Młodzicy MKS Ósemka z awansem do wielkiego finału
mistrzostw Polski w koszykówce
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Zespół młodzików Ósemki z trenerami Cezarym Włuczyńskim i Adrianem El-Wardem. (fot. Adam Michalski)

Miniony weekend wpisze się w annały skierniewickiego sportu. Po raz drugi w prawie 30.
letniej klub MKS Ósemka był gospodarzem półfinału mistrzostw Polski. Trzydniowy turniej
w hali OSiR przy ulicy Pomologicznej okazał się nie tylko organizacyjnym ale i sportowym
sukcesem. Drużyna Cezarego Włuczyńskiego wygrywając dwa z trzech spotkań wywalczyła
awans do Finału Mistrzostw Polski w Koszykówce Młodzików U13.
W weekend w czterech polskich miastach toczyła się walka o Finał Mistrzostw Polski w Koszykówce
U13, grało 16 najlepszych ekip młodzików w kraju. Gospodarzami wydarzeń były: Poznań, Żyrardów,
Pruszków i Skierniewice. Klub MKS Ósemka po zwycięstwie w turnieju ćwierćfinałowym, także
rozgrywanym w hali przy ulicy Pomologicznej ponownie, wspólnie z miastem wystąpił w roli
gospodarza prestiżowego wydarzenia, które patronatem objął prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk.
Rywalami Ósemki były ekipy: Korona Kraków, Decka Peplin i Pogoń Szczecin.
Batalia o finał rozpoczęła się w piątek (4.06). Zespół Ósemki prowadzony przez Cezarego

Włuczyńskiego i Adriana El-Warda pokonał na inaugurację Pogoń Basket Szczecin 57:37. Niestety
zwycięstwo okupione zostało kontuzją stawu skokowego lidera gospodarzy Patryka Hurynowicza,
który wypadł z kadry Ósemki do końca turnieju.
W sobotę (5.06) osłabiona Ósemka podejmowała Deckę Pelplin. Rywale przegrali w piątek z Koroną
Kraków i by myśleć o awansie musieli ograć skierniewiczan. Po zaciętym spotkaniu Decka
przechyliła jego losy na swoją korzyć wygrywając 82:71. W drugim sobotnim meczu młodzi
koszykarze Pogoni Basket ograli Koronę Kraków 78:49.
Po dwóch dniach turnieju półfinałowego w tabeli było bardzo ciekawie. Wszystkie cztery zespoły
miały na swoim koncie wygraną i porażkę. O losach awansu rozstrzygnęły niedzielne mecze.
Jako pierwsi awans do finału zapewnili sobie koszykarze z Peplina, którzy pokonali Pogoń Basket
Szczecin 76:43. O godzinie 13.30 skierniewiczanie rozpoczęli najważniejszy od 10 lat mecz w
młodzieżowej koszykówce w mieście. Rywalizacja z Koroną Kraków miała zapewnić im awans do
finału mistrzostw kraju.
Ostatni mecz turnieju był bardzo zacięty. W pierwszej kwarcie lepsi 16:11 byli krakowianie, w
drugiej 15:13 górą Ósemka, która wygrała także trzecią odsłonę. W decydującej kwarcie więcej
sportowego szczęścia i zimnej krwi zachowali podopieczni Cezarego Włuczyńskiego, którzy
zwyciężyli 59:58 i zapewnili sobie awans do wielkiego finału, w którym zagra osiem najlepszych
zespołów w Polsce. Po ostatnim gwizdku sędziów w hali wybuchła szalona radość. Warto zaznaczyć,
że mecz MKS Ósemka Skierniewice - Korona Kraków był najbardziej zaciętym spotkaniem ze
wszystkich 24 rozegranych na etapie półfinałów w Polsce.
W decydującym spotkaniu najwięcej punktów dla Ósemki zdobył Goran El-Ward 22. Lidera zespołu
pod nieobecność kontuzjowanego Patryka Hurynowicza wspierali Wojciech Błoch (12 pkt.), Dawid
Szostak i Patryk Saciński (po 8).
Ósemka w półfinale zagrała w składzie: Jan Jaskuła, Michał Grzeczka, Filip Matyjek, Piotr Mąkolski,
Karol Krakowiak, Dawid Szostak, Szymon Wyszogrodzki, Adam Greta, Adam Łuczak, Patryk
Saciński, Patryk Hurynowicz, Wojciech Błoch i Goran El-Ward (kapitan). Trenerzy Cezary Włuczyński
i Adrian El-Ward.
Należy przypomnieć, że to nie pierwszy finał koszykarskich zmagań młodzieżowych dla Skierniewic
w historii. W 2011 roku 7. miejsce w kraju zajęła drużyna kadetów U16 Ósemki. Wówczas półfinał
zmagań także rozgrywany był w Skierniewicach. Co ciekawe wtedy 8. miejsce w Polsce zajęła Trójka
Żyrardów. W 2021 roku oba kluby ponownie spotkają się w głównym finale. W Żyrardowie podobnie
jak w Skierniewicach na awans męskiej ekipy do finału centralnych rozgrywek także czekano 10 lat.
W weekend poznaliśmy wszystkich ośmiu finalistów. Obok Ósemki i Decki Peplin wśród najlepszych
drużyn w Polsce w kategorii U13 zagrają: AZS UW-MBA Warszawa i UJK AZS Kielce (półfinał w
Poznaniu), AK Komorów i Trójka Żyrardów (półfinał w Żyrardowie), MKS Pruszków i WKK Wrocław
(półfinał w Pruszkowie). W grupie D w ostatnim meczu turnieju szansę na awans miała ekipa ŁKS
Łódź. Jednak w decydującym spotkaniu łodzianie przegrali z WKK Wrocław 69:72.
Więcej na ten temat w najnowszym (10.06) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy".
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