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5. Górnik-Śląsk, czyli „święta wojna” 
Nowy sezon przyniesie kolejną okazję do derbowych batalii z odwiecznym rywalem. 

„Możemy przegrać wszystkie mecze w 

sezonie, ale derby musimy wygrać!” - 

stwierdził mój znajomy podczas sezonu 

2007/08, gdy starcie ze Śląskiem odzyskało 

na moment swój blask, bo miało miejsce w 

ekstraklasie. Podobne podejście do derbów z 

WKS-em ma pod Chełmcem wielu kibiców. 

Nazwa „Śląsk” rozgrzewa, pobudza, podnosi 

ciśnienie, generuje wielkie emocje. Mecze z 

wrocławianami są w Wałbrzychu od lat 

sportowym świętem i to bez względu na 

poziom rozgrywek. Tłumy waliły do hali przy 

ul. Wysockiego, gdy w 2012 roku biało-

niebiescy grali z rezerwami Śląska w 3. lidze, 

dwa lata temu spora grupa fanów obeszła się 

smakiem u bram Aqua Zdroju, gdy zabrakło 

dla nich biletów podczas hitu w 2. lidze. W 

ubiegłym sezonie, gdy nasi toczyli bój z rezerwami „Trójkolorowych”, wejściówek do Hali Wałbrzyskich 

Mistrzów zabrakło na długo przed meczem.  

Pojedynki Górnika ze Śląskiem mają swój szmaczek od 

lat i są głęboko zakorzenione w tożsamości tych dwóch 

największych ośrodków na Dolnym Śląsku. Wałbrzych 

reprezentuje miasto robotnicze, niegdyś kopalniane, 

gdzie ciężko pracujący, wracający z szychty mieszkańcy 

oczekiwali od swoich koszykarzy zostawienia zdrowia 

na parkiecie. Wrocław to główny ośrodek kulturalno-

administracyjny, w tym wojskowych koszar, których 

centralny status wykorzystywał w przeszłości dla 

swoich korzyści. Te dwa światy od lat żyją obok siebie i choć w ostatnich latach rzeczywistość się mocno 

zmieniła, a same kluby wymieniają się zawodnikami, to duch dawnych podziałów wciąż tkwi w kibicach. 

Niegdyś w kierunku wrocławskich koszykarzy rzucano przedmioty, ostatnio głównie wulgaryzmy. Mecze z 

WKS-em to spektakl prowokacji z obu stron i stąpanie po bardzo cienkim lodzie, który prędzej czy później 

musi pęknąć.  W tym sezonie postanowiono rozegrać derby w środku tygodnia. Kibice Górnika nie mogą 

już się doczekać, a niewygodny termin im nie przeszkodzi w dopingowaniu, bo derby to coś więcej niż 

mecz.  

Porażka w „świętej wojnie” nie wchodzi w grę. 
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6. Burdek: Cierpliwość przede wszystkim 

Przed sezonem porozmawialiśmy z Ryszardem Burdkiem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Górnik 

Wałbrzych 2010, które tworzy drużynę biało-niebieskich w 1. lidze 

Jak zaczęła sie twoja przygoda jako działacza Górnika? Trwa ona już dobre kilka lat. Nie znudziła ci się 

koszykówka? 

Trudno określić dokładną datę – był to proces dość płynny, a jego początki sięgają 2008 roku kiedy mój 

syn trafił do grupy trenera Wojciecha Krzykały, z której do dnia dzisiejszego pozostali w Górniku Damian 

Durski, Maciek Krzymiński, Marcin Jeziorowski czy ostatnio Michał Kaczuga. Pamiętam tych chłopców z 

czasów kiedy podczas obozów równie 

mocno zajmowała ich zabawa w piasku 

na plaży, co sama gra w koszykówkę. 

Należałem do grupy rodziców, która w 

tamtym okresie postanowiła włączyć 

się aktywnie w działalność na rzecz 

klubu. Próbą pewnego 

sformalizowania tej działalności była 

tzw. „Rada Rodziców” czyli ciało, które 

miało z założenia posiadać pewne 

kompetencje doradcze wobec 

funkcjonującego w tamtym czasie 

Stowarzyszenia JKKS Górnik 

Wałbrzych, zajmującego się szkoleniem 

młodzieży w Górniku (za drużynę ekstraklasową odpowiadała wtedy spółka akcyjna). Można przyjąć, że w 

pewnej formie były to właśnie początki przygody w charakterze działacza Górnika. Kolejnym i już 

formalnym etapem było powołanie w 2010 roku stowarzyszenia, które do chwili obecnej odbudowuje 

pozycję Górnika na koszykarskiej arenie. Co do drugiego pytania – koszykówka w moim rozumieniu nie 

może się znudzić – jest to nieprzemijająca pasja, która może jedynie przybierać różne formy. Dla osoby, 

która wychowała się w trakcie trwania złotej ery Górnika i pamięta jak w dosłownym rozumieniu „wisząc 

na poręczach” starano się jak najlepiej dostrzec w akcji takich zawodników jak Młynarski, Reschke, 

Kozłowski, Kiełbik, Żywarski, Krzykała, Wieczorek zawsze marzeniem będzie doczekać takiej chwili kiedy 

Górnicy osiągną podobne lub większe sukcesy. 

Nieco ponad rok temu rozmawialiśmy o kształcie drużyny Górnika w sezonie 2017/18. Mówiłeś o 

odmłodzeniu składu, mniejszych możliwościach finansowych klubu. Czy w takim razie awans ciebie 

zaskoczył? 

Mnie osobiście na pewno. Zakładam jednak, że nie byłem w tym zaskoczeniu osamotniony. Z trenerem 

Radomskim jako zarząd rozmawialiśmy oczywiście o planie awansu, ale miało się to odbyć w dłuższej 

perspektywie, a nie w pierwszym roku, który miał być jedynie krokiem na drodze w budowaniu młodego,  
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perspektywicznego zespołu. Trener miał nasze pełne wsparcie i zapewnienie o możliwości spokojnej pracy 

bez względu na osiągane wyniki. 

Sportowe drogi i koleje losu są jednak niezbadane. Niemniej radość po osiągniętym sukcesie była w tym 

przypadku z pewnością o wiele większa, gdyż nieoczekiwana. Oczywiście widząc grę i wyniki zespołu w 

trakcie sezonu pojawiały się myśli o tym, że być może będziemy mogli powalczyć o coś więcej niż tylko 

zapewnienie spokojnego bytu na kolejny sezon. Potwierdzeniem zmieniających się w miarę upływu czasu 

planów stało się chociażby sprowadzenie Krzysia Spały, który miał pomóc we włączeniu się Górnika w 

batalię o awans.  

Biorąc pod uwagę wszystkich pierwszoligowców, w przerwie letniej Górnik był najmniej aktywny na 

rynku transferowym. Nie poszliście drogą Księżaka Syntex Łowicz, który przebudował swój skład, 

dodając kilka znanych nazwisk. Jesteś zadowolony ze składu biało-niebieskich po powrocie do 1.ligi? 

Jestem bardzo zadowolony z obecnego składu. Duża część zawodników znajduje się dopiero na początku 

swojej koszykarskiej drogi. Czy pójdą we właściwym kierunku zależy głównie od nich, ale nie tylko w mojej 

ocenie mają spore możliwości. Teraz przed nimi praca, praca i jeszcze raz praca i to nie tylko w bieżącym 

sezonie. Bardzo ważna oprócz samej pracy i zaangażowania jest również atmosfera w drużynie, a ta jest 

prawdziwie „wałbrzyska” czego kibicom Górnika tłumaczyć nie muszę. Osobiście bardzo wierzę w cechę, 

która nazywa się „cierpliwość”. Biorąc pod uwagę „karuzele transferowe” w innych klubach, tego właśnie 

chyba innym brakuje. Poza tym więcej we mnie kibica, wspierającego swój klub niż działacza, więc 

podobnego nastawienia oczekuję od zawodników, a ciężko mi wyobrazić sobie koszykarza, który co roku 

zmieniając pracodawcę potrafi zostawić serce na parkiecie, oczywiście pomijając kwestię profesjonalnego 

wypełniania swoich obowiązków. 

Jako Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010 macie dość nietypową strukturę, bo pozbawioną prezesa, 

złożoną z równorzędnych członków. Czy to dobry model? Jak radzicie sobie z podziałem obowiązków? 

Według mnie w pełni sformalizowane struktury pionowe konieczne są w przypadku, gdy motywacje 

poszczególnych członków zespołów czy organizacji są różnorodne i nie zawsze na czele listy priorytetów 

poszczególnych osób występuje ten sam cel. W naszym przypadku cele i motywacje są tożsame i nie ma 

obaw, że ktokolwiek nie będzie dawał z siebie minimum 100% zaangażowania. Stąd nie występuje 

potrzeba opierania się na ostatecznej decyzji, podejmowanej przez jedną osobę, która kontroluje 

pozostałych członków zespołu, a wszystkie ważne kwestie są rozpatrywane w kolegialny sposób, co nie 

znaczy, że nie występują różnice zdań, czasami dość wyraźne. Potrafimy jednak ostatecznie zawsze znaleźć 

wspólny język. 

Jaki cel jako zarząd stawiacie przed zespołem w zbliżających sie rozgrywkach? 

Podstawowym celem zespołu jest gra z pełnym zaangażowaniem tak, aby każdy kibic będący na trybunach 

po zakończonym meczu wychodził z przeświadczeniem, że koszykarze zrobili wszystko by osiągnąć jak 

najlepszy wynik i to nieważne czy zespół będzie wygrywał, przegrywał minimalnie czy znacznie odstawał 

swoimi umiejętnościami od przeciwnika.  Kibiców nie da się oszukać, a najgorszy scenariusz to postawa 

zawodnika lub zespołu wskazująca, że chciałby „przejść obok meczu”.  
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Zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy występować w roli faworyta i raczej upatruje się w Górniku 

kandydata do spadku niż zespołu, który będzie walczył o czołowe lokaty. Niejednokrotnie jednak 

specjaliści z góry rozdający miejsca w szeregu srogo się mylili. Oczywiście pytanie ma na celu otrzymanie 

bardziej precyzyjnej odpowiedzi dotyczącej oczekiwań zarządu co do ostatecznego wyniku zespołu w 

bieżącym sezonie. Na pewno zależy nam na tym, podobnie jak kibicom, by Górnik zapewnił sobie spokojny 

ligowy byt bez potrzeby uczestniczenia w fazie play-out.  

Górnik nawiązał niedawno współpracę z trzecioligową IgnerHome Polonią Świdnica. Jakie masz 

oczekiwania związane z tym projektem? 

Wszystko co do tej pory robiliśmy i co robimy w Górniku staramy się oprzeć nie na krótkotrwałym 

planowaniu, ale na realizacji wizji wybiegającej nie tylko w bliższą, ale również dalszą przyszłość. U 

niektórych być może wzbudza to uśmiech politowania, ale my naprawdę myślimy o tym aby w 

Wałbrzychu w przyszłości doczekać Euroligi. Oczywiście przed nami jeszcze daleka droga i wiele, wiele 

kroków, ale każdy z nich może mieć w przyszłości wielkie znaczenie. Bez dobrze rozwijającej się 

współpracy lokalnej osiągnięcie zakładanych celów będzie z pewnością trudniejsze. Stąd bliska kooperacja 

z Polonią, która bardzo prężnie rozwija projekt budowy koszykarskiego ośrodka w Świdnicy, może 

przynieść dużo korzyści obu stronom. Pracując razem i współdziałając zgodnie możemy być tylko silniejsi. 

Mam nadzieję, że w najbliższych latach w barwach Górnika na pierwszoligowych i oby również 

ekstraklasowych parkietach miało okazję zaprezentować się jak najwięcej nie tylko wałbrzyszan, ale 

również świdniczan lub innych koszykarzy wywodzących się z rejonu, a młodzi adepci wkraczający w świat 

prawdziwej dorosłej koszykówki będą mieli okazję zdobywać doświadczenie nie tylko na parkietach 

trzeciej, ale może również drugiej ligi.  



 30 

7. Kibice dorzucili cegiełkę 
Gdy ukochana drużyna spada na dno nie jest łatwo narzucić na szyję szalik i wybrać się na mecz. W 

listopadzie 2012 roku Górnik legitymował się bilansem 0-6 w 3. lidze. Odwracając znaczenie słów 

dawnego dyrektora klubu, „jeszcze nigdy nie było tak źle”.  Swoją nieobecność na meczach można 

było pokrętnie tłumaczyć „konfliktem z zarządem” , ale prawdziwą genezą było wygaśnięcie żaru, 

który tlił się jedynie w momencie 

oklaskiwania zwycięzców. Wałbrzyski 

Górnik miał jednak wielkie szczęście, bo w 

listopadzie 2012 roku, w meczu siódmej 

kolejki 3. ligi dolnośląsko-lubuskiej we 

Wschowie mógł jak zwykle liczyć na 

swoich oddanych kibiców, dla których 

Górnik nie składa się z zarządu, ale z 

niezapomnianych chwil, nie jest kojarzony 

z bezlitosnym losem biedniejszego, ale z 

siłą charakteru i jednością w grupie.  

Nowe władze klubu szybko zrozumiały tę 

zależność, nawiązując z kibicami bliską, opartą na zaufaniu wspólpracę. Kibice w poprzednim sezonie 

byli obecni na wszystkich meczach wyjazdowych Górnika, wspierając zespół dopingiem. Nie zawsze 

było różowo, w Łowiczu została przekroczona pewna granica, ale jedni do drugich nie zamierzali się 

odwracać plecami. Latem tego roku fani z grupy „Wałbrzyski Kocioł” zorganizowali zbiórkę finansową 

dla klubu. Kibice bezinteresownie 

przekazywali z własnej kieszeni po 100 zł, 

nie wiedząc jak te środki będą 

spożytkowane. Ostatecznie sympatycy 

biało-niebieskich wpadli na pomysł zakupu 

narzut rozgrzewkowych dla koszykarzy z 

logo ich grupy na froncie oraz hasłem z 

flagi z tyłu („Biało-Niebieska definicja: 

wola walki, waleczność i ambicja”). 

Do tego dorzucili dwustronne koszulki 

treningowe, plecaki oraz klubowe smycze i 

kubki. Producentem koszulek oraz plecaków jest znana w środowisku marka Spalding. 

Przedstawiciele grupy „Wałbrzyski Kocioł” osobiście przekazali prezenty zawodnikom i trenerowi 

Radomskiemu. Skromna uroczystość miała miejsce w siedzibie klubu—Hali Wałbrzyskich Mistrzów 

przy ul. Wysockiego.   

Relacje fanów i działaczy Górnika zdecydowanie weszły w nowy wymiar! 
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Znana gra towarzyska dobrze oddaje zbliżający się sezon biało-niebieskich w 1. lidze. 

 

Nie imponują „na papierze”? „Papier wszystko przyjmie”. 

Po gorącym maju i euforii związanej z powrotem do 1. ligi nadeszło w Górniku bardzo spokojne lato. Po 

awansie kibice spodziewali się kilku istotnych wzmocnień. Do Wałbrzycha powrócił jedynie Piotr 

Niedźwiedzki, a na obwodzie rywalizację zwiększy Kuba Der, który na tym poziomie rozgrywek ma 

zerowe doświadczenie. Fani liczyli na to, że biało-niebiescy pójdą drogą innego beniaminka, Księżaka 

Syntex Łowicz, który zwiększył znacznie budżet i dokonał kilku istotnych wzmocnień. „Na papierze” 

wałbrzyski skład nie gwarantuje gry w play-off, ale 

„papier wszystko przyjmie”. W ostateczności walka 

toczy się przecież na parkiecie, a nie na kartce 

papieru. A woli walki podopiecznym Marcina 

Radomskiego nie powinno zabraknąć. W Wałbrzychu 

spotkań odpuszczać nie wypada, o czym często 

przypominają kibice. 

„Kamień spadł z serca” czy „trafiła kosa na kamień”? 

Niespodziewany awans dokonany siedmioosobową 

rotacją był wielkim sukcesem Górnika. Nasi wiele 

spotkań wyrwali wiarą w sukces i walecznością, 

czasem, jak choćby w playoffs, „spadał im kamień z serca” i dopisywało szczęście (wspomniane już dwa 

kluczowe pudła graczy MKK w końcowej fazie pierwszego meczu w Wałbrzychu oraz niecelny rzut Emila 

Rau w końcówce meczu w Gnieźnie na zwycięstwo, choć z dobrej pozycji). Czy tym razem „trafiła kosa na 

kamień”? Wicemistrz 2. ligi odnosił masę zwycięstw, o które w 1. lidze będzie trudniej, tym bardziej, że 

tylko czterech koszykarzy Górnika ma większe bądź mniejsze doświadczenie z gry na tym szczeblu 

rozgrywkowym. Kibice nie mają jednak „serc z kamienia” i będą wspierać swój zespół dopingiem – także 

w meczach wyjazdowych. W środowisku liczą, że aktualna konstrukcja kadrowa będzie „kamieniem 

węgielnym” pod budowę silniejszej drużyny w przyszłości. Nikt nie chce powtórki z 2011 roku, gdy 

wałbrzyski klub przepadł z poziomu centralnej „jak kamień w wodę” . 

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą” 

Batalie Górnika ze Śląskiem to mecze podwyższonego ryzyka dla organizatorów i obserwatorów, w tym 

dla komisarzy. Wybranie przez PZKosz środowych terminów (7 listopada we Wrocławiu oraz 13 lutego w 

Wałbrzychu) na rozegranie derbów oburzyło kibiców pod Chełmcem, którzy są przekonani, że to 

uderzenie prosto w ich rozgrzane kibicowskie serca/głowy (niepotrzebne skreślić). Zasięgnęliśmy opinii 

w naszym klubie – termin podobno nie ma na celu rozjuszyć ultrasów, a jedynie upchnąć w środowych 

terminach (które i tak były nieuniknione) kluby bliskie sobie pod względem geograficznym. Przykład na 

potwierdzenie tej tezy? Z WKK Wrocław też zagramy w środy. 

8. Papier, kamień, nożyce, Górnik 
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8. Rywale Górnika w 1. lidze 

AZS AGH Kraków: Obejdzie się bez cyrku 

W nawiasie ostatni klub nowego zawodnika  

Po roku nieobecności AGH wraca do 1. ligi. Trener Bychawski w jednym z 

wywiadów podkreślał, że są mądrzejsi o doświadczenia sprzed dwóch lat, a 

sukces zawdzieczają „nie napinaniu się na awans”. Ostatni sezon w 1. lidze w 

barwach AGH pamięta sześciu chłopaków, ale większość  wtedy głównie 

siedziała na ławce. Skromny budżet i nastawienie na młodych graczy nie 

pozwoliły na spektakularne transfery. W porównaniu ze składem z ubiegłego 

sezonu w 2. lidze będzie brakować w szczególności Hiszpana Miguela Zamory, 

który wrócił już z wymiany studenckiej na politechnikę w Madrycie. Ciekawe jest też jak na parkiecie po 

poważnej kontuzji odnajdzie się Michał Sadło (w sezonie 17/18 tylko trzy mecze w Sokole). Bychawski 

podkreślał w prasie, że nie ubolewa nad faktem braku krakowskich derbów w 1. lidze. Do derbów nie 

dojdzie, bo R8 Basket rozpadł się finansowo, a ten głośny projekt w „Dzienniku Polskim” trener AGH 

nazwał „cyrkiem”.  

Lider:  Bartosz Czerwonka, Michał Sadło (Sokół Łańcut) 

Ważni gracze: Maciej Koperski, , Artur Włodarczyk (Sokół Łańcut), Bartłomiej Podworski,  

Rotacja: Patryk Kędel (Legia II Warszawa), Tomasz Zych, Michał Borówka, Konrad Mamcarczyk, Iwan 

Wasyl, Michał Medes 

Uzupełnienie składu: Kamil Jewuła,  Patryk Pachołek (Cracovia), Mateusz Nowacki 

(Cracovia), Maksymilian Jakubek (SMS PZKosz) 

Trener: Wojciech Bychawski 

Wątek wałbrzyski: Iwan Wasyl to znany w środowisku dunker, krakowska wersja latającego nad 

obręczami Bartłomieja Ratajczaka. Maciej Koperski z kolei jest w związku z siostrą Piotra 

Niedźwiedzkiego, Klaudią. Komu w bezpośrednim starciu będzie kibicować koszykarka Wisły? Przed nią 

spory dylemat! 

Typ: Walka o utrzymanie 

 

Biofarm Basket Poznań: Z bombą do playoffs 

Mała rewolucja w stolicy Wielkopolski. Basket stracił latem czterech najlepszych strzelców, drużynę 

przestał prowadzić po kilku latach Przemysław Szurek. Ósme miejsce i pierwsza runda playoffs , czyli 

wynik z rozgrywek 2017/18 pozostają jednak w zasięgu poznaniaków, bo w Baskecie liczą na ciągły 

rozwój swojej młodzieży. Mikołaj Kurpisz z kadrą zdobył mistrzostwo Europy dywizji B, kolejni 

wychowankowie (Lewandowski, Krajewski, Woroniecki) grali w ME dywizji B U-18, gdzie Polska była 

dwunasta. Nieopierzoną młodzież w stolicy Wielkopolski do sukcesów mają prowadzić doświadczeni 

ligowcy: 
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środkowy Adam Metelski oraz powracajacy po latach do Poznania Marcin Flieger, prawdziwa bomba 

transferowa, mający za sobą bardzo dobre lata gry w ekstraklasie. Ekipa Basketu ma także drugi zespół 

jeden szczebel rozgrywkowy niżej. 

Lider: Marcin Flieger (Polpharma Starogard Gdański 

Ważni gracze: Maciej Rostalski (Polonia Leszno), Adam Metelski, Mikołaj Kurpisz 

Rotacja: Mateusz Bręk, Tomasz Smorawiński, Marcin Woroniecki, Michał 

Samsonowicz, Dawid Gruszczyński, Marcin Tomaszewski, Aleksander 

Lewandowski 

Uzupełnienie składu: Jarosław Giżyński, Mikołaj Czyż, Andrzej Krajewski 

Trener: Paweł Blechacz 

Wątek wałbrzyski: Nowy trener Basketu, Paweł Blechacz prowadził w przeszłości Kotwicę Kołobrzeg, 

która w 2016 roku wyeliminowała z walki o awans do 1. ligi Górnika. W Wałbrzychu półfinałowy turniej 

MP U-14 wygrywali wychowankowie Basket Teamu Opalenica, wspomniany Kurpisz oraz Dawid 

Gruszczyński. 

Typ: walka o playoffs 

Elektrobud-Investment ZB Pruszków: Gasnący Znicz 

Znicz Basket stracił latem aż pięciu swoich najlepszych zawodników, a młody 

trener Marek Zapałowski przeniósł się do Legii, gdzie będzie asystentem w 

ekstraklasie. 33-latek stworzył w Pruszkowie drużynę ponad oczekiwania, 

która zajęła siódme miejsce w lidze i w playoffs postawiła się mocniejszej 

Polonii Leszno (1:3 w serii). Głębokie zmiany kadrowe trzeba ocenić na minus, 

bo następcy wspomnianej piątki to jednak inna półka. Ciekawe jak poradzi 

sobie debiutujący w 1. lidze 21-letni Karol Kamiński, w ostatnim sezonie 

bardzo dobry strzelec szczebel niżej w rezerwach Asseco Gdynia. Do gry po 

długiej przerwie spowodowanej zerwaniem więzadeł krzyżowych wraca za to 

MVP MP U-20 z 2016 roku, Marcin Wieluński—także wcześniej związany z gdyńskim klubem. 

 

Lider:  Łukasz Paul (Noteć Inowrocław) 

Ważni gracze: Karol Kamiński (Asseco II Gdynia), Bartłomiej Ornoch, Robert Cetnar 

Rotacja: Marcin Wieluński (ostatnio Asseco II Gdynia), , Przemysław Tradecki (Polfarmex Kutno), Andrzej 

Paszkiewicz, Maciej Cukierda (Księżak Łowicz),  Wojciech Hałas, Daniel Olszewski 

Uzupełnienie składu: Hubert Miłak (UKS Gim 92 Warszawa), Filip Drewniak (Legia II Warszawa) 

Trener: Andrzej Kierlewicz 

Wątek wałbrzyski: Do ZB dołączył Maciej Cukierda, który ostatnio grał w Księżaku Łowiczu i podczas serii 

z Górnikiem miał niejedno ostre spięcie z Bartłomiejem Ratajczakiem. Ekipa Znicza to także ostatnia 

drużyna, z którą biało-niebiescy rywalizowali w 1. lidze siedem lat temu. 

Typ: Walka o utrzymanie 



 34 

Enea Astoria Bydgoszcz: Tęsknoty trudy 

Ściągnięcie nad Brdę Jakuba Dłuskiego, jednego z czołowych graczy 1. ligi 

działaczom Astorii trzeba zapisać na plus. Niestety, były koszykarz R8 Basket 

złapał kontuzję i na początek sezonu nie będzie gotowy. W Bydgoszczy tęsknią za 

playoffs, bo nie grali tam od kilku lat, a w poprzednim sezonie zajęli dopiero 10. 

miejsce. Siłą zespołu na pewno będzie jego głębia. Zachowano liderów, czyli Śpicę 

i Groda, a Marcin Nowakowski i weteran Grzegorz Kukiełka to wyraźne 

wzmocnienia. Ten ostatni, dla którego jest to powrót do Astorii po latach, 

oficjalnie dołączył do drużyny dopiero w połowie września. Astoria stawia także 

na wychowanków: Mateusz Fatz i Łukasz Frąckiewicz zdobyli dla klubu brązowe medale MP U-18 w 2014 

roku.   

Liderzy:  Jakub Dłuski (R8 Basket Kraków), Grzegorz Kukiełka (Legia Warszawa) 

Ważni gracze:  Paweł Śpica, Marcin Nowakowski (R8 Basket Kraków), Mikołaj Grod,  

Rotacja: Łukasz Frąckiewicz, Bartosz Pochocki, Mateusz Fatz, Dorian Szyttenholm, Adrian 

Barszczyk, Jakub Kondraciuk 

Uzupełnienie składu: Kacper Przybylski, Maciej Nalewaj (Domino Inowrocław), Karol Lebiedziński (TKM 

Włocławek), Paweł Kopycki (SMS PZKosz) 

Trener: Grzegorz Skiba 

Wątek wałbrzyski: Tomasz Krzywdziński grał w Astorii w 1. lidze w sezonie 2014/15 (28 meczów, śr. 12 

min, 3.3 pkt, 2.1 zb) 

Typ: Miejsca 3-6 

Energa Kotwica Kołobrzeg: Wyrównać rachunki 

„Czarodziejów z Wydm” nie wspominają pod Chełmcem najlepiej, bo ci wybili 

naszym z głowy grę o awans do 1. ligi w 2016 roku. Kotwica wydawała się 

wtedy w zasięgu Górnika, ale to kołobrzeżanie wygrali w serii 2:1, w tym 

decydujący mecz w swojej hali. Rozgrywającym tamtej drużyny był Dawid 

Mieczkowski, od połowy ubiegłego sezonu szkoleniowiec Kotwicy, najmłodszy 

na tym stanowisku w lidze, bo ledwie 29-letni.  W poprzednim sezonie Kotwica 

zajęła w lidze 11. miejsce i musiała walczyć o ligowy byt w play-out, gdzie pokonała KK Warszawa 3:1 w 

serii. W porównaniu do sezonu 2017/18 potencjał kadrowy w ekipie znad morza jest podobny, choć 

transfer Jakuba Zalewskiego może być wzmocnieniem. 

Lider:  Jakub Zalewski (Siarka Tarnobrzeg/ Start Lublin), 

Ważni gracze: Damian Janiak (Polfarmex Kutno), Łukasz Bodych, Patryk Przyborowski, Daniel Grujić 

Rotacja: Szymon Ryżek, Jakub Stanios (Siarka Tarnobrzeg), Przemysław Wrona (Polonia Leszno), Paweł 

Lasota 

Uzupełnienie składu: Gracjan Dobriański, Łukasz Łukawski 

Trener: Dawid Mieczkowski 

 



 35 

Wątek wałbrzyski: Piotr Niedźwiedzki występował w Kotwicy w sezonie 2012/13, jeszcze w okresie gry 

tego klubu w ekstraklasie. Środkowy notował śr. 5.4 pkt i 3.3 zb w 14 meczach. 

Typ: Walka o utrzymanie 

FutureNet Śląsk Wrocław: Nakręceni na awans 

Przy ul. Mieszczańskiej nie owijają w bawełnę. WKS ma walczyć o awans do ekstraklasy, w czym mają 

pomóc wzmocnienia: powracający do Śląska Robert Skibniewski i Norbert Kulon, Aleksander Leńczuk, 

który najlepszy basket w karierze grał pod okiem Radosława Hyżego w Kłodzku 

(wcześniej wyróżniał się w WKK) oraz Bartłomiej Pietras, aktualny mistrz 

Europy U-20 dywizji B (w kadrze grał z nowymi klubowymi kolegami, Jakubem 

Musiałem i Michałem Sasikiem). Po rozczarowującym ubiegłorocznym sezonie, 

gdy wrocławianie zajęli dopiero 9. miejsce, trener Hyży nowe rozgrywki 

traktuje jak drugą szansę. W rozmowie z Radiem Wrocław zapowiedział ciężki 

dla zawodników okres przygotowawczy, większą cierpliwość na ławce oraz 

postawienie na ofensywną koszykówkę. Śląsk ma za sobą serię zwycięstw w sparingach, ale te nie zawsze 

są miarodajne. „Trójkolorowi” powinni spokojnie znaleźć się w playoffs, ale czy ten skład wystarczy do 

awansu? Czas pokaże, ale łatwo na pewno nie będzie. 

Liderzy: Robert Skibniewski (Turów Zgorzelec), Norbert Kulon (GKS Tychy) 

Ważni gracze: Aleksander Dziewa, Aleksander Leńczuk (AZS Koszalin), Jakub Musiał 

Rotacja: Bartłomiej Pietras (Asseco), Karol Michałek, Marcin Bluma, Maciej Krakowczyk, Sebastian 

Bożenko, Tomasz Żeleźniak, Dominik Wilczek, Michał Sasik, Maks Zagórski 

Uzupełnienie składu: Jan Malesa, Szymon Tomczak  

Trener: Radosław Hyży 

Wątek wałbrzyski: Dobrze przeciwko Górnikowi na parkiecie czuje się 20-letni Jakub Musiał. W 

rozgrywkach 16/17 jego kluczowe rzuty dały wygraną w „Kosynierce” 69:64 (15 punktów), niedawno z 

kolei jego 23 punkty zapewniły WKS-owi triumf w Aqua Zdroju w sparingu. 

Typ: Miejsca 3-6 

GKS Tychy: Przeciąg w szatni bez konsekwencji 

W sezonie 2017/18 GKS dotarł do najlepszej czwórki rozgrywek i choć latem 

zespól Tomasza Jagiełki opuściło aż pięciu czołowych graczy, to następcy 

sprawili, że skład ani trochę nie stracił na jakości. Tyszanie mają solidny, 

zbilansowany zespół, który powinien dojść daleko. Jeden z liderów GKS-u, Filip 

Małgorzaciak odszedł do Sokoła Łańcut, gdzie trener Kaszowski chciał go 

podobno od trzech lat. W jego miejsce sprowadzono jednak solidnego Piotra 

Wielocha, a pod koszem pojawili się doświadczeni Paweł Zmarlak i Paweł 

Bogdanowicz.  Rywale jednak też nie próżnowali i tyszanie swoją jakość będą 

musieli potwierdzić na parkiecie. GKS to klub kibicowsko bliski fanom Górnika, 

dlatego też 10 listopada w Wałbrzychu dojdzie do meczu przyjaźni na 

trybunach. 
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Lider: Michał Jankowski 

Ważni gracze: Damian Szymczak, Paweł Zmarlak (MKS Dąbrowa Górnicza), 

Rotacja: Kacper Majka, Piotr Wieloch (Biofarm Basket Poznań), Maciej Maj (MCKiS Jaworzno), Paweł 
Bogdanowicz (Pogoń Prudnik), Filip Taisner (AZS Gliwice), Piotr Hałas 

Uzupełnienie składu: Jakub Zawadzki, Bassey Usendiah, Jakub Fenrych 

Trener: Tomasz Jagiełka 

Wątek wałbrzyski: W 2010 roku Michał Jankowski, jeszcze w barwach AZS Politechniki Warszawa zdobył 
przeciwko Górnikowi w hali przy ul. Wysockiego 30 punktów w 1. lidze. W ubiegłym sezonie, już w 
barwach AZS Częstochowa, ukąsił biało-niebieskich 18 „oczkami” . 

Typ: Miejsca 3-6 

Jamalex Polonia 1912 Leszno: Zagrać o pełną pulę 

W przeciągu ostatnich kilku lat nie było drugiego zespołu, który tak bardzo pacyfikował zapędy Górnika w 
2. lidze. W Aqua Zdroju nasi przegrali 57:76, w Lesznie było aż 68:102. Przed Polonią trzeci sezon po 
awansie. Klub z roku na rok robi postępy, w sezonie 2017/18 zajął trzecie miejsce, a Łukasz Grudniewski 
zgarnął nagrodę dla trenera roku w 1. lidze. W przerwie letniej nie doszło w 
składzie do poważnych osłabień, a zespół dodatkowo wzmocnił Tomasz 
Ochońko, aktualny wicemistrz Polski ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Polonia to 
spora kolonia wrocławskiego Śląska, bo w klubie nie brakuje zawodników 
związanych wcześniej z WKS-em (Grudniewski, bracia Sanny, Mroczek-
Truskowski, Stawiak, Kutta). Miasto Leszno promuje się hasłem „Rozwiń 
skrzydła”. Leszczyński klub jest na dobrej drodze by odlecieć na wyższy szczebel 
rozgrywkowy. Ekipa z hali „Trapez” to faworyt rozgrywek wg zakładów 
bukmacherskich LV Bet. Za złotówkę postawioną na Polonię można wygrać 
jedynie 2.20 zł.  Dla porównania ta sama kwota zainwestowana w wygranie ligi 
przez Górnika wiąże się z wypłatą aż 401 zł! Jedynym niżej notowanym klubem w 1. lidze wg 
bukmacherów jest AZS AGH Kraków (501:1).  
 

Liderzy: Kamil Chanas, Tomasz Ochońko (Stal Ostrów Wlkp.) 

Ważni gracze: Radosław Trubacz, Adam Kaczmarzyk 

Rotacja: Stanferd Sanny, Marc-Oscar Sanny (Zetkama Doral Nysa Kłodzko), Adrian Mroczek-Truskowski 
(Śląsk Wrocław), Szymon Milczyński, Mateusz Stawiak (Śląsk Wroclaw),  

Uzupełnienie składu: Adam Nawrocki (King Szczecin), Karol Kutta (Śląsk Wrocław)* 

Trener: Łukasz Grudniewski 

Wątek wałbrzyski: Kamil Chanas był w poprzednich rozgrywkach czwartym strzelcem 1. ligi i zajął drugie 
miejsce w głosowaniu na MVP sezonu. Co ciekawe, trójki koszykarzy, którzy punktowali od niego lepiej w 
zbliżającm się sezonie nie zobaczymy na zapleczu ekstraklasy. W Wałbrzychu pamiętają go jednak sprzed 
dekady, bo wychowanek Śląska w sezonie 2008/09 występował w Górniku, jeszcze w czasach ekstraklasy 
(21 meczów, śr. 10.8 pkt). 

Typ: Miejsca 1-2 

 

* W momencie publikacji Karol Kutta był testowany przez Polonię i jego transfer nie był potwierdzony 
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Księżak Syntex Łowicz: Nie dadzą się puścić w skarpetkach 

Nadeszły dobre czasy dla łowickiej koszykówki. Po historycznym awansie do 
1. ligi działacze splądrowali rynek w poszukiwaniu wzmocnień. Było to 
możliwe dzięki zwiększonej aż o 250 tys złotych dotacji z miejskiego Ratusza. 
Jak podaje portal lowicz24.eu, decyzję o przekazaniu tych środków dla 
Księżaka poparli miejscy radni na lipcowej sesji. Z kasy miasta do 
koszykarskiego klubu trafi w 2018 roku łącznie prawie pół miliona, dokładnie 
460 tys. zł. Po awansie Księżaka opuścili najlepszy gracz, Karol Dębski oraz 
rozgrywający Michał Kwiatkowski, ale nikt za nimi w Łowiczu nie będzie 
tęsknił, bo w ich miejsce sprowadzono cenionych ligowców, Marcina 
Salamonika i Jana Grzelińskiego. Do tego ściągnięto Mikołaja Stopierzyńskiego, który miał za sobą 
dobry sezon w Pruszkowie. Miejscy radni oraz Syntex, słynący m.in. z produkcji skarpetek sponsor, 
zapewniają stabilność, dzięki której łowiczanie mogą w 1. lidze zaskoczyć wielu. 

Lider: Marcin Salamonik (GTK Gliwice)  

Ważni gracze: Jan Grzeliński (Śląsk Wrocław), Mikołaj Stopierzyński (ZB Pruszków), Arkadiusz Kobus 
(Polfarmex Kutno),  

Rotacja: Mikołaj Motel (KK Warszawa), Kacper Kuta (Rawia Rawicz), Bartłomiej Bojko, Bartosz 
Włuczyński, Daniel Nieporęcki, Michał Świderski, Sebastian Dąbek (MCKiS Jaworzno) 

Uzupełnienie składu: Mateusz Gładki, Kacper Dudek 

Trener: Robert Kucharek 

Wątek wałbrzyski: Marcin Salamonik to wychowanek wałbrzyskiego Górnika, z którym w 2003 roku 
zdobył brązowy medal MP U-20, a cztery lata później awansował do ekstraklasy. Michał Świderski z 
kolei z biało-niebieskimi ma koszmarne wspomnienia. W 2007 roku jego Sportino Inowrocław 
przegrało bezpośrednią walkę o awans do elity właśnie z Górnikiem, choć prowadziło w serii do 
trzech wygranych 2:0. W tym roku wałbrzyszanie powstrzymali go ponownie, w walce o 1. ligę z 
Księżakiem.  

Typ: Walka o playoffs 

Pogoń Prudnik: Weteran nie przestaje zadziwiać 

O poprzednich rozgrywkach w koszykarskiej stolicy opolszczyzny chcą jak 
najszybciej zapomnieć. W sezonie zasadniczym Pogoń wygrała tylko 11 z 32 
meczów i musiała walczyć o ligowy byt w play-out, gdzie ostatecznie była 
lepsza od Nysy Kłodzko (3:1 w serii). W klubie uznano, że problem nie leżał 
w szkoleniowcu, który zachował pracę, ale w zawodnikach. Z tego też 
powodu do Prudnika przenosi się dwóch bardzo uznanych ligowców: 
Wojciech Pisarczyk i Marcin Sroka.  

Wydarzeniem pozostaje jednak przedłużenie umowy z 41-letnią legendą 1. 
ligi, rozgrywającym Grzegorzem Mordzakiem, dla którego będzie to 23 
sezon w zawodowej karierze i 4 w Prudniku. W zespole został także kolejny z obwodowych, Tomasz 
Prostak, czyli najlepszy strzelec ekipy Tomasza Michalaka. Od tej dwójki wiele może się nauczyć 21-
letni Mateusz Moczulski, który powraca do koszykówki po serii kontuzji. Moczulski w 2013 roku 
dotarł ze Smykiem Prudnik do meczu o brązowy medal MP U-16. Kolegą Moczulskiego z tamtej 
drużyny jest wracający do Prudnika Oliwer Topolski. 
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Lider: Marcin Sroka (Krosno) 

Ważni gracze: Tomasz Prostak, Grzegorz Mordzak, Wojciech Pisarczyk (R8 Basket Kraków), Tomasz 

Nowakowski 

Rotacja: Kacper Stalicki (R8 Basket Kraków), Damian Antczak (Kutno), Jakub Krawczyk,  Maciej Poznański 

(Politechnika Gdańska), Mateusz Moczulski, Wojciech Szpyrka (Legia II Warszawa),  

Uzupełnienie składu: Kornel Jakieła (MKS II Dąbrowa Górnicza), , Oliwer Topolski (MKS Otmuchów) 

Trener: Tomasz Michalak 

Wątek wałbrzyski: Kacper Stalicki i Wojciech Pisarczyk w 2016 roku grali w R8 Basket Kraków, który 

wyeliminował Górnika w ćwierćfinale 2. ligi. Pierwszy zaliczał w tych stariach epizody, drugi w dwumeczu 

zanotował śr. 10.5 pkt i 7.5 zb. 

Typ: Miejsca 9-10 

Polfarmex Kutno: Róża pozbawiona kolców 

W Kutnie rewolucja. Aż czterech z pięciu najlepszych strzelców odeszło z 
klubu, w sumie wymieniono ponad połowę składu. A trzeba przyznać, że 
biorąc pod uwagę kadrę Polfarmexu poprzedni sezon był bardzo udany, bo 
zakończony na 6. miejscu po rundzie zasadniczej i w I fazie playoffs, gdzie 
ekipa z województwa łódzkiego urwała jeden mecz Sokołowi Łańcut (1:3). W 
składzie nie ma już weterana Tomasza Wojdyły, ale jego pod koszem godnie 
powinien zastąpić równie doświadczony Tomasz Andrzejewski. Skład 
Polfarmexu, podobnie jak przed rokiem, nie powala na kolana, ale pracujący 
w Kutnie od lat trener Jaroslaw Krysiewicz to gwarancja jakości na ławce. Kutno znane jest w Polsce jako 
miasto róż, ale dla tamtejszego pierwszoligowca zbliżający się sezon różami usłany być nie powinien. Z 
drugiej strony zbudowany skład może pozwolić uniknąć walki w play-out. Co ciekawe, Polfarmex pokonał 
niedawno w wyjazdowym sparingu aktualnego mistrza Polski, Anwil Włocławek 88:86.   

Lider: Tomasz Andrzejewski (Legia Warszawa) 

Ważni gracze: Bartosz Majewski, Patryk Gospodarek (Astoria Bydgoszcz) 

Rotacja: January Sobczak, Patryk Wieczorek (MKS II Dąbrowa Górnicza), Karol Obarek (SKK Siedlce), Filip 
Czyżnielewski (Siarka Tarnobrzeg), Paweł Nowicki (Siarka Tarnobrzeg), Maciej Żmudzki (Kotwica 
Kołobrzeg), Michał Marek, Adrian Matyszkiewicz (SMS PZKosz) 

Uzupełnienie składu: Szymon Pawlak 

Trener: Jarosław Krysiewicz 

Wątek wałbrzyski: Do Polfarmexu latem przeszedł Karol Obarek, koszykarz Górnika w sezonie 2015/16. 
Dwa lata temu nasi juniorzy starsi grali w Wałbrzychu o awans do turnieju finałowego MP U-20. W jednym 
z meczów przegrali z Treflem Sopot 53:79. Bezlitosny dla naszych koszykarzy był Bartosz Majewski, autor 
21 punktów (9/15 z gry) dla sopocian. 21-letni  obrońca to obecnie jeden z ważniejszych zawodników 
Polfarmexu. 

Typ: Miejsca 9-10 
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Rawlplug Sokół Łańcut: Mocna banda Kaszowskiego 

Położony niedaleko Rzeszowa malowniczy Łańcut może wydawać się 
uśpiony. Koszykarze Sokoła na parkiecie są jednak bardzo aktywni, od lat 
prezentując się solidnie. To głównie zasługa trenera Dariusza Kaszowskiego, 
który w Sokole jest człowiekiem-instytucją. W przerwie pomiędzy 
rozgrywkami doszło do rozdzielenia bliźniaków—Łańcut opuścił najlepszy 
strzelec, Marek Zywert, ale pozostał najlepszy asystujący ligi, Kamil Zywert. 
Dziurę po Marku powinien jednak załatać Filip Małgorzaciak, a ściągnięcie 
plejady wciąż młodych, ale ogranych koszykarzy (Sewioł, Fiszer, Pruefer) też 
wydaje się przemyślanym ruchem. „Mam oczywiście nadzieję, że Filip 
Pruefer zrobi w naszej drużynie krok do przodu, wejdzie na wyższy poziom. Dawno nie mieliśmy 
koszykarza o takich warunkach. Na pewno pomoże nam w walce na tablicach, stawianiu zasłon, 
rolowaniu, ale i na jakieś punkty z jego strony też liczymy” - zdradził portalowi Nowiny24 szkoleniowiec 
Sokoła. Ciekawe jak w 1. lidze odnajdzie się Dawid Zaguła, w ostatnich rozgrywkach najlepszy strzelec 
całej 2. ligi. W Łańcucie dysponują największą w lidze siłą rażenia pod koszem, bo obok Pruefera są 
przecież doświadczeni Maciej Klima i Rafał Kulikowski. Wicemistrz 1. ligi powinien ponownie walczyć o 
najwyższe cele. 
 
Lider: Maciej Klima 

Ważni gracze: Rafał Kulikowski, Filip Małgorzaciak (GKS Tychy), Bartłomiej Karolak, Kamil Zywert 

Rotacja: Filip Pruefer (Politechnika Gdańska), Dawid Zaguła (Stal Stalowa Wola), Wiktor Sewioł (Siarka 
Tarnobrzeg), Jakub Fiszer (Biofarm Basket Poznań), Adrian Inglot 

Uzupełnienie składu: Aleksander Mac, Jakub Błachowicz-Kiełb, Maciej Mroziak, Szymon Dziedzic 

Trener: Dariusz Kaszowski 

Wątek wałbrzyski: W przeszłości dobre sezony w ekipie trenera Kaszowskiego notowali Rafał Glapiński i 
Damian Pieloch. Wiktor Sewioł z kolei w ostatnich rozgrywkach grał z Piotrem Niedźwiedzkim w Siarce 
Tarnobrzeg, a w 2013 roku podbił Wałbrzych, gdy jego Trefl pokonał Górnika w półfinale MP U-16 88:62, 
a skrzydłowy zdobył 31 punktów i zaliczył 12 zbiórek. Łańcut dobrze z kolei kojarzą fani bialo-niebieskich 
z „Wałbrzyskiego Kotła”, którzy w latach 2012-2017 grali tam w koszykarskich turniejach kibiców. 

Typ: Miejsca 1-2 

SKK Siedlce: Balans nad przepaścią 

Siedlczanie grają w 1. lidze nieprzerwanie od 2014 roku, ale ani razu nie awansowali do 
playoffs, skupiając się na walce o utzymanie. Wydaje się, że w nowym sezonie SKK czeka 
kolejny rok balansowania nad przepaścią. W poprzednim wygrali ledwie 8 z 32 meczów, 
a w fazie play-out przegrali nawet pierwszy mecz z Siarką Tarnobrzeg (osłabiona 
brakiem Piotra Niedźwiedzkiego ekipa z Podkarpacia uległa jednak w kolejnych trzech 
spotkaniach i spadła o jeden szczebel). Na plus działaczom SKK należy zapisać 
zachowanie w składzie swoich trzech najlepszych koszykarzy: Bartosza Wróbla, Rafała 
Króla i Rafała Sobiło. Ze Śląska Wrocław wrócił rozgrywający Marcin Pławucki, z którym 
z WKS-u z żalem żegnał się ceniący jego pracowitość Radosław Hyży (wspominał o tym 
w jednym z wywiadów). W sparingach SKK wysoko przegrało z ekstraklasową Rosą Radom oraz 
minimalnie z drugoligowymi Żubrami, ale z też powalczyło w Łańcucie z Sokołem (87:89) i dość pewnie 
ograło Pogoń Prudnik (83:70). 
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Swoją markę będzie chciał odbudować w Siedlcach Nikodem Sirijatowicz, w przeszłości mistrz Polski 

kadetów 2009 (z Zastalem) oraz MVP 2. ligi (z Polonią Leszno).  

Lider: Bartosz Wróbel 

Ważni gracze: Marcin Pławucki (Śląsk Wrocław) , Rafał Sobiło, Maciej Strzelecki (Pogoń Prudnik), Rafał Król 

Rotacja: Nikodem Sirijatowicz (Polonia Leszno), Artur Pabianek (Siarka Tarnobrzeg), Mateusz Szwed 

(Polfarmex Kutno) 

Uzupełnienie składu: Dawid Kołodziński, Bartosz Ożarek 

Trener: Michał Spychała 

Wątek wałbrzyski: Do SKK trafił Artur Pabianek, który w 2015 roku rywalizował z Górnikiem w finałach MP 

U-18. Jego Rosa Radom pokonała wtedy biało-niebieskich 71:63, a Pabianek zdobył 10 punktów, dodał też 

7 zbiórek. W ekipie Górnika grali wtedy Damian Durski, Marcin Jeziorowski i Maciej Krzymiński. Trener SKK, 

Michał Spychała prowadził w 2011 roku Znicz Pruszków w ostatnim meczu wałbrzyszan w 1. lidze (słynny 

„mecz z taczką”). 

Typ: walka o utrzymanie 

STK Czarni Słupsk: Dziki przeskok Gryfa 

W poprzednim sezonie Czarni wycofali się z rozgrywek Energa Basket Ligi z powodu kłopotów finansowych. 
Spółka akcyjna upadła, powstała nowa organizacja, z nowym wizerunkiem w social media i strojami, ale bez 
cierpliwości przebijania się do poważnego basketu od 3. ligi. W Słupsku wykupili 
„dziką kartę” i kuchennymi drzwiami zameldowali się na zapleczu ekstraklasy. W Hali 
Gryfia znani w całej Polsce żywiołowi kibice będą oglądać dobrą drużynę, bo opartą 
na ogranych na najwyższym szczeblu Mantasie Cesanuskisie (będzie także drugim 
trenerem) i Łukaszu Sewerynie oraz na znaczących w 1. lidze zawodnikach tj. Patryk 
Pełka (trzeci strzelec R8 Basket Kraków) i Adrian Kordalski (czwarty asystujący ligi). 
Do tego do Słupska wrócili bardzo solidni wychowankowie: Szymon Długosz, Hubert 
Wyszkowski, Dawid Rypiński i Wojciech Jakubiak. Ten ostatni to syn Roberta 
Jakubiaka, nowego trenera Czarnych, związanego przez lata z grupami 
młodzieżowymi tego klubu. Ogólnie w 14-osobowym składzie jest aż 11 słupszczan. 
Budżet klubu waha się w granicach 1,1-1,5 mln złotych, z czego dotacja z miejskiego 
ratusza wyniosła aż 500 tys. złotych. 

Nowe otwarcie w Słupsku przyniosło kolejną w ostatnich latach zmianę logotypu. Za nowy odpowiada 
słupska agencja brandingowa Rio Creativo. 

Lider: Mantas Cesnauskis 

Ważni gracze: Patryk Pełka (R8 Basket Kraków), Adrian Kordalski (ZB Pruszków), Łukasz Seweryn 

Rotacja: Wojciech Jakubiak (Śląsk Wrocław), Hubert Wyszkowski (SMS PZKosz), Damian Cechniak (ZB 

Pruszków), Szymon Długosz (Siarka Tarnobrzeg), Dawid Rypiński (Siarka Tarnobrzeg), 

Uzupełnienie składu: Piotr Powideł, Mikołaj Chmura, Robert Ludwiczuk, Andrzej Urban 

Trener: Robert Jakubiak 

Wątek wałbrzyski: Patryk Pełka dał się Górnikowi mocno we znaki w 2017 roku, gdy jego R8 Basket Kraków 

eliminował biało-niebieskich w ćwierćfinale 2. ligi. Skrzydłowy w dwumeczu zanotował śr. 17,5 pkt i 7 zb.   
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Dobrze w Wałbrzychu prezentowali się także Hubert Wyszkowski i Piotr Powideł, w 2017 roku zawodnicy 

SMS PZKosz Władysławowo, który rywalizował z Górnikiem w II rundzie play-off (odpowiednio zdobyli 21 i 

9 punktów). 

Typ: Miejsca 3-6 

WKK Wrocław: Przejęli wychowanka 

WKK słynie ze szkolenia i regularnie zdobywanych medali młodzieżowych mistrzostw Polski. Przy Czajczej 
uznali jednak,  że dalszy rozwój nie będzie możliwy jedynie na parkietach 2. ligi. Stąd wykupiono „dziką 
kartę” i dodatkowo dokonano kilku wzmocnień. Do Wrocławia wrócili Michał Jędrzejewski i Dominik 
Rutkowski, mistrzowie Polski U-14, U-16 i U-18 oraz wicemistrzowie 
kraju U-20 z WKK. W składzie są także inni medaliści: Aleksander Lentka, 
Fryderyk Matusiak, Michał Kroczak, Łukasz Uberna, Kacper Grzelak, 
Kamil Fiedukiewicz i Tomasz Madejski. Siłą na obwodzie ma być 
wicemistrz świata U-17, Jakub Koelner, który po latach wraca do 
swojego macierzystego klubu (ostatnio grał niewiele w ekstraklasie). Do 
tego zestawu doszedł Jakub Patoka, lider punktowy wrocławian w 
sparingach. Trener Tomasz Niedbalski słynie z dobrej pracy z młodzieżą, przez co WKK może sprawić kilka 
niespodzianek. 

Lider: Jakub Patoka (Turów Zgorzelec) 

Ważni gracze: Jakub Koelner (Turów Zgorzelec), Damian Pieloch (GTK Gliwice) 

Rotacja: Michał Jędrzejewski (GTK Gliwice), Dominik Rutkowski (Doral Nysa Kłodzko), Bartosz Ciechociński 
(Start Lublin), Przemysław Malona (Doral Nysa Kłodzko), Michał Kroczak, Kamil Fiedukiewicz, Łukasz 
Uberna, Fryderyk Matusiak 

Uzupełnienie składu: Kacper Grzelak, Tomasz Madejski 

Trener: Tomasz Niedbalski  

Wątek wałbrzyski: Tym najważniejszym jest jednak ściągnięcie Damiana Pielocha, wychowanka biało-
niebieskich, który będzie miał okazję po raz pierwszy od opuszczenia Wałbrzycha w 2011 roku użądlić na 
parkiecie klub ze swojego rodzinnego miasta. Etos pracy Pielocha na portalu polskikosz.pl chwalił trener 
Niedbalski, który wspomniał o tym, że wałbrzyszanin prosił o klucze do hali nawet w czasie wolnym od 
treningów. 

Typ: Walka o playoffs 
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