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SIÓDMY SEZON 
KLUBU NA 
START.~ MLG

Sezon 2018/2019 rozpoczął się dość

nietypowo, bo tuż po obozie

przygotowawczym, od Pomorskiej Gali

Koszykówki w Pelplinie, podczas której

nasz zespół U12 uhonorowany został

medalami za wywalczone 3. miejsce w

rozgrywkach na Pomorzu w sezonie

2017/2018. To pierwszy medal w krótkiej

historii naszego klubu i na pewno na

zawsze wpisze się on w księgach MLG. 

 

Zaraz po tej przyjemnej uroczystości,

przystąpiliśmy do tradycyjnej pracy w

ramach naszego #Procesu szkoleniowego.

Treningi, które odbywają się podczas 

11 godzin zajęć prowadzonych z

naszymi grupami w gościnnych

murach hali SP nr 27 mają stopniowo

rozwijać zawodników, a postępy

będziemy mogli oglądać w tym jak i

następnych sezonach ligowych. 

 

Czym jednak byłyby treningi bez

możliwości sprawdzenia tego czego

się uczyliśmy, na tle rówieśników z

innych klubów. Nasi trenerzy w

trwającym sezonie zadbali o to, by

meczów kontrolnych nie zabrakło. 

 

Rozpoczęli chłopcy z zespołu U14.

Podopieczni trenera Michała rozegrali

dwa bardzo silnie obsadzone turnieje:

w Gdyni i w Wejherowie. 

Problemy zdrowotne nie pozwoliły na

rywalizację w najmocniejszym

zestawieniu osobowym, ale odbyte

gry były dla nas bardzo pożyteczne.

W NUMERZE:

Raport z przygotowań
naszych zawodników
do sezonu 2018/19.

Co nowego w sezonie
2018/2019?

Wywiad z trenerem
Bartoszem Teleszko.

Nasze Lwy 
zagrają w 
trzech 
turniejach 
oraz licznych 
sparingach.



RAPORT Z 
PRZYGOTOWAŃ.

CO NOWEGO?

BY MLG

Zawsze powtarzamy, że w sporcie

dzieci i młodzieży wynik sportowy

schodzi na drugi plan. Jeśli

rozmawiamy o grach kontrolnych, to

nie ma on już kompletnie żadnego

znaczenia. Musimy jednak grać, grać i

jeszcze raz grać. 

 

Lwy U14 rozpoczęły swoje

przygotowania do sezonu turniejem w

Gdyni. Mieliśmy okazję rywalizować z

zespołami Arki Gdynia, Ósemki

Wejherowo, Tiger Berlin oraz AZS

Kielce. Problemy kadrowe i siła

naszych rywali nie dały nam wygranej,

ale dały dużo pozytywnych obserwacji.

Nowy sposób obrony funkcjonował

momentami tak dobrze, że w meczu z

zespołem Kielc potrafiliśmy 30-

punktową przewagę naszych rywali w

przeciągu kilku minut zniwelować do

punktów 13. Innym razem, w meczu z

koszykarzami z Berlina sprawiała, że i

młodzi Niemcy byli bezsilni.

Pelplinie, a także w dwóch meczach

kontrolnych z Bryzą Kolbudy.  

Przetarcie to pomogło w odniesieniu

pierwszego ligowego zwycięstwa w

sezonie. Nasze Lwy U15 swój mecz

rozegrały na wyjeździe z połączonymi

siłami Meduzy i De La Salle Gdańska

wygrywając 99:73. 

 

Nasze Lwy U13 po meczu kontrolnym

z Asseco Gdynia, zagrały w turnieju

Bydgoszcz Basket Cup gdzie

rywalizowały z gospodarzami,

Regnum Bydgoszcz, dwoma zespołami

Novum Bydgoszcz, Basketem

Koszalin, Hutnikiem Warszawa oraz

drużyną z Białegostoku. Nasz zespół

przez turniej przeszedł jak burza

doznając tylko jednej porażki i pewnie

zwyciężając w pięciu pozostałych

meczach.  

 

Nasi najmłodsi adepci rozegrali pełen

zaciętej walki pojedynek podczas

Soboty z MLG. Wszyscy przecieraliśmy

oczy ze zdumienia ile pasji i

poświęcenia na parkiecie zostawili

nasi najmłodsi i ci dopiero

zaczynający przygodę z koszykówką,

chłopcy. 

Od sezonu 2018/2019 wszystkie nasze

zespoły ligowe będą występowały pod

nazwą Młode Lwy SP27 Gdańsk. Jest

to efekt udanej współpracy pomiędzy

naszym klubem, a szkołą prowadzoną

przez Pana Adama Perzyńskiego.

To oraz kilka naprawdę udanych akcji

w każdym meczu po stronie ofensywy

napawają nas optymizmem, ale

przede wszystkim cieszą z powodu

rozwoju poszczególnych zawodników,

ale i całego zespołu. 

 

Tydzień później Lwy U14 udały się na

jeszcze mocniej obsadzony turniej w

Wejherowie. Obok gospodarzy

wzmocnionych już czołowym

kadrowiczem Pomorza, Miłoszem

Toczkiem ze Starogardu Gdańskiego,

rywalizowaliśmy ponownie z Arką

Gdynia, mistrzem Pomorza 2017/2018

Czarnymi Słupsk oraz Twardymi

Piernikami Toruń.  

I tutaj lepsze występy przeplatały się z

tymi słabszymi. Podstawowy cel

został jednak zrealizowany i chłopcy

przed startem rozgrywek (dodatkowo

sparing z Meduzą Gdańsk) rozegrali 11

wartościowych spotkań. 

 

Chłopcy z rocznika 2004 nie zagrali co

prawda żadnego turnieju jako MLG,

ale część z nich miała okazję

rywalizować z zespołem Hanzy U16 w

mocnych turniejach w Sopocie oraz

#Proces



BARTOSZ 
TELESZKO.
BY MLG

Trener Bartek jest mocno związany z

naszym klubem. W sezonie 2013/14

został zawodnikiem naszego zespołu

U18 imponując podczas testów oraz

pracowitością nad własnym rozwojem

w trakcie trwania sezonu. To wszystko

zaowocowało, iż był drugim strzelcem

drużyny. W sezonie 2015/2016 został

trenerem w klubie początkowo

pracując jako asystent przy zespole

2003, a od minionego sezonu jako

pierwszy trener chłopców z rocznika

2004. Od minionego roku jest także

członkiem zarządu Gdańskiego Klubu

Koszykówki Hanza, gdzie najpierw był

asystentem trenera Królikowskiego, a

począwszy od trwającego sezonu jest

głównym trenerem w klubie pracując z

zespołem U16.

 Muszę przyznać, że sama zmiana na

początku nie była łatwa. Jako

zawodnik nie wyobrażałem sobie

siebie w roli trenera. Chciałem grać jak

najdłużej i uprawiać sport, który

kocham i oczywiście marzyłem o byciu

zawodowym graczem. Problemy

zdrowotne, o których nie będę się

rozpisywał nie pozwoliły mi jednak

kontynuować „kariery”.  

Miałem to szczęście, że ostatni swój

sezon grałem jako zawodnik Młodych

Lwów. Grałem w klubie, który nie

stawiał na sport (chociaż oczywiście

ten również był ważny), ale na ludzi.

Grałem u Trenera, który nie traktował

nas jak swoich robotów, ale jak

chłopaków, którzy robią to co kochają

z mniejszym lub większym

powodzeniem i poświęceniem. Gdyby

nie to, podejrzewam, że nie

zdecydowałbym się na spróbowanie

swoich sił w roli trenera.  

      

Sama oferta pracy w Lwach pojawiła

się po roku przerwy, na początku

sezonu 2015/2016. Rok pomiędzy grą

jako zawodnik, a rozpoczęciem pracy

trenerskiej był rokiem, w którym

bardzo brakowało mi koszykówki. W

związku z tym, gdy tylko

dowiedziałem się o ofercie od razu

skierowałem się do Trenera Dawida

Roguskiego i rozpocząłem miesiąc

próbny w nowej roli.  

Zarówno jako zawodnik jak i trener w

MLG od początku pracowałem z

trenerem Dawidem, któremu jestem

ogromnie wdzięczny za pracę jaką

włożył zarówno w mój rozwój

koszykarski jaki i rozwój trenerski.  

Same początki nie były łatwe, ale

pomimo to praca sprawiała mi wiele

radości i satysfakcji, napędzała i w

dalszym ciągu napędza mnie do

działania. Praca w roli asystenta

trenera Dawida pozwoliła mi

stopniowo zdobywać wiedzę oraz

pokazała mi jak mam z niej korzystać i

od tego wszystko się zaczęło.  

Obecnie praca trenera sprawia mi taką

przyjemność, że nie wyobrażam sobie

siebie w innej roli, pomimo trudnych

początków nie zmieniłbym decyzji,

które zaprowadziły mnie do tego

miejsca, w którym obecnie się

znajduję i z radością patrzę w

następny już czwarty sezon w roli

trenera Młodych Lwów.

Bartek, w naszym klubie jesteś od

2013 roku. Byłeś zawodnikiem. Teraz

jesteś trenerem. Jak przebiegała

zmiana butów do koszykówki na

gwizdek trenerski?
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Rozpoczynający się sezon jest

trzecim w roli pierwszego trenera

zespołu 2004. Miniony był udany,

choć zabrakło jednego zwycięstwa

do awansu do rozgrywek

centralnych. Jakie masz oczekiwania

co do zespołu i jego zawodników

indywidualnie?

Pracę w naszym klubie łączysz z

funkcją pierwszego trenera zespołu

U16 Hanzy Gdańsk. Czy to trudne i

jakie płyną z tego korzyści dla Ciebie

oraz zawodników?

#Proces

Poprzedni sezon był bardzo dobry w

naszym wykonaniu. Zabrakło niewiele

i oczywiście pozostał niedosyt. Była to

dla nas bolesna lekcja, z której na

pewno nie tylko ja jako trener

wyciągnąłem wnioski, ale również

chłopcy. W ostatnim meczu sezonu,

zagraliśmy bardzo słabo drugą

połowę, która ostatecznie

zdecydowała o tym jak zakończył się

cały sezon. To właśnie w największym

stopniu ta część, tego konkretnego

meczu spowodowała, że moje

oczekiwania do zespołu są bardzo

proste. Chcę, aby każdy mecz zagrany

był na stuprocentowym

zaangażowaniu od pierwszego do

ostatniego gwizdka, nie zważając na

wynik ani na poziom przeciwnika.

Chcę, aby każdy zagrany mecz,

wyglądał tak jakby od tego zależało

nasze życie. Wynik jest sprawą

drugorzędną, ale jestem pewien, że

jeżeli będziemy grali tak jak

wspominałem wyżej to wynik

przyjdzie sam. 

 

Jeżeli chodzi o indywidualne

oczekiwania co do zawodników to

nasze (Moje i trenera Michała, z

którym współpracujemy na co dzień)

oczekiwania co roku są praktycznie

takie same. Chcemy, aby nasi

zawodnicy stawali się co raz lepsi,

zarówno na boisku jak i poza nim.

Chcemy aby rozwijali się zarówno w

sferze koszykarskiej jak i naukowej

oraz realizowali inne pasje, wcale

niekoniecznie związane z żadną z

wcześniej wymienionych sfer.  

My robimy wszystko aby pomóc im w

rozwijaniu umiejętności koszykarskich

(choć nie tylko). Reszta zależy od nich

i od ich ciężkiej pracy. 

Praca w dwóch zespołach na pewno

jest pracą wymagającą, jednak

uważam, że korzyści płynące z

obecnej sytuacji wynagradzają

wszelkie niedogodności.  

Pracę w roli pierwszego trenera Hanzy

rozpocząłem dopiero w tym roku

(poprzedni rok w Hanzie spędziłem

jako asystent) jednak już widzę, że

będzie to dla mnie kolejne bardzo

ważne doświadczenie. Każda

kategoria wiekowa, każdy sezon,

każdy mecz, każdy trening jest dla

mnie lekcją i na każdej z tych lekcji

uczę się czegoś nowego. Możliwość

prowadzenia dwóch zespołów

sprawia, że uczę się podwójnie.        

Jednak nie tylko ja zyskuję na obecnej

sytuacji. Zawodnicy Lwów mogą

korzystać z treningów Hanzy w dni, w

które nie mają treningów w swoim

klubie oraz walczyć o miejsce w

składzie na rozgrywki U16. Sprawia to,

że mogą łącznie posiadać nawet pięć

treningów w tygodniu oraz dwa mecze

w weekend (jeden w swojej kategorii

wiekowej i jeden w starszej).  

Zawodnicy Hanzy również korzystają

w tej sytuacji ponieważ chłopcy z

rocznika 2004 przychodzący na ich

treningi zwiększają im konkurencję,

zarówno na samym treningu jak i

podczas walki o skład meczowy.

Większa konkurencja na treningu

podwyższa zaangażowanie oraz

wprowadza zdrową rywalizację. Brak

pewności co do miejsca w składzie

dodatkowo motywuje ich do ciężkiej

pracy i „chęci pokazania się”. 



www.mlodelwy.pl
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