#2 maj 2022

WYWIADY

O NAS

OLIWIA FERDYN
POZIOMY W LIGACH
JAKUB DĄBEK
TRENING
DRUGA RĘKA
OSKAR SIEROCIŃSKI
SUKCESY KADR
TR. MARCIN POPIOŁEK
www.warsawbasketball.com

WYD. 1

Końcówka roku

OTO, CO W WYDANIU!

3 - TR MARCIN POPIOŁEK
6 - PODZIAŁ NA POZIOMY
Hej! Kolejny numer przed Wami.
Dawajcie znać co Wam się podoba, co

7 - OSKAR SIEROCIŃSKI

dodać.

9 - OLIWIA FERDYN

Niedługo wakacje!

11 - JAKUB DĄBEK
14 - PORADNIK: DRUGA
RĘKA
16 - SUKCESY KADR

Marcin Popiołek
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z
koszykówką?
Mój Tata jest ogromnym kibicem
koszykówki, starszy brat zaczął trenować
kilka lat przede mną, więc basket jest w
moim życiu od kiedy pamiętam. Już jako 3latek przysypiałem na meczach Polonii
Warszawa czy Mazowszanki Pruszków, a
idąc w 4 klasie podstawówki na swój
pierwszy klubowy trening miałem już
opanowany prawy i lewy dwutakt w wyniku
licznych rodzinnych “gierek”.
Jakie masz inne hobby?
W wolnym czasie oglądam dużo
koszykówki, zwłaszcza koszykówki
akademickiej NCAA, ale rozumiem że to
nie kwalifikuje się do “innego” hobby? :) Z
innych rzeczy: chodzę regularnie na basen,
kolekcjonuję płyty winylowe z muzyką
rockową, toczę zażarte pojedynki w
Osadników z Catanu ze znajomymi. Ze
wstydem przyznam, że ostatnio u mnie
trochę więcej netflixa niż książek, ale
obiecuję poprawę!
Jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie
koszykarskie?
Każdy z moich zawodników zna na wylot
tak zwaną “transformację” - dynamiczną
grę 3 na 3 na całym boisku, z częstymi
zmianami wewnątrz trójek. Znakomita gra
do nauczania komunikacji i powrotu do
obrony, podejmowania decyzji w szybkim
ataku, a przy okazji buduje koszykarską
wydolność.

Trener
TIGERS, BAYLOR, DREAM,
HUSKIES, BORSUKI, GRIZZLY
KADRY DZIEWCZĄT U17 I U11

MAGAZYN WARSAW BASKETBALL

STR. 3

Marcin Popiołek
Jak zaczęła się Twoja przygoda z
trenowaniem innych?
Pierwsze drobne doświadczenia - typu
pomoc na obozie z treningami młodszej
grupy - zbierałem wcześnie, jeszcze jako
aktywny zawodnik. Od 2012 roku wespół z
bratem prowadziliśmy drużynę Halny w
licealnej Lidze Wiatrów, w 2013 roku
dostałem szansę, żeby pojechać na
pierwszy historyczny Draft Camp. Po tym
obozie zrezygnowałem już z zawodniczej
“kariery” - czyli gry w trzeciej lidze - by
zająć się codziennym prowadzeniem
treningów dla dzieci i młodzieży. Od tego
czasu mam przyjemność uczestniczyć w
rozwoju klubu, który wówczas nazywał się
Mała Akademia Koszykówki… a obecnie
Warsaw Basketball. :)
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Zawodniczo: broniony przeze mnie
Przemek Karnowski, mierzący 214 cm
center grający też później w reprezentacji
Polski, poskarżył się raz sędziemu “ósemka
mnie popycha”. :)
A tak na poważnie, jako trener najbardziej
napawają mnie dumą nie konkretne mecze
czy turnieje, ale stały konsekwentny
rozwój moich zawodników, drużyn, a także
całego klubu. Słowo “sukces” nie kojarzy
mi się z wygrywaniem medali, ale z jego
definicją stworzoną przez legendarnego
trenera koszykówki Johna Woodena proszę sobie wygooglować. Liczy się nie
tylko cel, ale też droga.

Trener
TIGERS, BAYLOR, DREAM,
HUSKIES, BORSUKI, GRIZZLY
KADRY DZIEWCZĄT U17 I U11
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Marcin Popiołek
Jacy zawodnicy odnoszą sukces? Wymień
kilka cech.
I znowu to słowo “sukces”, więc ja znowu
przewrotnie. Nie będę analizował gry
Michaelów Jordanów i LeBronów Jamesów
- bo o ich codziennych nawykach niewiele
wiem - ale zamiast tego skupię się na
legendach WB pokroju Patricka Idsardi czy
Mii Ziemskiej. :) Mam nadzieję, że nie będą
się za bardzo złościli, że wymieniam ich z
imienia i nazwiska, jako że mam dużo
dobrego do powiedzenia na ich temat.
Patrick czy Mia nie byli z miejsca najszybsi,
najsilniejsi, najbardziej utalentowani w
grupie, ich statystyki z pierwszego czy
drugiego sezonu ligowego nie wyglądają
może imponująco… Ale rozumieli, że
stawanie się lepszym to proces - nie
opuszczają treningów, ćwiczą mocno i
mądrze, z meczu na meczu korygują swoje
błędy. Z uprawianiem sportu wiążą się
różne rozczarowania i porażki - nie trafi
się każdego rzutu, nie wygra każdego
meczu, nie da się też nauczyć wszystkiego
od razu. Zawodnicy, którzy zamiast zrażać
się przeciwnościami robią cały czas swoje
najlepiej jak potrafią, odniosą sukces. :)
Przede wszystkim ten w rozumieniu
trenera Woodena, ale wyniki sportowe też
przy okazji przyjdą - Patrick gra teraz w
najwyższej dywizji licealnej Big 4, Mia była
czołowym pickiem Girls League Elite, oboje
są kluczowymi zawodnikami Kadr Warsaw
Basketball.
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Podział na poziomy
Każdy ma prawo do
rywalizacji na odpowiednim
Nasze ligi podzielone są na

poziomie

różne poziomy
Dzielimy zawodników ze
względu na wiek
Oprócz tego powstały też ligi
Elite, w których grają najlepsi
zawodnicy i zawodniczki z
najstarszych lig
Dzięki temu każdy ma
zapewniony odpowiedni
poziom rywalizacji
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Oskar Sierociński
Od kiedy grasz w kosza?
Zacząłem grać w kosza w październiku
2019 roku.
Jakie masz inne hobby?
Planszówki ze znajomymi i z rodzicami.
Lubię też oglądać ciekawe filmy. Poza tym,
wszystko co związane z koszykówką - od
oglądania NBA po granie w NBA 2K22 :-)
Czy poza treningami robisz coś, żeby
poprawić swoje umiejętności
koszykarskie?
Jestem na boisku 7 dni w tygodniu treningi, mecze, indywidualne wyjścia na
boisko żeby porzucać, pokozłować –
podejrzane w NBA albo na YT zwody i
zagrania
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Uznanie mnie za MVP Turnieju w
Bydgoszczy U12 w tym roku. Choć nawet
bardziej cieszyło mnie jednak to, że my
jako zespół wygraliśmy ten turniej – to
było coś!!! 😊
Wymień Top 5 zawodników z Twojej ligi
w kolejności
Jeśli mówimy o Dzikiej Lidze Elite, to moje
top 5 to:
1) Jakub Borowski
2) Michał Radkiewicz
3) Olaf Knap
4) Tymoteusz Józefiak
5) Kuba Rochalski

MVP
DZIKA LIGA ELITE ZIMA 2022
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Oskar Sierociński
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Kiedy oglądam koszykówkę to najbardziej
widowiskowymi zagraniami są dla mnie
bloki, szczególnie te „o dechę” i buzzer
beatery 😊 A kiedy gram ja, to wygrywanie
drużyny i kiedy każdy z drużyny zdobywa
punkty.
Jak myślisz dlaczego zostałeś MVP?
Zawsze kiedy trenuję, to daje z siebie
przynajmniej 100%. Nie lubię, gdy ktoś
rozmawia i przeszkadza w treningach, bo
wtedy mniej się z takiego treningu wynosi.
Poza tym, wykorzystuję każdą szansę na
pogranie, porzucanie, bycie z piłką do
kosza 😊
Jakie masz rady dla innych zawodników
swojej ligi?
Przede wszystkim używać wyłącznie
pozytywnych emocji – nie wolno
krytykować swoich kumpli, bo wtedy
zaczyna się nerwowa atmosfera i wszystko
psuje się w zespole… Nagle każdy ma do
każdego pretensje i to jest już koniec….
Jakie masz marzenia związane z
koszykówką?
Chciałbym się z roku na rok rozwijać, żeby
mieć szansę zagrać w Ameryce – w
college’u, a później może jeszcze wyżej…..
😊 - o tym chyba marzą wszyscy, którzy
grają w kosza :-)
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Oliwia Ferdyn
Od kiedy grasz w kosza?
W kosza zaczęłam grać pod koniec 2017
roku, czyli gram około 5lat.
Jakie masz inne hobby?
Ogólnie bardzo lubię sporty. Poza
koszykówką trenuję pływanie, a w zime
jeżdże na snowboardzie.
Jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie
koszykarskie?
Od poprzedniego draft campu polubiłam
grę 1v1. Również lubię różne ćwiczenia
związane z kozłowaniem.
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Myślę, że to nagroda MVP dwa razy z
rzędu. Nagroda dodała mi motywacji.
Dzięki tej nagrodzie pokazałam sobie, że
dzięki ciężkiej pracy i przywiązywania wagi
do treningów da się zrobić ogromny
postęp.
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Oczywiście wygrywanie meczy, ale też
zespołowa gra. Nie jest ważne kto trafił
punkty, ważna jest cała przeprowadzona
akcja. Coraz częściej bardziej cieszą mnie
asysty niż zdobyte punkty. Zespołowa
obrona też jest bardzo fajna.

MVP
GIRLS LEAGUE JUNIOR
ZIMA 2022
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Oliwia Ferdyn
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w
koszykówce?
Dla mnie najtrudniejszy jest rzut z
półdystansu. Trzeba wytrenować sobie ten
rzut aby trafiać do kosza. Podczas meczy
jest większa presja więc też więcej tych
rzutów nie wpada.
Jak myślisz dlaczego zostałaś MVP?
Myślę, że duży wpływ miał postęp, który
wydaje mi się, że zrobiłam po draft
campie. Czułam się pewniej w grze w ataku
i poprawiłam kozioł. Również Lynx było
bardzo silną drużyną, byłyśmy bardzo
zgrane. Treningi kadrowe z trenerem
F.Tymkowem też pozwoliły mi się bardzo
rozwinąć i szczególnie uwierzyć w siebie.
Przeciwko której zawodniczce gra Ci się
najtrudniej, dlaczego?
Ciężko mi było minąć Suzuki. Naciskała na
całym boisku, ma bardzo dobrą kondycję
to też było problematyczne. Alicja
Kowalska też ładnie broniła.
Wymień Top 5 zawodników z Twojej ligi
w kolejności
-Martyna Niewiadomska, Suzuki Stiller,
Zuzanna Zawiślak, Alicja Kowalska
-Julia Bożek, Karolina Markowska Julia
Zwierzyńska (zrobiły bardzo duży postęp i
chciałam je tutaj wymienić)
Jakie masz marzenia związane z
koszykówką?
Chiałabym jak najdłuzej grać w
koszykówke i wychodzić ze znajomymi na
boisko. Nie ukrywam, że bycie trenerką
mam gdzieś w głowie.
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Jakub Dąbek
Od kiedy grasz w kosza?
W podstawówce chodziłem do klasy
koszykarskiej, ale wtedy bardziej chciałem
grać w nogę. Potem jakoś na początku 1
klasy liceum zobaczyłem że koszykówka
jednak bardziej mnie kręci i przyszedłem
do WB.
Co uważasz za swój największy sukces
sportowy?
Bardzo jestem zadowolony z zimowego
sezonu w Georgetown, zagrałem moim
zdaniem dobry finał indywidualnie, ale
jako drużyna to był chyba nasz najlepszy
mecz w sezonie. Z całego sezonu zima
2022 jestem najbardziej zadowolony.
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w
koszykówce?
Zdobywanie punktów jako drużyna,
wiadomo czasem gra się indywidualne
akcje, ale dużo fajniejsze dla mnie jest
parę fajnych podań i jak zrobi się miejsce
dobre wykończenie, to jest dla mnie
zdecydowanie najfajniejsze.
Czy masz swoją rutynę przedmeczową,
jak się przygotowujesz?
Zawsze w drodze na mecz muszę
posłuchać jakiejś muzyki, ostatnio przez
dłuższy czas włączam sobie Paktofonike.
Przed meczem na rozgrzewce i na
początku grania lubię żuć gumę sam w
sumie nie wiem czemu.

MVP
DIVISION 1 ZIMA 2022

MAGAZYN WARSAW BASKETBALL

STR. 11

Jakub Dąbek
Przeciwko któremu zawodnikowi gra Ci
się najtrudniej, dlaczego?
Przeciwko Frankowi Kuchcie. Jest
najlepszym obrońcą naszej ligi. Do tego,
kiedy on zaczynał grać w kosza ja grałem z
nim, przez co zna mnie lepiej tak boiskowo
niż wszyscy inni w lidze.
Jakie masz rady dla innych zawodników
swojej ligi?
Na Pewno fajne starać się grać tak żeby
sprawiać przyjemność z gry sobie i swojej
drużynie, nie chodzi tylko o samo granie,
ale dawanie takiej pozytywnej energii
nawet siedząc na ławce, po prostu nadać
całej grze i wszystkiemu wokół taki
koszykarski vibe. Wtedy po prostu lepiej
się gra.
Wymień Top 5 zawodników z Twojej ligi
w kolejności
Franek Kuchta, który jest naprawdę bardzo
dobrym obrońcą moim zdaniem, Bartek
Wiśniewski, który wjeżdża pod kosz
zdobywa punkty, z dystansu też trafia i do
tego dokłada zbiórki, Wojtek Szajnuk,
mojej drużynie bardzo ciężko grało się na
niego wszystko zbierał i do tego dokładał
dużo punktów spod kosza, Szymon Migdał,
który jest dobrym rozgrywającym z dobrą
wizją gry no i Mieszko Owczarz jak naszej
drużynie ciężko było zdobyć punkty to
zawsze jakoś wszedł pod kosz i trafił.
Jakie masz marzenia związane z
koszykówką?
Po prostu dalej utrzymywać indywidualnie
gre na zadowalającym mnie poziomie i jak
najdłużej uprawiać ten sport.
MAGAZYN WARSAW BASKETBALL
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Porady: Jak poprawić słabszą rękę
Po co używać lewej ręki skoro prawa jest lepsza?
Dobry obrońca umie czytać umiejętności swojego zawodnika. Jeżeli widzi, że
jedną z rąk kozłuje słabiej, będzie zawsze ustawiał się w obronie tak, żeby
kierować atakującego na słabszą stronę. Żeby się przed tym uchronić musisz
umieć atakować równie dobrze w lewo jak i w prawo.
Zaakceptuj dziwne początki
Na początku kozłowanie i rzucanie gorszą ręką będzie dawało dziwne odczucie.
Pogódź się z tym, każdy ma tak na początku. A możliwe jest, żeby gorsza ręką
kozłowała równie dobrze co Twoja główna
.
Kozłuj obiema rękami
Kiedy próbujesz rozwinąć swoją niedominującą rękę, kozioł powinien być
pierwszym miejscem, od którego zaczynasz. Zacznij od trzymania dominującej
ręki za plecami, zmuszając się do używania słabej ręki.
Podania słabszą ręką
Innym sposobem na rozwinięcie słabej ręki są różne ćwiczenia podań. Weź
partnera, stańcie dwa metry od siebie i schowaj dominującą rękę za plecami.
Jedną piłką podawajcie i odbierajcie tylko słabą ręką. W miarę postępów
możecie zwiększyć prędkość. Możesz też ćwiczyć podania o ścianę.
Rzuty słabszą ręką
Możliwość wykończenia akcji obiema rękami jest nie do przecenienia. Zacznij od
rzucania słabszą ręką spod samej obręczy. Jak trafisz parę razy z rzędu możesz
się cofnąć krok do tyłu. Możesz się cofać dokąd potrzebujesz. Następnie zajmij
się dwutaktem na słabszą rękę. Zacznij powoli i poprawnie. W miarę jak będzie
trafiać i poczujesz się pewniej możesz przyspieszyć i dodać nowe elementy.
Meczowe sytuacje
Kiedy grasz mecze treningowe staraj się używać jak najwięcej lewej ręki nawet
jeżeli oznacza to straty. Dzięki temu w tych ważnych meczach będziesz już
dobrze przygotowany.
Poza boiskiem
Staraj se wykonywać jak najwięcej prostych czynności słabszą ręką. Możesz jeść
i kroić jedzenie, a nawet otwierać drzwi, szuflady i paczki, czesać włosy, myć
zęby i używać telefonu niedominującą ręką. Początkowo wszystkie te zadania
będą wydawać się obce, ale jeśli będziesz konsekwentny, stanie się to rutyną.
MAGAZYN WARSAW BASKETBALL
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KLIKNIJ TU ŻEBY PRZEJŚĆ DO STRONY

www.draftcamp.pl

Kadra W
B '11'12
Nasza najmłodsza Kadra dziewczyn z roczników 2011-2012 w weekend 6-8 maja
wzięła udział w swoim pierwszym turnieju wyjazdowym - Łomża Cup 2022.
To było naprawdę duże przeżycie. Jako drużyna jesteśmy na początku naszej
koszykarskiej drogi, i ten turniej był dla nas ogromnym wyzwaniem i bardzo
cenną lekcją. Zwłaszcza w dwóch piątkowych meczach musieliśmy zapłacić
„frycowe” - rywalki z MUKSu Bydgoszcz i GTSu Pruszcz Gdański przewyższały nas
doświadczeniem oraz umiejętnościami, gra była dla nas na razie zdecydowanie
zbyt szybka i pierwszy dzień rozgrywek skończyliśmy z dwoma wysokimi
porażkami.
Wyciągnęliśmy wnioski i drugiego dnia turnieju było już znacznie lepiej. Sobotni
rywale - UKS 4 Łomża, Max Basket Wysokie Mazowieckie oraz MUKS Piaseczno też prezentowali naprawdę wysoki poziom, ale tym razem byliśmy w stanie
nawiązać ambitną walkę. Oczywiście wciąż widać było momentami, że dziewczyny
rozgrywają swoje pierwsze wspólne mecze, ale postęp w poziomie skupienia i
podejmowanych na boisku decyzjach był ewidentny. Mimo to i w sobotę nie udało
nam się niestety koniec końców wygrać żadnego z meczów.
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Emocje związane z pierwszym wyjazdem były ogromne, do tego seria porażek z
wymagającymi, bardziej doświadczonymi drużynami mogła być dla naszych
najmłodszych koszykarek trochę przytłaczająca. Dlatego należą się gigantyczne
brawa dla dziewczyn za to, że nie podłamały się i do niedzielnego spotkania
podeszły z werwą oraz zaangażowaniem. Dzięki temu turniej udało się skończyć
pozytywnym akcentem - w ostatnim meczu pewnie pokonaliśmy GUKS Olimpijczyk
Łomża i mogliśmy cieszyć się z naszego pierwszego historycznego „wyjazdowego”
zwycięstwa!
Końcowy bilans 1-5 nas oczywiście nie zadowala, ale to nie wyniki były w Łomży
najważniejsze. Zebraliśmy mnóstwo cennych doświadczeń, wiele się nauczyliśmy,
a przy okazji była też kupa zabawy - zarówno na boisku jak i poza nim. Jest
ogromna motywacja do dalszych treningów, wiemy nad czym trzeba pracować i z
każdym kolejnym turniejem będzie coraz lepiej.
Bardzo dziękujemy gospodarzom turnieju za te trzy wypełnione koszykówką dni naprawdę świetna zabawa i fajna sportowa rywalizacja. Przy okazji warto
wspomnieć, że organizatorzy zadbali o pamiątkowe koszulki, zdjęcia i medale dla
każdej dziewczynki, jak również o szereg wyróżnień indywidualnych: nasza
kapitan Ada Gontarek dostała statuetkę dla MVP drużyny, Hania Dąbrowska
otrzymała "wyróżnienie trenera”, a Wiktoria Balcerowicz została wybrana
„zawodnikiem na medal”. Brawo!
Dziękujemy też naszym wiernym kibicom za wsparcie!
Skład turniejowy:
#1 Nina Burzyńska
#2 Ola Świerzyńska
#3 Hania Dąbrowska
#4 Magda Makowska
#5 Amelka Fabiszewska
#6 Wiktoria Balcerowicz
#7 Ada Gontarek
#8 Gabrysia Głaz
#9 Zosia Waszkiewicz
#10 Lena Białobrzeska
#11 Ola Kwiatek
#12 Marysia Białobrzeska
tr. Marcin Popiołek
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kliknij, aby przejść na strony www

Treningi Warsaw Basketball
Kilkadziesiąt grup: różne dzielnice, różne
roczniki, różne poziomy!

Dzika Liga

Liga dla Dziewcząt i Chłopców w wieku 9-13.
Dywizje z podziałem na wiek i poziom.

Girls League

Liga dla Dziewcząt w wieku 14-19.
Dywizje z podziałem na wiek i poziom.

WB Divisions

Liga dla Chłopców w wieku 14-19.
Dywizje z podziałem na wiek i poziom.

Draft Camp - obóz letni

10 dni, pełna liga, niezastąpione doświadczenie
meczowe i zawodnicy z całej Polski
zobacz więcej!

