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Słowem wstępu
Witam Państwa w drugim nume-

rze Magazynu Novum! Pierwotnie 
planowaliśmy jego wydanie na po-
czątku roku, jednak w klubie dzia-

ło się tyle ciekawego, że zdecydowa-
liśmy się odłożyć nasze plany nieco 

w czasie. Cieszę się, że udało nam 
się zorganizować aż dwa turnieje 
mistrzostw Polski. Zważywszy na 
fakt, że najlepszych juniorskich 
drużyn w kraju nie gościliśmy od 

blisko ćwierć wieku, mamy chyba powody do dumy jako orga-
nizator finału rozgrywek w kategorii U-20. Medalu nie udało 
się zdobyć, ale był to dla nas trzeci finał w ciągu ostatnich czte-
rech lat. To znaczące osiągnięcie, pokazujące że nasza praca 
z młodzieżą nie idzie na marne. Pamiętajmy też, że byliśmy 
od większości przeciwników młodsi i siłą rzeczy nie mogliśmy 
im się przeciwstawić fizycznie. Nie mniej jednak jestem zado-
wolony, z tego co drużyna osiągnęła. Siódme miejsce to jak 
na nasze warunki znakomity wynik. Co więcej, już dzisiaj wi-
dać młodych graczy, którzy w kolejnych latach mogą kontynu-
ować sukcesy swoich starszych kolegów i pielęgnować piękną 
tradycję. Udało nam się także zrobić kolejny krok do przodu w 
seniorskiej koszykówce. Odnieśliśmy w lidze dwanaście zwy-
cięstw, czyli tyle samo ile w ubiegłym roku, jednak pamiętaj-
my, że tym razem rozegraliśmy aż o sześć spotkań mniej. To 
odbiło się na miejscu w tabeli, bowiem w tym sezonie zaję-
liśmy bardzo wysokie, szóste miejsce, awansując do play-off, 
gdzie byliśmy blisko sprawienia dużej niespodzianki. W klubie 
w międzyczasie było trochę zawirowań i zmian w składzie. Na 
szczęście udało nam się wszystko poukładać. Reasumując; za 
nami naprawdę udany sezon i mam nadzieję, że wciąż będzie-
my się tak prężnie rozwijać.

Tymczasem zapraszam do lektury!

Grzegorz Gospodarek
Prezes Zarządu KKS Novum Przygotowanie materiałów: 

Tomasz Biaduń, fot. Łukasz Kaczanowski

SPIS TREŚCI

str. 3
To był dobry sezon dla lubelskiej drużyny. 

Novum zrobiło niewątpliwie postęp, co widać 
po ligowej tabeli. Podopieczni trenera Sławo-
mira Depty wywalczyli też historyczny awans 
do play-off, gdzie napędzili sporo strachu Tu-
rowi Bielsk Podlaski.

str. 5
W klubie jest coraz więcej „świeżej krwi”. 

Na treningach najmłodszych grup pojawia się 
sporo dzieci, a juniorzy odważnie wchodzą do 
dorosłej, drugoligowej drużyny.

str. 6-7

Novum zorganizowało w minionym sezonie 
aż dwa turnieje mistrzowskie. Lublinianie by-
li gospodarzami półfinału, a także finału MP 
U-20. Ta druga impreza powróciła do Koziego 
Grodu po blisko ćwierć wieku nieobecności.

str. 8
Jak ocenia sezon 2011/2012 prezes Grzegorz 

Gospodarek? Jakich zmian możemy spodzie-
wać się w drużynie i jaka jest jej najbliższa 
przyszłość? Obszerny wywiad z szefem No-
vum.

str. 10-11

Bracia Kuba i Bartek Karolakowie w dużej 
mierze stanowili o sile drużyny tak w roz-
grywkach drugiej ligi seniorów, jak i juniorów 
starszych. W wywiadzie opowiadają o swoich 
planach na przyszłość.
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Dwanaście. Tyle zwycięstw udało 
się odnieść koszykarzom Novum w 
sezonie regularnym. To co prawda 
wynik identyczny, jak w ubiegłych 
rozgrywkach, jednak nie można tych 
osiągnięć porównywać. Przede wszystkim 
dlatego, że tym razem lublinianie 
rozegrali aż sześć spotkań mniej, dzięki 
czemu osiągnęli 50-procentowy odsetek 
wygranych i zajęli o wiele wyższe miejsce 
– szóste, co dało im historyczny awans 
do play-off. Tam novum było bliskie 
sprawienia niespodzianki i pokonania 
faworyta z bielska podlaskiego.

Promocja do play-off to był zresztą cel posta-
wiony drużynie przed rozpoczęciem sezonu. Tyle, 
że wtedy nikt nie spodziewał się rewolucyjnych 
zmian, które miały nadejść. Młodą ekipę w kie-
runku pierwszej ligi miał poprowadzić doświad-
czony Tomasz Celej. I na początek wywiązywał 
się z tej roli wyśmienicie. Już w swoim pierwszym 
meczu z Siemaszką Piekary (94:92) zdobył 42 
punkty, trafiając zwycięską trójkę w końcówce. 
Niestety, potem zaczęły się „schody”. Druga li-
ga okazała się nie być taka łatwa, a Celej zakoń-
czył swoją przygodę z Novum po ledwie trzech 
spotkaniach. Co prawda w kolejnych dwóch był 
jeszcze wpisany do protokołu, jednak na parkiet 
już nie wybiegł. Różne były domysły nt. tego, dla-
czego zawodnik zrezygnował z gry, pojawiły się 
nawet plotki o przejściu do pierwszoligowego 
Startu. Ostatecznie jednak kibice nie zobaczyli już 
Celeja na parkiecie, co – mimo braku oficjalnego 
oświadczenia – oznacza prawdopodobnie zakoń-
czenie kariery przez tego zawodnika.

Młoda drużyna musiała szybko otrząsnąć się po 
stracie koszykarza, który miał być dla niej mentalnym 
liderem. Novum radziło sobie ze zmiennym szczę-
ściem. Przydarzały mu się mecze fatalne (porażka w 
Piasecznie 59:106), jak i wyjątkowo dobre (wygrana 
w Krakowie 74:60). Lublinianie mieli też pecha, a 
konkretnie jeden z nich. Michael Gospodarek w star-
ciu z Unią w Tarnowie upadł bardzo nieszczęśliwie na 
parkiet, doznał wstrząśnienia mózgu i został przewie-
ziony do miejscowego szpitala. Strata podstawowego 
rozgrywającego kosztowała Novum prawdopodob-
nie przegraną (78:85), która jednak na szczęście nie 
spowodowała wypadnięcia poza „ósemkę”.

A pro pos’ play-off; walka o awans do fazy pucha-
rowej (w drugiej lidze po raz pierwszy zarządzono, 
że zagra w niej aż osiem drużyn) trwała bardzo dłu-
go i była niezwykle zacięta. W pewnym momencie 
drużynę trzecią i dwunastą dzieliły ledwie dwa-trzy 
oczka i praktycznie każda kolejka powodowała 
przetasowania w tabeli. Jak w tym całym zgiełku 
odnajdywało się Novum? Bardzo dobrze. Z każdym 
meczem forma lublinian rosła, a nasi koszykarze wy-
grywali kluczowe mecze z głównymi konkurentami 
do ósemki. Najciekawiej było w starciach z Limbla-
chem Limanowa (87:82) czy Wisłą Kraków (78:77). 
To właśnie te starcia pozwoliły uwierzyć młodej dru-
żynie w jej możliwości i choć jeszcze nie zapewniały 
play-off, dodały mnóstwo pewności siebie. Awans do 
ósemki stał się faktem po przedostatnim spotkaniu 
w sezonie, z Pułaskim Warka. Pozornie łatwo wy-
grane spotkanie (80:67) wcale do takich nie należało. 
Lublinianie nie od dzisiaj mają kompleks tej drużyny, 
jednak tym razem nie dał on o sobie znać. 

Po zwycięstwie Novum mogło już tylko spokoj-
nie przyglądać się, jak rywale w ostatniej kolejce 
walczą o rozstawienie przed play-off. Rozstrzygnię-

cia finałowej rundy (lublinianie mieli w niej grać z 
Politechniką II Warszawa, ale ta wycofała się z ligi) 
spowodowały jeszcze drobne roszady i sprawiły, że 
Novum trafiło ostatecznie na Tur Bielsk Podlaski 
(innymi potencjalnymi rywalami były Politechnika 
Rzeszowska i UMKS Kielce) i odpadło po zaciętej 
trzymeczowej serii.

Oprócz osiągnięcia wysokiej lokaty w sezonie 
regularnym, dodatkowym powodem do dumy dla 
lubelskiej drużyny, było zdobycie przez Kubę Karo-
laka tytułu króla strzelców ligi. Bardzo wysoko w ka-
tegorii asyst był Michael Gospodarek, a w czołówce 
zbierających znalazł się Mateusz Wiśniewski.

PUNKTY:
1. Kuba Karolak (Novum) – 21.8 pkt
2. Łukasz Kuczyński (Tur Bielsk P.) – 20.4 pkt
3. Andrzej Peciak (Limblach L.) - 20.2 pkt
4. Rafał Sobiło (Pułaski Warka) – 19.7 pkt
5. Artur Donigiewicz (Rosa II Radom) – 19.5 pkt

ZBIÓRKI:

1. Piotr Miś (Politechnika Rz.) - 10.3 zb
2. Przemysław Cygan (Unia Tarnów) – 10.2 zb
3. Arkadiusz Zabielski (Tur) – 10.1 zb
4. Piotr Kwadrans (Limblach) – 9.9 zb
(…) 7. Mateusz Wiśniewski (Novum) – 8.7 zb

ASYSTY:

1. Piotr Kardaś (Rosa II) – 7 as.
2. Andrzej Paszkiewicz (PWiK) – 6.4 as.
3. Mariusz Rapucha (Tur) – 5.5 as.
4. Michael Gospodarek (Novum) – 5.4 as.
5. Piotr Kindlik (Limblach) – 5.3 as.

Jest postęp. Drużyna dojrzała

lIgowE STATYSTYKI
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Zawirowania wokół kadry drużyny 
sprawiły, że sztab szkoleniowy oraz 
działacze musieli momentami niemal 
improwizować. Odejścia w trakcie sezonu 
Tomasza Celeja, Bartłomieja Lisowskiego 
czy Pawła Szeleźniaka były mocnymi 
ciosami, po których jednak Novum nie 
było zamroczone zbyt długo. Rozważna 
polityka transferowa pozwoliła 
pozyskać wartościowych zmienników.

Co oczywiste, najmocniej doskwierający był brak 
Celeja, który jako najbardziej doświadczony gracz, 
miał wskazać młodej drużynie drogę do pierwszej 
ligi. Ale ubytek Lisowskiego też zabolał Novum. 
Młody center, wypożyczony z MOSiR Krosno 
szybko odnalazł się w drużynie Sławomira Depty 
i niespodziewanie stał się wyróżniającą postacią. 
To odbiło się głośnym echem na Podkarpaciu. 
Pierwszoligowy MOSiR natychmiast zgłosił się po 
swojego wychowanka, ściągając go z powrotem do 
siebie. Ruch ten nie był do końca zrozumiały zwa-

żywszy na to, co miało się dziać później. Najdłuż-
szym pierwszoligowym epizodem Lisowskiego był 
pięciominutowy występ (a w zasadzie pobyt) na 
boisku w pogromie, który zafundował krośnianom 
Start Gdynia...

W obliczu braku młodego centra, w Novum na 
środku powstała wielka dziura. Działacze zareago-
wali szybko. W styczniu do drużyny został sprowa-
dzony z Kotwicy Kołobrzeg mierzący 206 cm Pa-
tryk Bajtus. Widać było, że center, choć nieograny 
(w wyższej lidze „grzał ławę”) ma spore możliwości. 
Już w debiucie z Rosą II Radom zaliczył 11 pkt i 6 
zbiórek, a swój najlepszy mecz miał niecały miesiąc 
później z Limblachem Limanowa. Bajtus zanoto-
wał wtedy 24 punkty. W sumie center rozegrał w 
sezonie jedenaście spotkań dla Novum, będąc jego 
czwartym strzelcem. - To zawodnik, który niwelu-
je nasze braki pod koszem. Patryk bardzo szybko 
może stać się kluczowym ogniwem drużyny – pro-
rokował trener Sławomir Depta tuż po przyjściu 
Bajtusa do Lublina i praktycznie się nie pomylił w 
swoim osądzie.

Wzmocnieniem miał być także Edward Kukliń-
ski. - Edek miał w Starcie przebłyski talentu. Ostat-
nio miał dłuższą przerwę od koszykówki, jednak 
mam nadzieję, że uda nam się wyzwolić w nim to, 
co najlepsze – to z kolei trenerska prognoza przed 
przyjściem do Novum Kuklińskiego. Niestety, na 
przeszkodzie udanego powrotu do koszykówki, 
skrzydłowemu stanęły sprawy prywatne. W sumie 
Kukliński zagrał tylko sześć spotkań w lubelskich 
barwach, a wspomniany przebłysk miał tylko raz; 
w starciu z Turem zaliczył 14 oczek. W Novum w 
tym sezonie pojawił się także inny „odrestaurowa-
ny” zawodnik. Epizod w zespole Norberta Wasiłka 
nie był jednak zbyt znaczący. Niespełna trzy minuty 
na parkiecie w spotkaniu z Rosą II Radom mówią 
zresztą same za siebie...

Lubelski klub wiązał w sezonie 2011/2012 wielkie 
nadzieje z Mikołajem Kawaleridze. Ukrainiec, któ-
ry wygrywał streetballowe konkursy wsadów, cze-
kał na polskie obywatelstwo, które pozwoliłoby mu 
uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. Niestety, do 
tej pory się na nie nie doczekał, mimo że wszelkie 
formalności z jego strony zostały spełnione. Póki co 
Kawaleridze wrócił zatem w swoje rodzinne strony, 
a jego ewentualna gra dla Novum stoi pod znakiem 
zapytania. Nie ulega wątpliwości, że dokooptowa-
nie do kadry Ukraińca byłoby ogromnym wzmoc-
nieniem. Center w meczach sparingowych poka-
zywał spore umiejętności. Kawaleridze posiada 
odpowiednie warunki fizyczne, jest bardzo mocno 
zbudowany, niezwykle silny i potrafi odnaleźć się 
pod koszem. Udowodnił to zresztą w Meczu Słod-
kich Serc, gdy mierzył się m.in. z legendą lubelskiej 
koszykówki, Jackiem Olejniczakiem. Dodatkowo 
Ukrainiec ma charakter do gry, jest zadziorny i 
bardzo ambitny. Niewątpliwie udany finał sprawy 
z przyznaniem zawodnikowi obywatelstwa będzie 
przyjęty z wielką radością w lubelskim klubie.

Transferowa karuzela

EdwARd KUKlIńSKI:
6 meczów, 10 minut, 4.3 punktu, 0.5 zbiórki, 1,1 

asysty, 44.2% za dwa, 86.7% z osobistych

PATRYK BAjTUS:

11 meczów, 26.1 minuty, 12.1 punktu, 7.3 zbiór-
ki, 48.6% za dwwa, 68.2% z osobistych

STATYSTYKI NowYCH gRACZY 
(ŚREdNIE NA mECZ):

PRZYSZlI:

• Patryk Bajtus (Kotwica Kołobrzeg)
• Edward Kukliński (ostatnio bez klubu)
• Norbert Wasiłek (bez klubu)
• Mikołaj Kawaleridze? (Ukraina)
• Wojciech Hałas (juniorzy)

odESZlI:

• Tomasz Celej (zakończenie kariery?)
• Bartłomiej Lisowski (MOSiR Krosno)
• Paweł Szeleźniak (bez klubu)

ZmIANY  w NovUm:

Patryk Bajtus

Mikołaj Kawaleridze
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Rokrocznie w szeregi seniorskiej drużyny 
jest wprowadzanych kilku zawodników 
młodszego pokolenia. Obecność takich 
graczy również w tym sezonie sprawia, 
że kibice Novum mogą optymistycznie 
patrzeć w przyszłość. W poniższym 
tekście przytoczymy kilka nazwisk, na 
które należy zwrócić uwagę już teraz w 
kontekście sezonu 2012/2013.

Wszyscy, którzy oglądali przez ostatnie miesiące 
lubelski team zgodzą się, że ogromne postępy po-
czynił Patryk Gospodarek. Młodszy brat Michaela 
coraz odważniej poczyna sobie w seniorskim ba-
skecie, mimo że... nie osiągnął jeszcze nawet wła-
ściwego wieku juniora! Ba, Patryk dopiero w marcu 
tego roku skończył 18 lat. Mimo to, świetnie radził 
sobie w rozgrywkach U-20, a w pierwszym meczu 
turnieju półfinałowego, ze Spójnią Stargard Szcze-
ciński, zdobył nawet 23 punkty. W drugiej lidze 
już tak różowo nie było, jednak należy odnotować 
coraz częstszą obecność na boisku młodego rozgry-
wającego.

Jeszcze młodszy od Gospodarka jest Wojciech 
Hałas. Ten siedemnastoletni skrzydłowy zaliczył 
przede wszystkim bardzo udane mistrzostwa Polski 
juniorów starszych. Był ich najmłodszym uczestni-
kiem, a mimo to zdołał nawiązać wyrównaną rywa-
lizację z graczami Zastalu Zielona Góra, MKS Dą-
browa Górnicza, czy przyszłymi mistrzami Polski z 
WKK Wrocław. W meczu z każdą z tych ekip Hałas 
legitymował się zdobyczą minimum 10 punktów. 
Trener Sławomir Depta dał mu także kilka szans 
występów w drugiej lidze.

Ostatnim zawodnikiem z młodszego pokolenia, 
który w tym sezonie mocniej zaznaczył swoją obec-
ność w drużynie seniorów jest Łukasz Beczek. Dla 
środkowego minione rozgrywki były co prawda 
ostatnimi w juniorskiej koszykówce, jednak Beczek 
wciąż robi postępy. W sumie w całym sezonie re-
gularnym wystąpił w trzynastu drugoligowych spo-
tkaniach.

Za plecami ww. trójki czają się kolejne „młode 
wilki” coraz odważniej dobijające się do senior-
skiej drużyny. W kadrze na MP U-20 byli jeszcze 
m.in. Mateusz Kiliszcz, czy Michał Szymański, a 
także w młodszych kategoriach wiekowych jest 
spory tłok. - Na treningach mamy coraz lepszą 
frekwencję. Widać, że popularność Novum ro-
śnie, bo wciąż pojawiają się u nas nowe dziecia-
ki – mówi Rafał Ziemoląg, trener najmłodszych 
grup w klubie.

Novum już pewien czas temu nawiązało współ-
pracę z trzema lubelskimi szkołami podstawowymi, 
dzięki czemu tworzy naturalną „piramidę” szkole-
nia. Z nimi organizuje także różne akcje promujące 
koszykówkę. W okresie wiosenno-letnim klub ma 
zaplanowane przynajmniej dwa turnieje młodzieżo-
we. W dniach 1-3 czerwca w Poznaniu odbędzie się 
turniej rocznika 2000 i młodsi z okazji Dnia Dziec-
ka, pod koniec maja natomiast najmłodsi adepci 
koszykówki pojadą na zawody do Żyrardowa.

W Novum coraz więcej 
„młodych wilków”

RoCZNIKI 1998-1999:
wtorki, godz. 20 w SP 50
środy, godz. 19 w SP 50
piątki, godz. 19.30 w SP 50

RoCZNIKI 2000 I młodSI:
poniedziałki, godz. 18.30 w SP 20
środy, godz. 17.30 w SP 20
poniedziałki i czwartki, godz. 7 SKS w SP 51

jAK TRENUją

•Konkurs w SP 51•
Szkoła Podstawowa nr. 51 wraz z Novum organizuje konkurs międzyklasowy w rzutach do ko-

sza dla chłopców i dziewczynek z klas 4-6 uczęszczających do SP 51 w Lublinie. W konkursie 
może wciąć udział prawie 700 dzieci. W eliminacjach, podczas zajęć WF, każdy uczeń oddaje 10 
rzutów do kosza. Do finału przechodzą osoby, które uzyskały przynajmniej 50% skuteczności. Fi-
nał odbędzie się w maju. Zwycięscy konkursu zostaną nagrodzeni podczas apelu szkolnego, który 
odbędzie się 16 maja. Nagrody wręczy dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 51 oraz prezes Novum, 
Grzegorz Gospodarek.
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Trzy finały młodzieżowych mistrzostw 
Polski w ciągu czterech lat. To hasło, 
jak mantrę powtarzają wszyscy ludzie 
związani z Novum. Ale nie ma co się 
dziwić. Podobnym osiągnięciem nie może 
pochwalić się żaden inny klub w naszym 
regionie na przestrzeni kilkunastu lat.

Dodatkowym powodem do dumy w sezonie 
2011/2012 jest fakt, że Novum udało się zorganizo-
wać aż dwa turnieje mistrzowskie. Najpierw lublinia-
nie w półfinałowych zawodach U-20 gościli Spójnię 
Stargard Szczeciński, ŁKS Łódź i Smyk Prudnik, w 
finale natomiast wzięło udział aż osiem ekip. Obok 
Novum były to: GTK Gdynia, Trefl Sopot, WKK 
Wrocław, MKS Dąbrowa Górnicza, Zastal Zielona 
Góra, ŁKS Łódź i Stal Ostrów Wielkopolski.

Niewiele brakowało, a nasza drużyna nie tylko 
nie zorganizowałaby wielkiego finału, ale nawet się 
do niego nie dostała... Turniej półfinałowy zaczęła 
bowiem od porażki ze Spójnią Stargard Szczeciń-
ski. Porażki niemal spodziewanej. - Spójnia może 
być najmocniejszą ekipą w naszej grupie. Liczę 
się z tym, że możemy przegrać na inaugurację, ale 

myślę także, że nawet jedno zwycięstwo może dać 
awans do finału, bo pozostałe zespoły nie są wcale 
słabsze i walka będzie zapewne wyrównana – takie 
proroctwo prezesa Grzegorza Gospodarka przed 
rozpoczęciem turnieju sprawdziło się, choć nie w 
100 procentach. Bo faktycznie jeden triumf dał No-
vum awans, faktycznie rywalizacja była piekielnie 
zacięta, ale faworyzowana Spójnia nie wytrzymała 
presji i mimo dobrego początku odpadła z rywali-
zacji. Novum natomiast po wspomnianej porażce 
uległo w kontrowersyjnych okolicznościach w dru-
gim meczu ŁKS Łódź (lublinianie długo nie mogli 
pogodzić się z decyzjami arbitrów w zaciętej koń-
cówce) i aby marzyć o awansie, musiało zwyciężyć 
aż piętnastoma oczkami Smyk. Ta sztuka mu się 
powiodła z nawiązką (wygrana 83:66), a dodatko-
wo naszej drużynie pomogli rywale. Triumf ŁKS 
nad Spójnią dał promocję do finału łodzianom i 
gospodarzom imprezy.

Wielki finał miał jednego faworyta. - Od począt-
ku można było stawiać na WKK Wrocław. To była 
w tym sezonie najlepsza drużyna w naszej kategorii 
wiekowej – przekonywał lider Novum, Kuba Karo-
lak. Wrocławianie, mający w składzie niedawnych 

wicemistrzów świata U-17 nie pozostawili w Lubli-
nie nikomu złudzeń. Wygrali w cuglach, a dwucy-
frową przewagę osiągnęli nawet w finale przeciwko 
Treflowi Sopot (65:53).

Novum zajęło siódme miejsce, co zważywszy na 
wiek drużyny (tylko kilku zawodników we właści-
wym roczniku U-20) i tak jest dużym osiągnięciem. 
- To lokata i tak powyżej naszych oczekiwań. Sam 
awans do finału był sukcesem i osiągnięciem zakła-
danego przed sezonem planu. Różnicę wieku widać 
było przede wszystkim jeśli chodzi o warunki fizycz-
ne. Nam ich brakowało , a rywale to wykorzystywali 
– mówił prezes klubu. Lublinianom przyszło rywali-
zować z naprawdę trudnymi przeciwnikami. Wspo-
mnianych wicemistrzów świata w swojej kadrze 
posiadał nie tylko Śląsk, a wielu drużynom lidero-
wali koszykarze odgrywający już teraz znaczące role 
w klubach seniorskich. Takim graczem był choćby 
Grzegorz Grochowski, który na co dzień prowadzi 
grę pierwszoligowego MKS Dąbrowa Górnicza. W 
Lublinie Grochowski błyszczał wśród juniorów i 
spokojnie można stwierdzić, że to właśnie on wygrał 
dla swojej drużyny mecz z Novum.

Obok porażek z MKS i WKK, lublinianie ulegli 

Kolejne mistrzostwa  Polski udane. 
Novum znowu grało  w Wielkim Finale!
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Kolejne mistrzostwa  Polski udane. 
Novum znowu grało  w Wielkim Finale!

gRUPA A: 

Stal Ostrów Wielkopolski – ŁKS Łódź 54:65, Trefl Sopot – GTK Gdynia 64:58, ŁKS – GTK 49:59, 
Trefl – Stal Ostrów 59:69, GTK – Stal Ostrów 79:66, ŁKS – Trefl 44:73. 

KOńCOWA KOLeJNOść: 1. Trefl Sopot 5 pkt, bilans koszy 196-171; 2. GTK Gdynia 5 pkt, 196-
179; 3. ŁKS Łódź 4 pkt, 158-186, 4. Stal Ostrów Wlkp. 4 pkt, 189-203.

gRUPA B: 

MKS Dąbrowa Górnicza – Zastal Zielona Góra 73:75, Novum Lublin – WKK Wrocław 45:85 (No-
vum: Hałas 10, J. Karolak 10, B. Karolak 10, Beczek 9, Gospodarek 4, Adameczek 2, Wasiłek, Szymań-
ski, Kliszcz, Waszyński), WKK – Zastal 86:50, Novum – Dąbrowa 60:78 (Novum: J. Karolak 18, Hałas 
12, B. Karolak 10, Beczek 6, Adameczek 6, Gospodarek 5, Wasiłek 3), WKK – Dąbrowa 82:56, Novum 
– Zastal 88:99 (Novum: J. Karolak 35, Gospodarek 13, Hałas 13, B. Karolak 9, Beczek 9, Adameczek 5, 
Wasiłek 4, Szymański). 

KOńCOWA KOLeJNOść: 1. WKK Wrocław 6 pkt, 253-151; 2. Zastal Zielona Góra 5 pkt, 224-247; 
3. MKS Dąbrowa Górnicza 4 pkt, 207-217; 4. Novum Lublin 3 pkt, 193-262.

FAZA PUCHARowA: 

mecz o siódme miejsce: Stal Ostrów Wielkopolski – Novum Lublin 63:64 (Novum: J. Karolak 17, 
Beczek 13, Gospodarek 12, Adameczek 11, B. Karo lak 7, Hałas 4, Wasiłek, Szymański.) 

mecz o piąte miejsce: MKS Dąbrowa Górnicza – ŁKS Łódź 65:57
półfinały: GTK Gdynia – WKK Wrocław 60:74, Trefl Sopot — Zastal Zielona Góra 69:64
mecz o trzecie miejsce: GTK Gdynia – Zastal Zielona Góra 78:68
mecz o złoty medal: WKK Wrocław – Trefl Sopot 65:53.

wYRÓżNIENIA:

MVP (najlepszy zawodnik) turnieju: Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław), najlepszy strzelec fina-
łów: Grzegorz Grochowski (Zastal Zielona Góra, 22 pkt/mecz).

wYNIKI FINAłowEgo TURNIEjU w lUBlINIE:

także Zastalowi Zielona Góra. Nie podłamali się 
jednak i w spotkaniu o siódme miejsce po bardzo 
zaciętej batalii uporali się ze Stalą Ostrów Wielko-
polski (64:63). Co ważne, w meczu tym błyszczał 
nie tylko Kuba Karolak (17 oczek), ale także Łu-
kasz Beczek. Środkowy mający notoryczne proble-
my z faulami (ze Stalą znowu spadł za pięć przewi-
nień) rządził na tablicach. Zanotował 13 punktów 
i aż 17 zbiórek.

Obok postawy liderów lubelskiej drużyny, braci 
Jakuba i Bartłomieja Karolaków, na uwagę zasługują 
ci, którzy mogą stanowić o sile juniorskiej drużyny 
w przyszłym sezonie. Patryk Gospodarek zaliczył 
kilka obiecujących występów, choć do poziomu 
półfinałowego starcia ze Spójnią (23 pkt) nie udało 
mu się dobrnąć, Wojciech Hałas natomiast może 
pochwalić się odnotowaniem kilku dwucyfrowych 
zdobyczy. Za rok na pewno zabraknie Bartka Ka-
rolaka i Beczka, stanowiących w dużej mierze o sile 
ekipy (kończą wiek juniora). Nie wiadomo też, co 
będzie z młodszym z braci Karolaków, Kubą, jed-
nak wydaje się, że przed drużyną jest jasna przy-
szłość, przede wszystkim ze względu na godnych 
następców dla wchodzących w wiek seniora graczy.
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Rozmowa z Grzegorzem 
Gospodarkiem, prezesem 
Novum

Jak Pan podsumuje ostatnie pół roku w No-
vum? Wydaje się, że było to burzliwe sześć mie-
sięcy, niekoniecznie w złym tego słowa znacze-
nia...

Dokładnie. Generalnie mieliśmy dobry okres. 
Fajne jest to, że młodzi zawodnicy potrafili dobrą 
grą w pewien sposób nie dopuścić do głosu star-
szych kolegów. Weterani uważali się za bardzo moc-
nych, a myślę, że nie wytrzymali konkurencji. Mam 
tu na myśli przede wszystkim Pawła Szeleźniaka i 
Tomka Celeja. Oni czuli swoją pewną pozycję, ale 
po kilku spotkaniach zrozumieli, że nie są w stanie 
dotrzymać kroku młodzieży, która z każdym dniem 
robi coraz większy postęp.

Wspomniał Pan nazwisko Tomka Celeja, który 
przestał grać po ledwie trzech meczach. O co cho-
dziło tak naprawdę z jego odejściem?

Jestem generalnie Tomkiem rozczarowany, nie 
tylko jego zaangażowaniem w grę i treningi, ale 
podejściem do tematu. Wiadomo, że w sporcie naj-
ważniejsza jest systematyczność i konsekwencja, a 
w przypadku Celeja nie widziałem ani jednego, ani 
drugiego.

Wasza kadra w ciągu pół roku uległa sporym 
transformacjom. Według Pana drużyna poszła 
do przodu czy zrobiła krok w tył?

Trzecie miejsce na koniec sezonu regularnego 
było w naszym zasięgu. Jest szóste, ale ono również 
mnie satysfakcjonuje. Graliśmy niemal cały sezon 
młodzieżą i ta młodzież dała radę. Widać postęp 
nie tylko w moim odczuciu, ale przede wszystkim 
w statystykach. Michael Gospodarek, Mateusz Wi-
śniewski czy Kuba Karolak są bardzo wysoko w li-
gowych rankingach.

Do nowego sezonu zostało jeszcze sporo czasu, 
ale już pojawiło się sporo znaków zapytania jeśli 
chodzi o wygląd przyszłorocznej kadry...

Rzeczywiście, te znaki zapytania pojawiają się 
szczególnie jeśli chodzi o pierwszą piątkę. Nie wia-
domo jakie studia wybierze Kuba Karolak po matu-
rze, jego brat Bartek raczej zostanie, bo studiuje w 
Lublinie. Michael jako czołowy podający ligi może 
dostać oferty z pierwszej ligi. Jest jeszcze Mateusz 
Wiśniewski, co do którego także mam nadzieję 
że zostanie. Niezależnie od tego jednak, ile mamy 
znaków zapytania, cieszę się, że krystalizuje się za-
plecze. Mamy Łukasz Beczka, czy Patryka Gospo-

darka, którzy zrobili ogromny postęp. Podobnie 
zresztą, jak Wojtek Hałas. To świadczy o tym, że 
praca szkoleniowa procentuje i mamy powody do 
optymizmu, jeśli chodzi o przyszły sezon. Powiem 
więcej; jeśli zostanie trzon zespołu, powalczymy o 
awans.

Informacje o powstaniu Basketu Lublin, jego 
współpracy z Novum i wykupieniu „dzikiej kar-
ty” w ekstraklasie mają chyba pozytywny wpływ 
na potencjalne decyzje, co do składu?

Jestem z Panem Terleckim (biznesmen z Gdyni, 
który jest prezesem Basketu - przyp. aut.) w stałym 
kontakcie. Wierzę, że jego inicjatywa przerodzi się 
w coś poważnego. Wtedy będziemy weryfikowali 
naszą sytuację i działania. Przy ewentualnym przy-
stąpieniu takiej drużyny do Tauron Basket Ligi, 
trzon naszej drużyny brałby udział w treningach z 
graczami z ekstraklasy, a także mógłby załapać się 
do składu. Obecnie zawodnicy dostają niewielkie 
wynagrodzenia, a dodatkowe pieniądze mogą wy-
walczyć na parkiecie. To i tak niezła sytuacja, jeśli 

chodzi o tak młody klub, jak nasz. W kolejnym 
sezonie pozyskaliśmy nowych sponsorów, do tego 
żadnego nie straciliśmy. Mamy wielkie poparcie 
Karpackiej Spółki Gazownictwa i spółek z nią po-
wiązanych. Dużym plusem jest przedłużenie umo-
wy z Pol-Skone, czy nawiązanie współpracy ze Sko-
kiem Chmielewskiego.

Argument o trzech finałach młodzieżowych 
mistrzostw Polski w ciągu czterech lat jest dobrą 
kartą przetargową w rozmowach ze sponsorami?

Niekoniecznie. Sport młodzieżowy jest wciąż na 
marginesie. Dla sponsora liczy się „tu i teraz”. Ale 
sukcesy młodzieżowe muszą zaprocentować w naj-
bliższej przyszłości i wtedy sytuacja będzie wyglą-
dać inaczej.

Szóste miejsce na koniec sezonu regularnego 
to dobry wynik, dużo lepszy niż w poprzednim 
sezonie. Mało brakowało jednak, a byłoby jeszcze 
lepiej...

Faktycznie różnice między drużynami były nie-
wielkie. Ale zważywszy na małe doświadczenie na-
szych zawodników, to świetny rezultat. Spójrzmy też 
na to z innej strony; gdyby np. nie uraz Michaela w 
Tarnowie, który go wykluczył już na początku me-
czu, mielibyśmy jedno zwycięstwo więcej. A takich 
spotkań, minimalnie przegranych, było więcej.

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najmłod-
szych wychowanków Novum? Widać następców 
obecnych graczy wśród żaków, czy młodzików?

Ściśle współpracujemy z trzema szkołami, SP 
20, SP 50 i SP 51. Baza zawodników z roczników 
2000-2003, a nawet 1998 pozwala stwierdzić, że ze 
szkoleniem jest naprawdę dobrze i już teraz widać 
kilka „perełek”. Rafał Ziemoląg i Kasia Goral wyko-
nują dobrą robotę. To są jednak dopiero początki. 
Wkrótce powstanie klasa sportowa w SP 45, w któ-
rej młodzież będzie szkolił Sławek Depta. Chcemy 
też namawiać zdolnych zawodników z Podkarpacia 
czy nawet Warszawy do przyjścia do Lublina.

No właśnie. Już w tym sezonie sięgaliście po ta-
kich zawodników, tworząc nowy trend. W zespole 
pojawili się Patryk Bajtus, czy Bartek Lisowski...

Musimy czasem uzupełniać skład w taki sposób. 
Chcemy stwarzać szansę zdolnym zawodnikom, 
którzy siedzą na ławce gdzie indziej i nie grają. 
Tacy koszykarze niewiele mogą osiągnąć. Dlatego 
negatywnie jestem nastawiony choćby do podej-
ścia Startu wobec Sebastiana Drążyka. Sebastian 
odszedł tam, ale po to tylko, żeby trenować, a nie 
grać. To nie ma sensu. Jeśli zawodnik nie gra, nic 
nie będzie znaczył.

Jeśli zatrzymamy czołowych 
graczy, powalczymy o awans
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Czy ekstraklasa koszykówki zagości w 
Lublinie w przyszłym sezonie? Jeszcze 
kilka tygodni temu odpowiedzią na takie 
pytanie byłoby... popukanie się w głowę. 
Dzisiaj takie hasło nie jest już takie 
abstrakcyjne. Wszystko dzięki Robertowi 
Terleckiemu, biznesmenowi z Gdyni, 
który postanowił postawić lubelską 
koszykówkę na nogi. Wiele wskazuje 
na to, że może uczynić to również przy 
udziale Novum!

Pierwszy o sprawie pisał „Przegląd Sportowy”, 
tuż przed świętami Wielkanocnymi. Mniej więcej 
w tym samym czasie sprawę poruszyły także lokal-
ne media. Terlecki z wszystkimi chętnie rozmawiał 
udzielając szczegółowych informacji nt projektu. - 
Urodziłem się w Gdyni, ale studiowałem w Lublinie. 
Dużo łączy mnie z tym miastem i chcę zrobić tutaj 
coś fajnego. Mamy czas do września, aby zbudo-
wać odpowiedni kapitał. Z rozmów z prezydentem 
Krzysztofem Żukiem wynika, że ze strony miasta 
jest przychylność, jeśli chodzi o ten projekt. Cieszę 
się także, że Mariusz Szmit, dyrektor MOSiR, czuje 
sport i także jest otwarty na współpracę – mówił na 
łamach „Kuriera Lubelskiego” Terlecki.

Basket (tak brzmi robocza nazwa niedawno zare-
jestrowanego klubu) musi przedstawić zaświadcze-
nie w PZKosz. o posiadaniu minimum 2 mln zło-
tych budżetu, a także musi wykupić „dziką kartę”, 
uprawniającą do gry w ekstraklasie. Jej koszt to 400 
tysięcy złotych, choć Lublin mógłby liczyć na ok. 
stutysięczną zniżkę. Jak wynika ze słów Terleckie-
go podstawowy kapitał klubu jest już zapewniony, 
a jedynym zmartwieniem jest ewentualne pozyski-
wanie kolejnych sponsorów. - Jest grupa osób, któ-
ra stworzy klub. To grupa mająca doświadczenie i 
środki, aby cały projekt zapoczątkować. Pozostałe 
pieniądze będzie można pozyskiwać w trakcie se-
zonu. Póki co, jest sponsor strategiczny. Nie wiem 
jeszcze, czy będzie on sponsorem tytularnym. Ma-
my jednak zapewnienie, jeśli chodzi o pozyskanie 
niezbędnych funduszy do działania – to kolejny cy-
tat gdyńskiego biznesmena.

Terlecki chce nawiązać współpracę z Novum, a 
ostatnio był nawet na finale mistrzostw Polski U-20 
organizowanym w Lublinie (srebrny medal zdobyła 
ulubiona drużyna działacza – Trefl Sopot). - Widzę 
w Novum duży potencjał. Moją uwagę zwróciło 
przede wszystkim dwóch perspektywicznych za-
wodników. Obecna kadra tego zespołu może wkrót-
ce stanowić o sile lubelskiej koszykówki – przeko-
nywał gdynianin. Nie zdradził, o jakich koszykarzy 
mu chodziło, jednak cieszy zainteresowanie, jakie 
w nim wzbudzili.

Jak miałaby wyglądać współpraca między No-
vum, a Basketem? Nasz klub zachowałby pełną 
autonomię, przekazując jednak najlepszych wycho-

wanków do ekstraklasowej drużyny. - Wzorem do 
naśladowania jest w tym względzie Wrocław. Tam 
współpraca Śląska i WKK (druga liga – przyp. aut.) 
układa się wzorowo. Właśnie w ten sposób chcie-
libyśmy funkcjonować – mówi Grzegorz Gospo-
darek, prezes Novum. - Pomysł pana Terleckiego 
uważam też za jedyną deskę ratunku dla naszej ko-
szykówki – dodaje.

Powodzenie misji pod nazwą „powrót ekstrakla-
sy do Lublina” z pewnością skusiłoby też do pozo-
stania w naszym mieście najzdolniejszego narybku 
koszykarskiego. Wizja trenowania z zespołem z naj-
wyższej półki, czy w późniejszym czasie podpisa-
nia zawodowego kontraktu sprawiłaby, że najlepsi 
młodzi lublinianie nie musieliby szukać szczęścia w 
innych polskich czy nawet europejskich miastach.

A pro pos’ lubelskich wychowanków; ściągnię-
cie ich z powrotem do rodzinnego miasta byłoby 
wreszcie realne. Oni sami zresztą bardzo pozytyw-
nie odnoszą się do całego projektu. Michał Ignerski 
już odbył nawet luźną rozmowę z Terleckim i ży-
wiołowo wyraził swoje poparcie, zostawiając sobie 
otwartą furtkę. Co prawda sam działacz przyznaje, 
że „Igi” jest jeszcze poza pułapem finansowym ro-
dzącego się dopiero klubu, jednak kto wie, co przy-
niesie przyszłość...

ekstraklasa w Lublinie: wczoraj marzenia 
ściętej głowy, dzisiaj realna przyszłość!

Michał Ignerski podczas swojej kariery zwiedził 
więcej miejsc na świecie, niż niejeden podróżnik. 
„Igi” grał już w USA, Hiszpanii, Rosji, czy Turcji. 
Swego czasu był typowany do roli pierwszego Po-
laka w NBA. Ostatecznie w najlepszej lidze świata 
nie wylądował, ale niczego nie żałuje, bo jak kiedyś 
stwierdził w jednym z wywiadów, „na NBA świat się 
nie kończy”. Michał zresztą w swojej karierze wielo-

krotnie rywalizował z najlepszymi koszykarzami 
globu, grając w uznawanej za najsilniejszą 

europejską ligę hiszpańskiej ekstraklasie. 
W Turcji z kolei, reprezentując barwy 

Besiktasu Stambuł, Ignerski miał oka-
zję występować w jednej drużynie 
z wielką gwiazdą NBA, Allenem 
Iversonem. Swoją znajomość z by-
łym MVP tej ligi wspomina bardzo 

miło, choć Iverson tak jak szybko 
pojawił się w Turcji, tak i z niej zniknął... Wracając 
do Michała; mimo że jest już po trzydziestce, nie da-
je żadnych oznak, aby jego przygoda z koszykówką 
na najwyższym poziomie miała się ku końcowi. A 
wręcz przeciwnie. W ekipie Niżny Nowogród bar-
dzo chwalą sobie umiejętności lublinianina.

KARIERA mICHAłA:

1997-1998: AZS Lublin
1998-1999: SMS Warka
1999-2000: Bacone JC (USA)
2001-2003: Mississipi State (USA)
2003-2005: Śląsk Wrocław
2004-2005: Ovarense Aerosoles (Portugalia)
2005-2006: Anwil Włocławek
2006-2009: Caja San Fernando (Hiszpania)
2009-2010: San Sebastian B.C. (Hiszpania)
2010-2011: Besiktas Stambuł (Turcja)
2011-obecnie: BK Niżny Nowgród

NASZ lUBElSKI oBIEżYŚwIAT

400  tyle tysięcy złotych trzeba 
na wykupienie „dzikiej 
karty” potrzebnej do gry w 

ekstraklasie

8  tyle lat temu Lublin po raz 
ostatni grał w najwyższej klasie 
rozgrywkowej

2  tyle milionów złotych musi wynosić 
budżet klubu, który przystępuje do gry 
w Tauron Basket Lidze

4  mniej więcej tyle miesięcy (licząc od maja) 
Basket Lublin ma na realizację swojego 
planu
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Rozmowa z Jakubem i 
Bartłomiejem Karolakami, 
braćmi grającymi w Novum

Jak oceniacie ten sezon?
BARTeK: Bardzo dobrze. Nabraliśmy doświad-

czenia, czujemy się dużo pewniejsi. Oczywiście 
mogłoby być na koncie więcej meczów wygranych, 
ale generalnie nie ma co narzekać.

KuBA: Dwanaście zwycięstw, szóste miejsce na 
koniec sezonu regularnego i awans do play-off. To na-
prawdę spore osiągnięcia, jak na tak młodą drużynę.

No właśnie. Jesteście jeszcze bardzo młodzi i 
wciąż się uczycie. Trudno Wam pogodzić sport 
ze szkołą?

BARTeK: Jakoś przetrwałem ten rok, dobrze 
radząc sobie ze studiami. Nie było żadnych kolizji 
z zajęciami i dobrze potrafiłem zorganizować swój 
czas. Nie mam powodów do narzekań.

KuBA: U mnie też nie było problemów. Na-
uczyciele rozumieją, że uprawiam sport i 
udało mi się po- godzić naukę do 
matury z trenin- gami. Doga-
dywałem się ze wszystkimi, do-
stawałem zwol- nienia z lekcji, 
kiedy trzeba było, przekła-
d a ł e m sprawdziany. 

N a u c z y -
ciele za-
c h o w y -
wali się 
naprawdę 
w po-
rządku.

Jak wyglądają relacje braci gra-
jących dla jednej drużyny?

BARTeK: Ja bardzo lubię grać z 
Kubą, uwielbiam mu podawać piłki, 
a jak trafia do kosza, to już w ogóle 
jest super (śmiech)

KuBA: A ja uwielbiam te piłki od brata dosta-
wać.

Nigdy się nie kłócicie?
KuBA: Czasami się zdarza, ale co najwyżej o to, 

jaki mecz NBA w nocy mamy oglądać. Mamy jeden 
komputer, więc jest problem (śmiech). Na boisku 
też czasami się pospieramy, jak Bartek źle piłkę po-
da. Ale zwykle podaje dobrze.

A kto wygrywa spór o komputer?
KuBA: Bartek. W końcu starszemu się ustępuje.

Bartek, to Twoja pierwsza sesja na studiach, 
Kuba Ty byłeś w tym roku w klasie maturalnej. 
Dla Was obu zatem był to chyba wyjątkowo stre-
sujący czas?

BARTeK: Niekoniecznie, ja nie odczuwałem 
żadnej dodatkowej presji. Co prawda bałem się nie-
których egzaminów, ale dałem radę. Miałem tylko 
jedną poprawkę, więc myślę, że to nie jest zły wy-
nik.

KuBA: Ja również nie miałem w szkole żadnych 
problemów. Wybrałem rozszerzoną maturę z an-
gielskiego i matematyki, ale z tymi przedmiotami 
radzę sobie bardzo dobrze. Matematykę rozumiem, 
łatwo mi „wchodzi” i nie stwarza dodatkowych kło-
potów.

Mimo młodego wieku, ciąży na Was spora pre-
sja. Walczyliście o play-off w seniorskiej lidze, od-
grywaliście kluczowe role w zespole. Takie ocze-
kiwania nie wywoływały żadnych psychicznych 
„dołków”?

KuBA: Zawsze trzymaliśmy się z chłopakami w 
„kupie”. Wzajemne wspieranie się bardzo pomaga. 
W trakcie sezonu doszedł też do nas Patryk Bajtus, 
który potrafi zrobić dobrą atmosferę w szatni, du-
żo też podpowiada na boisku. Myślę, że wspólnie 
idziemy w dobrym kierunku. Klimat w drużynie 
jest bardzo fajny.

BARTeK: Tak jak powiedział Kuba, wszyscy 
się dobrze rozumiemy. Z Patrykiem szybko zna-
leźliśmy wspólny język, a z innymi, jak np. z Mi-
chaelem, czy Mateuszem Wiśniewskim znamy się 
już chyba sześć lat i nie ma między nami zgrzytów. 
Nasza współpraca jest wzorowa.

Co dalej? Wiecie już, jak potoczy się Wasza ka-
riera? Perspektywa powstania w Lublinie klubu 
ekstraklasy i jego bliskiej współpracy z Novum 
jest chyba bardzo obiecująca?

KuBA: Nie mam pojęcia, jaka czeka mnie przy-
szłość, nie wiem jeszcze, jaką drogę wybiorę. Na ra-
zie myślę o nauce, maturze, to zaprząta moją głowę. 
Potem przyjdzie czas, aby przeanalizować wszystkie 
opcje.

BARTeK: Projekt zakładający wykupienie „dzi-
kiej karty” w TBL i powrotu ekstraklasy do Lublina 
jest faktycznie obiecujący. Fajnie, że ktoś się tym 

Jeśli się kłócimy, to tylko o to,  jaki mecz będziemy oglądać
10
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Jeśli się kłócimy, to tylko o to,  jaki mecz będziemy oglądać
zajął i wyszedł z taką inicjatywą. Nam pozostaje tyl-
ko trzymać kciuki za to, aby wszystko potoczyło się 
zgodnie z planem.

Ciężko się gra, gdy tata jest trenerem? Często 
Wasza gra jest tematem rozmów domowych?

KuBA: Jakoś sobie z tym radzimy, to nie pro-
blem. Ale jeśli rozmawiamy w domu o koszykówce, 
to zwykle pod kątem całej drużyny, nie poruszamy 
kwestii indywidualnych, mojej czy Bartka.

BARTeK: Przede wszystkim tata jest w domu 
dużo spokojniejszy, niż na ławce (śmiech). Widać, 
że z czasem schodzą z niego emocje i wszystko na 
spokojnie tłumaczy.

Wyobrażacie sobie grę w innych drużynach, 
daleko od siebie?

BARTeK: Ja życzę bratu jak najlepiej, nawet gdy-
by jego kariera miała potoczyć się beze mnie. Niech 
się spełnia, niech się mu wiedzie, gdziekolwiek rzu-
ci go los.

KuBA: Ja mogę tylko powtórzyć to samo, co po-
wiedział brat.

Czujecie się już na siłach, aby 
sprostać wymaganiom pierw-
szej ligi?

BARTeK: Ja jeszcze nieko-
niecznie, jednak Kuba z pewno-
ścią dałby radę...

KuBA: Oj nie podlizuj się 
(śmiech). Nie wiem, czy tak rzeczy-
wiście by było, jednak faktem jest, 
że z trenerami przez ostatnie 
dwa lata zrobiliśmy zna-
komitą robotę. Myślę, 
że każdy z naszej 
drużyny mógłby pró-
bować sił w pierwszej 
lidze. Jeśli takim mło-
dym składem dajemy 
sobie radę w drugiej lidze, 
awansując do play-off, tzn. że robi-
my postępy. W poprzednim sezo-
nie przecież walczyliśmy tylko o 
utrzymanie. A proszę spojrzeć, 
że nasza wieku nie przekracza 
chyba 20 lat.

Prezes Grzegorz Gospodarek 
pół żartem, pół serio powiedział, że 
pierwszym celem w przerwie między-
sezonowej będzie „napakowanie Bart-
ka Karolaka”...

BARTeK: Faktycznie trzeba coś z 
tym zrobić. Teraz wreszcie przesta-
łem rosnąć i w końcu mogę spokoj-
nie pójść na siłownię. Chcę jednak 
podejść do tematu profesjonalnie. Pró-
bowałem to zrobić już dwa lata temu, ale szybko 

okazało się, że nabawiłem się problemów z plecami. 
Teraz muszę mieć profesjonalnego trenera, który 
mnie poprowadzi od początku do końca. Nie mogę 
przesadzić. W ostatnie wakacje sam chodziłem, a 
po kilku treningach się ruszyć nie mogłem. Dlatego 
kompletnie odpuściłem, aby nie nabawić się kolej-
nej kontuzji.

Kuba, już wiesz, jaki kierunek studiów wybie-
rzesz?

KuBA: Na pewno coś związanego z ekonomią. 
Chcę się zabezpieczyć na wszelki wypadek, zdobyć 
wiedzę, wykształcenie. Jestem także raczej przeko-
nany, że nie pójdę na AWF.

Bartek, a Twój wybór studiów okazał się słusz-
ny?

BARTeK: Tak. Turystyka i rekreacja to fajny kie-
runek, bardzo ciekawy...

KuBA: Mówi tak, bo tam straszne luzy są. Nic, 
tylko się obijać... (śmiech)

BARTeK: W przyszłości myślę być może o 
otwarciu biura podróży albo czymś związanym z 
hotelarstwem. Oczywiście chcę zrobić sportową 
karierę, jednak mam świadomość, że trzeba się za-

bezpieczyć na przyszłość, tak jak mówił Kuba.

PÓjdą w ŚlAdY ojCA?
Ojciec Bartka i Kuby, Piotr 

zrobił piękną karierę, jako koszy-
karz. 43-letni dziś drugi trener 
Novum, w 1989 roku został mi-

strzem Polski juniorów. Złoto 
zdobył zresztą na turnieju 

rozgrywanym w Lublinie. 
W Polsce Karolak senior 
grał m.in. w AZS Lublin, 
Stali Stalowa Wola, a tak-
że Zagłębiu Sosnowiec. Ze 
wszystkimi tymi druży-
nami występował oczy-
wiście w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej. Po la-
tach wyjechał do Włoch. 

Stając się graczem Violi 
Reggio Calabria, zapisał 

się w historii jako pierw-
szy Polak w Serie A. Potem 

obrał kurs na Belgię (Union 
Mons-Hainau), a po kolejnym 

epizodzie w AZS, zawitał do 
Francji (Maurienne i CEP 

Poitiers).
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To było szczęście w nieszczęściu, 
tak dla Kuby Karolaka, jak i dla 
całej ekipy Novum. Podczas 
spotkania z MKS Dąbrowa 
Górnicza w finale MP U-20 Kuba 
dostał potężny cios od rywala, a 
jego nos bardzo mocno ucierpiał. 
Wydawało się, że Karolak może 
nie wrócić do gry, a mistrzostwa 
zakończą się dla niego wizytą w 
szpitalu. Na szczęście nie doszło do 
złamania przegrody, choć problemy 
z nosem doskwierają mu do dziś.

Patrząc na powyższe zdjęcie, 
można się tylko zastanawiać, czy 
aby Michael Gospodarek nie chce 
przerzucić się na inną dysyplinę? Ta 
ekwilibrystyczna poza najbardziej 
przypomina nam miotacza, jednak 
drobny rozgrywający nie bardzo 
pasuje chyba do pchnięcia kulą. A 
może to ćwiczenia przed „Tańcem z 
gwiazdami”? Tyle że trochę na to za 
późno, plotkarskie portale wszelkiej 
maści donoszą, że słynne show umiera 
śmiercią naturalną. Cóż, w takim 
wypadku Michaelowi zawsze zostanie 
jeszcze „You can dance”...

www.facebook.com/novumlublin
Polub stronę, oglądaj jej 

zawartość, bądź na bieżąco, 
bierz udział w konkursach 

z nagrodami!

Jesteśmy 
w sieci!
 Szukaj nas 

pod adresem 
www.

kksnovum.
com. 

Aktualności, 
relacje, 

konkursy, 
newsy i wiele, 
wiele innych7 Novum 

jest siódmą 
drużyną 
w kraju 
w kat. 
U-20

Dobrze powiedziane:
"Musi po prostu jeść 
więcej kanapek``

Kuba Karolak, 
skrzydłowy Novum o sposobie, 

w jaki jego brat Bartek może 
nabrać masy.
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Rozmowa z Radosławem 
Skrzetuskim, specjalistą ds. 
marketingu w Novum

Trudno się promuje drugoligowy klub koszy-
kówki?

Niestety nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Każ-
de działania marketingowe niosą za sobą koszty, 
a kluby w Polsce jeszcze niechętnie chcą przezna-
czać pieniądze na promocję. Na szczęście to powoli 
się zmienia i można zaobserwować coraz więcej 
działań marketingowych. W szczególności ciężko 
jednak promować kluby drugoligowe, gdzie trzeba 
martwić się przede wszystkim o bieżącą działal-
ność. 

Promocję, czy szeroko rozumiany marketing, 
można powiązać z pozyskiwaniem sponsorów?

Jak najbardziej. Sponsoring jest jedną z części 
promocji, która wchodzi w skład marketingu, tzw. 
marketingu-mix. Wszystkie działania marketingo-
we wpływają na siebie pośrednio lub bezpośred-
nio. Kluby tworzą produkt, którym jest widowisko 
sportowe, promują ten produkt, przez co zachęcają 
kibiców do oglądania go, a także media, aby zain-
teresowały się tym produktem. To z kolei przekła-
da się później na zainteresowanie danej firmy. Im 
większe zainteresowanie kibiców i mediów, tym 
chętniej firmy chcą się promować. 

Macie jakieś wyjątkowe pomysły, którymi chce-
cie zachęcić konkretne firmy do Novum? Wiado-
mo, że w Lublinie wyjątkowo ciężko o jakiekol-
wiek wsparcie...

Przede wszystkim firmy w Lublinie są zrażone 
i niechętne do wspierania sportu. Staramy się od-
wrócić tą kartę i pokazać, że warto promować się 
właśnie w ten sposób. Chcemy pokazać, że korzyści 
płynące ze sportowej promocji mogą być napraw-
dę duże. Oprócz tego, że kibice identyfikują się z 
klubem, mogą identyfikować się z firmami wspie-
rającym dany klub i chętniej wybierać produkty tej 
firmy. Również dzięki klubom, firmy przy znacznie 
mniejszym nakładzie na marketing, pojawiają się w 
mediach. Jeśli chodzi o Novum to stworzyliśmy w 
poprzednim sezonie stronę internetową, którą cią-
gle rozwijamy. Pracujemy już nad kolejnymi zmia-
nami, aby witryna była jeszcze bardziej przyjazna 
dla kibiców i sponsorów. Także w ubiegłym sezonie 
wprowadziliśmy zaproszenia dla pracowników firm 
na mecze Novum, które wzbudziły spore zaintere-
sowanie w środowisku. Współpracujemy z media-
mi; iTVL.pl i Kurierem Lubelskim, dzięki czemu 
mecze Novum są transmitowane na żywo w inter-
netowej telewizji, a informacje o klubie pojawiają 

się w gazecie oraz na stronie internetowej Kuriera. 
Dodatkowo staramy się tworzyć własne media jak 
np. Magazyn Novum w wydaniu papierowym i in-
ternetowym. Chcemy aby firmy widziały i otrzymy-
wały realne korzyści z inwestycji w Novum. 

Może Pan zdradzić jeszcze jakieś pomysły?
Ciągle pracujemy nad nowymi działaniami. 

Chcemy jeszcze mocniej zaangażować się w kwestie 
internetowe, rozwijać stronę, jak i stworzyć kanał 
telewizyjny na youtube.com. Rozwijamy także fan-
page na facebooku. Mamy pomysły na inne działa-
nia marketingowe, poza internetem, w dużej mierze 
nowatorskie, ale na razie nie chciałbym zdradzać 
szczegółów. Chcemy wszystkich miło zaskoczyć w 
nowym sezonie.

Miasto z roku 
na rok, mimo 
ograniczania 
wydatków na 
sport stara 
się Was wspie-
rać. To dobry 
sygnał.

Jesteśmy bardzo 
wdzięczni i zadowole-
ni z takiego obrotu sprawy. 
Chcieliśmy pokazać, że 
warto wspierać klub i 
promować przy tym 
Lublin. Jedną z 
okazji były 
n i e d aw n e 
m i s t r z o -
stwa Polski 
j u n i o r ó w . 
Uważam, że 
spisaliśmy się 
w roli organiza-
tora. Zebraliśmy 
sporo pochwał, nie 
tylko od  lublinian, 
ale także od gości, 
których przyjecha-
ło naprawdę dużo, 
nawet z najdalszych 
zakątków Polsku. To 
była naprawdę świetna 
promocja Lublina.

A planujecie jakieś specjalne im-
prezy?

W tamtym sezonie organizowaliśmy w 
szkołach podstawowych w Lublinie Mikołajki 
z Novum. Podczas nich rozgrywane były mecze 

uczniów z naszymi koszykarzami. Dzieci po meczu 
otrzymały słodycze, nagrody, mogły porozmawiać z 
zawodnikami, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W 
wakacje organizowaliśmy też turniej koszykówki 
ulicznej w kilku miastach w województwie. Przy-
jęliśmy również zaproszenie od Pani Ewy Dados na 
Mecz Słodkich Serc. Obecnie organizujemy wraz 
z SP nr 51 w Lublinie turniej w rzutach do kosza 
dla ponad 700 dzieci. Jak widać zatem pomysłów 
na różne eventy nam nie brakuje i mam nadzieję 
brakować nie będzie.

Takie działania okazują się chyba skuteczne, 
bo grono młodych adeptów basketu w Novum 
powiększa się?

Dokładnie. Trenerzy grup młodzieżowych za-
znaczają, że z każdą kolejną akcją, ktoś nowy przy-
chodzi na treningi. To oczywiście zwiększa szansę 
na „wyłowienie” przyszłych talentów. My zresztą od 
początku stawialiśmy na młodzież i naszym celem 
jest, aby gromadzić jak najwięcej tych najmłod-
szych zawodników. W tym kierunku zmierzamy, 
jeśli chodzi o działania promocyjne w popularyzo-
waniu koszykówki w naszym mieście. Uważam, że 

z roku na rok jest z tym 
coraz lepiej.

Chcemy wszystkich miło 
zaskoczyć w nowym sezonie
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