.1
55 Maciej Piątkowski POL 2003 177 PG 0 0 0

prezentacja

Marek Klassen

3
Beau Beech III

2
Mikołaj Witliński

12

Anthony Marcus Lewis

0
Billy Garrett

30

11

AWANS DO EKSTRAKLASY (1): 2021
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Smutno mi. Tak najnormalniej w świecie, 
po prostu, zwyczajnie. Nie, nie dlatego, 
że nie awansowaliśmy do finału, chociaż 
pewnie tego też trochę żal, ale dlatego, 
że to ostatni felieton w tym sezonie. 
Nigdy nie lubię gdy rozgrywki się kończą, 
ale w tym sezonie nie lubię bardziej niż 
zwykle. Nie będę ukrywał, że już dawno 
nie miałem takiej frajdy  
z pracy przy meczach Anwilu jak 
obecnie. Zaangażowanie, wola walki, 
poświęcenie, zespołowość, to cechy 
naszej drużyny, które dodawały kolorytu 
transmisjom radiowym. Po ubiegłorocz-
nych katorgach, to co zafundowała nam 
w bieżącym sezonie drużyna trenera 
Frasunkiewicza, smakowało wybornie. 
Po prostu: „wróciliśmy tam, gdzie nasze 
miejsce”. Wróciliśmy do najlepszej 
czwórki PLK, dzięki czemu zapewniliśmy 
sobie udział w europejskich pucharach. 
To dobra wiadomość, bo gra w BCL czy 
FEC, czyli pucharach pod auspicjami 
FIBA, pozwoli mieć w składzie aż sześciu 
obcokrajowców, co na pewno pomo-
że władzom klubu zbudować jeszcze 
silniejszy Anwil. Oczywiście nie bez 
znaczenia będzie też to, kto z obecnych 
graczy zespołu pozostanie we Włocław-
ku. Kibice tym razem mają apetyt na… 
właściwie wszystkich, ale kto będzie po 
raz kolejny przywdziewał trykot Anwilu 
w kolejnym sezonie przekonamy się 
najwcześniej za jakiś czas. Zanim bo-
wiem zawodnicy, trenerzy i władze klubu 
przystąpią do negocjacji, przed nami do 
wykonania jeszcze jedna misja. Jeszcze 
jedno zadanie. 
 
Często w koszykarskim światku mówi 
się, że radość ze zdobycia brązowego 
medalu jest większa, niż ta ze zdo-
bycia srebrnego i choć wydaje się to 
kuriozalne, to jednak trzeba przyznać 
szczerze, że dokładnie tak jest. Medal 

srebrny otrzymuje się bowiem po prze-
granej bitwie, a brązowy zdobywa, bitwę 
wygrywając. Nie chcę tutaj oczywiście de-
precjonować drugiego miejsca, i nie chcę 
pisać, że wolę grać w małym, a nie dużym 
finale, ale wygrana seria ma zupełnie inny 
wydźwięk niż przegrana. Tym bardziej, że 
przed sezonem jakikolwiek medal kibice 
Anwilu braliby w ciemno. Nie inaczej jest 
w Słupsku, gdzie chyba nawet najbardziej 
niepoprawni optymiści nie wierzyli, iż dru-
żyna Czarnych jest w stanie wygrać sezon 
zasadniczy i awansować do półfinału. To 
też zarówno w stolicy Kujaw, jak  
i w mieście nad Słupią, udziału w tegorocz-
nym finale pocieszenia nikt nie traktuje 
po macoszemu. Dla obu trenerów będzie 
to też bardzo prestiżowy pojedynek. Fra-
sunkiewicz ma już na swoim koncie medal 
PLK w roli trenera, Cesnauskis takiego 
sukcesu jeszcze nie osiągnął. W sezonie 
zasadnicznym to jednak Mantas był lepszy 
od Przemka i znając tego drugiego, zrobi 
on wszystko by sytuację te odmienić. Tyle 
tylko, że trener Czarnych na pewno nie 
spoczął na laurach i będzie chciał udo-
wodnić, że dwukrotne pokonanie Anwilu to 
nie był przypadek. Dodatkowo decydujący 
mecz tej rozgrywki odbędzie się w Słupsku 
i bez wątpienia nikt, kto w sobotę będzie 
w Gryfii, nie wyobraża sobie, że medale 
mogliby odebrać tam koszykarze  
z Włocławka. Wróć. Oczywiście nikt  
z kibiców Czarnych, bo zgoła odmienne  
nastawienie panować będzie wśród  
kibiców Rottweilerów. 

Kiedy oglądałem piąte spotkanie Czarnych 
ze Śląskiem wygrane przez wrocławian  
w Gryfii, pomyślałem że strasznie przyjem-
nie byłoby powtórzyć ich wyczyn 21 maja. 
Pamiętajmy jednak, że walka o brąz to 
dwumecz i milowy krok możemy zrobić już 
w pierwszym spotkaniu.

Do usłyszenia!To
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Krzysztof Szaradowski
Komentator 

Radia Rottweilery
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wkoło kosza

ANWIL vs CZARNI
Łą

cz
yń

sk
i v

s 
Kl

as
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n Tomasz Jankowski:
Kamil Łączyński < Marek Klassen

Adam Romański:
Kamil Łączyński > Marek Klassen 

Jacek Łączyński 
Kamil Łączyński > Marek Klassen 

Be
ll 

vs
 G

ar
re

tt

Tomasz Jankowski:
James Bell < Billy Garrett

Adam Romański:
James Bell < Billy Garrett  

Jacek Łączyński 
James Bell > Billy Garrett 

M
athew

s vs Lew
is

Tomasz Jankowski:
Jonah Mathews < Anthony Marcus Lewis 

Adam Romański:
Jonah Mathews > Anthony Marcus Lewis 

Jacek Łączyński 
Jonah Mathews > Anthony Marcus Lewis

Petrasek vs Beech III

Tomasz Jankowski:
Luke Petrasek > Beau Beech III 

Adam Romański:
Luke Petrasek < Beau Beech III

Jacek Łączyński 
Luke Petrasek > Beau Beech III 

15



16

TE
AM

 S
EZ

ON
 2

02
1/

20
22

 N
R 

13
wkoło kosza

Di
m

ec
 v

s 
W

itl
iń

sk
i Tomasz Jankowski:

Żiga Dimec > Mikołaj Witliński

Adam Romański:
Ziga Dimec = Mikołaj Witliński  

Jacek Łączyński 
Żiga Dimec > Mikołaj Witliński  

Frasunkiewicz vs Cesnauskis

Tomasz Jankowski:
Przemysław Frasunkiewicz > Mantas Cesnauskis  

Ławka Anwilu = Ławka Czarnych

Adam Romański:
Przemysław Frasunkiewicz > Mantas Cesnauskis  

Ławka Anwilu < Ławka Czarnych

Jacek Łączyński 
Przemysław Frasunkiewicz > Mantas Cesnauskis  

Ławka Anwilu > Ławka Czarnych

Cieszę się, że  
w walce o brą-
zowy medal 
spotkają się dwa 
zespoły, które  
w moim odczu-
ciu nie przegrały 

tego sezonu. Czasami się zdarza, że fa-
woryt do mistrzostwa przegrywa półfinał 
i potem nie starcza mu już skupienia czy 
koncentracji w ostatnich spotkaniach. Tu 
tego nie mamy. Anwil miał swoją szansę  
i na pewno zawodnicy będą źli, że półfinał 
tak szybko się skończył. Z tego powodu 
będą zmobilizowani. Z drugiej strony są 
Czarni, którzy mieli szansę, żeby wejść do 
finału, ale przecież przed sezonem nikt 
tego nie zakładał – oni też będą mieli bar-
dzo dużą motywację, żeby zgarnąć brąz. 
Stawiam na dwa równe mecze, z delikat-
ną przewagą Anwilu. Jeśli włocławianie 
zagrają dobrze w pierwszym pojedyn-
ku, to mogą wygrać różnicą kilkunastu 
punktów i potem obronić to w Gryfii

Zapowiada się świetna seria, 
z pełnymi emocji trybunami. 
Największym sukcesem by-
łoby dla mnie, gdyby w obu 
meczach był komplet widzów 
– tego życzę wszystkim kibi-
com. Walka powinna być bar-
dzo zacięta. Wiem, że Anwil był 
rozczarowany po przegraniu 
w rundzie zasadniczej w Słup-
sku. W tej serii spodziewam 
się tylko dobrych emocji.  
Z porównania pozycji wyszedł 
mi remis, ale daję malutki plu-
sik Czarnym, bo grają rewan-
żowy mecz u siebie, a to może 
mieć znaczenie. 

To będzie ciekawa 
seria. Obie ekipy po 
rundzie zasadniczej 
mogły myśleć, że 
mają duże szanse 
na zdobycie meda-
lu, a jedna skończy 

na 4. miejscu, które jest najgorsze w sporcie. 
Patrząc na sytuację sprzed sezonu, zarówno 
Anwil, jak i Czarni mogą być jednak zadowo-
leni. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedze-
nia i ambicje zespołów wzrosły – teraz mogą 
mieć poczucie, że coś im uciekło, a rywale w 
półfinale nie byli nie do przejścia. Z różnych 
względów (takich jak np. kontuzje czy dys-
pozycja dnia) natomiast przegrali. Myślę, że 
pierwszy pojedynek będzie kluczowy. Kolej-
ny smaczek jest taki, że liczy się suma punk-
tów w dwumeczu, więc taktyka gry będzie 
inna. Anwil w tym sezonie ma z Czarnymi 
rachunki do wyrównania. Medal dla obu dru-
żyn byłby dużym sukcesem i wydaje mi się, 
że zespoły podejdą do tych starć bardzo po-
ważnie. Oczywiście stawiam na włocławian! 
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HISTORIA MECZÓW
2008/2009

ANWIL - CZARNI 104:75
Pluta 28, Adams 21, Brkić 14 

Bennett 12, Sroka 12, Booker 10

CZARNI - ANWIL 100:94
Bennett 26, Sroka 18, Booker 15 
Koszarek 21, Miller 21, Pluta 21

ANWIL - CZARNI 100:76
Miller 33, Boylan 20, Koszarek 12 
A: Sroka 25, Barlett 11, Booker 10

2015/2016
ANWIL - CZARNI 54:59

Jelinek 25, Łączyński 12, Bristol 5 
Mbodj 13, Blassingame 12, Surmacz 12

CZARNI - ANWIL 78:62
Campbell 15, Harper 13, Blassingame 12 

Jelinek 20, Chyliński 12, Andjusić 8

Czy będziemy krzyczeć „Ten brąz jest ze złota”, jak Igor 
Griszczuk w 2009 roku, czy jednak w górę pięść uniosą 
rywale, jak Jerel Blassingame w 2016? Dwukrotnie gra-
liśmy z Czarnymi Słupsk i stan rywalizacji jest obecnie 
remisowy…

…choć trzeba pamiętać, że tamci Czarni Słupsk, a obecny 
klub Grupa Sierleccy Czarni Słupsk to jednak dwa różne 
podmioty. I skoro obecny klub odcina się od kłopotów fi-
nansowych poprzednika, to tak samo odcina się od suk-
cesów. Na potrzeby tego wspomnienia, przenosimy ry-
walizację z płaszczyzny klubów na miasta. I faktem jest,  
w konfrontacji medalowej Włocławka i Słupska jest re-
mis. Kto zatem wysunie się na prowadzenie?

Anwil Włocławek zaczyna serię u siebie i co ciekawe, za-
czynał rywalizację także w Hali Mistrzów zarówno w 2009 
roku, jak i 2016. W obu przypadkach grano jednak do 
dwóch zwycięstw, więc rozpoczęcie w naszej arenie mia-
ło być przewagą - w przypadku trzeciego, ostatecznego 
spotkania, Rottweilery miały mieć za sobą tłum kibiców.

I tak się stało właśnie w sezonie 2008/2009. W pierw-
szym meczu ekipa Igora Griszczuka pokonała tę Gaspara 
Okorna 104:75, ale w drugiem to drużyna Słoweńca była 

lepsza 100:94. 16 maja w Hali Mistrzów Anwil nie pozosta-
wił jednak złudzeń i prowadząc już po pierwszej kwarcie 
31:15, dał jasny sygnał, która drużyna jest z brązu. Osta-
tecznie Hala Mistrzów świętowała już w trzeciej kwarcie, 
gdy Anwil prowadził nawet 80:50…

Zgoła inna była pierwsza kwarta pierwszego meczu  
o brąz siedem lat później. Anwil wyraźnie czuł jeszcze 
rozgoryczenie z braku awansu do finału i zaczął rywa-
lizację od wyniku 6:14… Czarni nie grali dużo skuteczniej, 
ale  dobrze czuli się w tej wolnej, mało efektownej koszy-
kówce i ostatecznie wygrali we Włocławku 59:54. Zwycię-
żając w Słupsku, Anwil zapewniłby sobie powrót do Hali 
Mistrzów na starcie numer trzy, ale do niczego takiego 
nie doszło. Czarni wygrali u siebie i to drużyna Donaldasa 
Kairysa cieszyła się z brązowych krążków, a ekipa Igora 
Milicicia niepyszna wracała do Włocławka bez medalu.

Jak będzie tym razem? Na pewno inaczej, bo mecze  
o brąz zaledwie dwa. Kto dziś wygra i jak dużą różnicą 
punktów, będzie bronił tej przewagę w sobotę w Słupsku. 
21 maja przed godziną 20:00 poznamy trzeci zespół Ener-
ga Basket Ligi sezonu 2021/2022.
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"Historia lubi się powtarzać" 
czy "Nic dwa razy się nie zdarza"?
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