
MCKiS Jaworzno zwycięzcą Finałowego Turnieju o rozstawienie w strefie śląsko-opolskiej 3 ligi
koszykówki!!!

Od piątku 10 marca do niedzieli 12 marca w Jaworznie rozgrywany był turniej finałowy o rozstawienie w 
strefie śląsko-opolskiej 3 ligi koszykówki. Na parkiecie hali W-S przy ulicy Grunwaldzkiej 80 przez trzy 
kolejne dni walczyły cztery najlepsze ekipy z województw śląskiego i opolskiego, które wywalczyły awans 
po pierwszej rundzie play-off. 
A były to zespoły: reprezentant opolskiego Weegree Akademia Koszykówki Jełowa (1 miejsce po sezonie 
zasadniczym) oraz MUKS Sari Żory, KTK JS Invest Knurów i gospodarz MCKiS Jaworzno (1, 2 i 3 
miejsce po sezonie zasadniczym). Zespoły mierzyły się ze sobą systemem każdy z każdym, a awans do 
turnieju półfinałowego już na szczeblu centralnym mogły wywalczyć trzy najlepsze teamy.
Świetną formę zaprezentowali przed własną publicznością podopieczni trenera Michała Brzozowskiego, 
którzy nie dość, iż odnieśli komplet pewnych zwycięstw, to zaprezentowali naprawdę bardzo dobrą i równą 
formę. Świetnie funkcjonowała zwłaszcza defensywa „Sokołów”, a szybkie akcje i agresywne krycie mocno 
utrudniały rywalom zdobywanie punktów. Trzy efektowne zwycięstwa i bilans koszy 69 na plus dokładnie 
pokazują, iż całe zawody w naszym wykonaniu były perfekcyjne.
Już w pierwszym meczu na inaugurację w piątek trafił nam się lider po sezonie zasadniczym MUKS Sari 
Żory. W lidze walczyliśmy w tym sezonie dwa razy – u siebie w Jaworznie udało nam się wygrać po walce 
78:73, z kolei w rewanżu w Żorach ulegliśmy podopiecznym trenera Marcina Kowalskiego 63: 70. Tym 
razem od początku zaczęliśmy skoncentrowani i mocno zmobilizowani, co pozwoliło wypracować nam  
przewagę. Piorunujący za to był koniec tej odsłony w naszym wykonaniu, kiedy to przez trzy minuty 
zdobyliśmy dziesięć punktów i ani razu nie pozwoliliśmy rywalom trafić do kosza. Wygrana 23-17 kwarta 
napawała optymizmem przed dalszą częścią gry. W drugiej kwarcie na parkiecie trwała zażarta walka o każdą
piłkę a koszykarze z Żor – zwłaszcza w pierwszej części tej partii – zbliżyli się nieco z wynikiem. Udaje nam 
się jednak odzyskać kontrolę nad meczem i wygrywając kwartę 18-17 schodzimy na przerwę z prowadzeniem
41:28. Po przerwie znowu rozpoczęliśmy agresywnie i bardzo skutecznie, a mądrze prowadzona gra przez 
Michała Brzozowskiego i Artura Trocińskiego mogła podobać się licznie zgromadzonej publiczności. Do 
tego w tej kwarcie świetnie trafialiśmy za 3 punkty – Piotr Jasiołek, Michał Brzozowski i dwa razy z rzędu 
wracający po dłuższej przerwie do gry Radek Lemański „odpalili” zza linii 6,75 metra. Wygrana kwarta 20-
13 i dwadzieścia punktów przewagi przed ostatnią części gry to była już solidna zaliczka, której zmarnować 
nie mogliśmy. I tak też się stało – w tej partii pilnowaliśmy wyniku nie pozwalając rywalom przejąć kontroli 
nad meczem. Do tego cały czas funkcjonowała bardzo dobrze obrona a celne „trójki” siały postrach wśród 
koszykarzy gości. Dużo czasu na parkiecie spędzili też nasi nominalnie rezerwowi zawodnicy, co w systemie 
turniejowym jest bardzo ważne patrząc pod kątem sił i zmęczenia. Wygrywamy kwartę 21-19 i całe spotkanie
niespodziewanie wysoko 82:60 czyniąc bardzo duży krok ku awansowi. Najskuteczniej w tym meczu zagrali 
dla nas: Michał Matysiak (19 punktów) i Michał Brzozowski (9 punktów). Warto nadmienić, iż aż pięciu 
naszych koszykarzy „dołożyło” po 8 „oczek” (Wiktor Kozub, Kacper Trzaska, Radek Lemański, Artur 
Trociński i Maks Stadler), a wszyscy zawodnicy przebywali na parkiecie wnosząc swoją cegiełkę w 
ostateczne zwycięstwo. W ekipie gości najskuteczniej zagrali: Szymon Lipka – 14 punktów oraz Rafał 
Królikowski – 13 punktów.
W drugim meczu tego dnia KTK JS Invest Knurów bez problemu i spokojnie pokonał Weegree Akaemię 
Koszykówki Jełowa 94:65 a najskuteczniej w tym meczu wypadli: Knurów – Szymon Wąsik (20 punktów) 
oraz Grzegorz Nowak (15), Jełowa – Piotr Górnik (20 punktów) i występujący w piątek w barwach zespołu
z Opolszczyzny były reprezentant Polski, medalista i Mistrz naszego kraju ze Śląskiem Wrocław a obecnie 
trener 1-ligowej Politechniki Opole - Robert Skibniewski  (12 „oczek”).
Drugi dzień turniejowy rozpoczął się od najbardziej emocjonującego i trzymającego do końca w napięciu 



spotkania KTK Knurów – Sari Żory. W sezonie zasadniczym dwa razy lepsi byli koszykarze z Żor, którzy 
najpierw pokonali KTK w Knurowie 92:71 a potem w rewanżu u siebie 72:57. Teraz trudno było wskazać 
faworyta, choć po pierwszym przegranym meczu z MCKiSem to żorzanie byli jakby „pod ścianą”. I jak 
można było przypuszczać już od samego początku na parkiecie trwała cały czas wymiana ciosów i twarda, 
męska walka a prowadzenie zmieniało się wielokrotnie. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była tutaj 
dogrywka, którą lepiej (mimo spadku za faule dwóch podstawowych zawodników) rozegrali koszykarze z 
Żor. Na koniec regulaminowego czasu gry dwupunktowe prowadzenie uzyskał MUKS po punktach Roberta 
Kozielskiego, jednak celnymi rzutami wolnymi do dogrywki doprowadził Szymon Wąsik. W niej już od 
początku lekką przewagę osiągnęli żorzanie i nie pozwolili już podopiecznym trenera Marcina Reszkiewicza
odebrać sobie ważnego zwycięstwa. Wygrana 84:81 stawiała teraz w lepszej sytuacji koszykarzy z Żor, choć 
obydwie ekipy na ten czas zaliczone miały dwie turniejowe wygrane.
Po tym spotkaniu na parkiet wyszli gospodarze, którzy w przypadku ewentualnej wygranej mogli już 
świętować awans.  Od początku meczu widać już jednak było, iż osłabiona personalnie drużyna z Jełowej nie
będzie w stanie postawić się gospodarzom, którzy w pierwszych pięciu minutach prowadzili iż 10-0. Trener 
Michał Brzozowski spokojnie mógł zacząć rotować składem i na boisku pojawili się szybko nasi rezerwowi. 
Wygrana 24-4 kwarta i spokojne prowadzenie MCKiSu. Druga odsłona cały czas przy pełnej kontroli 
„Sokołów”, choć skuteczność i efektywność gry w tej kwarcie nie była naszą mocną stroną. Większą część 
czasu gry otrzymali jednak tutaj nasi gracze drugiej piątki i wszyscy mogli cieszyć się większą ilością minut. 
Przegrywamy tą kwartę co prawda 14-15, ale cały czas nasza przewaga jest bezdyskusyjna. Tak pozostaje już 
do końca meczu. Z minuty na minutę powiększamy przewagę a zmęczeni goście nie mają szansy nawet 
zbliżyć się z wynikiem. Wygrana trzecia kwarta 22-14 i czwarta 23-18 dają nam upragnione drugie 
zwycięstwo (83:51), które zapewnia naszej drużynie awans dalej. Niewiadomą pozostało jednak miejsce 
MCKiSu: o tym miały zaważyć wyniki ostatniego niedzielnego dnia zmagań. W meczu z Jełową wszyscy 
nasi koszykarze zdobyli swoje punkty, a większy wymiar czasu dla naszych rezerwowych pozwolił nabrać sił 
i odpocząć całej pierwszej piątce. Mimo krótkiego w sumie pobytu na parkiecie najwięcej punktów rzucił dla 
nas Michał Matysiak (16), 14 „oczek” dołożył rozgrywający świetny turniej Artur Trociński, a po 10 
Kacper Trzaska i Michał Brzozowski. Wszystko jednak miało rozstrzygnąć się w niedziele.
Na początek niedzielnych gier pewna wygrana MUKS Sari Żory z Weegree Akademią Koszykówki 
Jełowa 108:75. Koszykarze z Żor spokojnie i bezdyskusyjnie wypracowali sobie szybką przewagę, a nie 
naciskani mocno podczas gry ofensywnej zaaplikowali rywalom aż 20 celnych „trójek”. Mimo ambitnej i 
sportowej postawy koszykarzy z Jełowej, którzy próbowali z całych  sił walczyć o każdy swój punkt 
dominacja MUKSu była wyraźna i bezdyskusyjna. Najskuteczniej w ekipie z Żor wypadli: Kamil i Rafał 
Królikowscy – pierwszy zdobył aż 25 punktów zaliczając aż 6 celnych rzutów za trzy punkty, drugi 
„dołożył” 15 „oczek”. Do tego 16 punktów rzucił także Szymon Lipka. W zespole z Jełowej najwięcej 
punktów zdobył grający tylko w niedzielę Wojciech Tracz – 26, a 24 „oczka”dorzucił kapitan Piotr Górnik.
Wiadomo już było, iż Weegree AK Jełowa zakończy zmagania na czwartym miejscu, z kolei koszykarze z 
Żor musieli czekać na wynik ostatniego meczu. Wygrana MCKiSu nad KTK Knurów zapewniała  im miejsce 
drugie, z kolei porażka gospodarzy spychała ich na miejsce trzecie kosztem knurowian. 
Ostatni mecz turniejowy zapowiadał się więc ciekawie i faktycznie mecz MCKiS Jaworzno – KTK JS 
Invest był dobrym widowiskiem dla widzów. W sezonie regularnym najpierw w Knurowie minimalnie 
wygrało KTK (78:76), w rewanżu w jaworznie wygrana trafiła na konto MCKiSu (82:74). Teraz także 
wszyscy spodziewali się dobrego, emocjonującego meczu, co ostatecznie „zaserwowali” nam gracze obu 
ekip. Kapitalne otwarcie spotkania przez gospodarzy i duet Matysiak – Trzaska zapewnia nam szybkie 
prowadzenie 10-0 w pierwszych pięciu minutach inauguracyjnej kwarty. Wtedy do odrabiania strat ruszyli 
podopieczni trenera Marcina Reszkiewicza i po kolejnych trzech minutach przegrywali już tylko dwoma 
punktami. Potem jednak znowu inicjatywę przejęli nasi koszykarze i wygrywamy kwartę 25-17. Drugie 



dziesięć minut meczu także rozpoczynamy rozgrywając spokojne i skuteczne akcje, funkcjonuje solidnie atak 
a obrona do jakiej przyzwyczaiły nas już  „Sokoły”cały czas była nie do rozbicia dla rywali. „Odskakujemy” 
na szesnastosto-punktowe prowadzenie i choć KTK jeszcze raz próbuje zniwelować część strat - co im się w 
części udaje (31-38) - to dwie celne z rzędu „trójki” najpierw Michała Matysiaka potem Radka 
Lemańskiego zapewniają nam wygraną kwartę 24-18 i prowadzenie do przerwy 49:35. Trzecia partia 
również pod pełną kontrolą MCKiSu, a świetna gra w tej części Maksa Stadlera i efektowne akcje w jego 
wykonaniu (łącznie ze wsadem) dają nam wygraną 18-12 i dwadzieścia punktów przewagi przed ostatnią 
odsłoną. W niej od początku na parkiecie znowu mogli pokazać się w akcji nominalnie rezerwowi zawodnicy,
którzy mieli za zadanie utrzymać przewagę a także pozwolić odpocząć pierwszej piątce. Sztuka ta im się 
udała – co prawda przegrywamy kwartę 10-15, ale ostatecznie pewnie i zasłużenie wygrywamy cały mecz 
77:62. Tym sposobem zapewniamy sobie awans z pierwszego miejsca do półfinałów centralnych PZKosz, z 
kolei koszykarze KTK zakończyli turniej na miejscu trzecim ale także z awansem. Na drugie miejsce przy 
takim wyniku awansował zespół MUKS Sari Żory, który także będzie reprezentował naszą strefę w dalszych 
zmaganiach. Na czwartym miejscu i bez promocji udział w jaworznickim turnieju zakończyli koszykarze 
Wegree Akademia Koszykówki Jełowa, którym należą się także duże brawa – za walkę, sportową postawę 
oraz mimo wielu kilometrów drogi  przyjazd i obecność na każdym meczu w Jaworznie.
Po zakończonych spotkaniach miłym gestem od organizatorów było udekorowanie wszystkich czterech 
drużyn pucharami za zajęte miejsca, które z rąk Komisarza zawodów p. Sławomira Benka odebrali 
kapitanowie drużyn. Dodatkowo statuetki otrzymali także najlepsi zawodnicy z każdej ekipy w przeciągu 
całego turnieju: MCKiS – Michał Matysiak, MUKS Sari Żory – Rafał Królikowski, KTK JS Invest Knurów
– Szymon Wąsik i Weegree AK Jełowa– Piotr Górnik.
Dziękując wszystkim zespołom za walkę i emocje w turnieju życzymy powodzenia na dalszym już 
półfinałowym etapie walki o 2 ligę. Sześć półfinałowych turniejów centralnych (z udziałem najlepszych 24 
ekip z całej Polski z ośmiu stref wojewódzkich) zaplanowane są w terminie 31.03.-2.04.2023 roku. Wcześniej
bo 21 marca zgodnie z planem rozgrywek centralnych losowanie grup (gdzie będziemy rozstawieni z 
pierwszego koszyka) oraz przyznanie organizacji turniejów półfinałowych. Walka o 2 ligę wchodzi w 
decydującą część sezonu a półfinał to już przedostania przeszkoda do awansu szczebel wyżej. Teraz jednak 
do gry wchodzi już najlepszych 24 ekip z całej Polski i na pewno czekać nas będzie bardzo trudne zadanie. 
Wszystkim sympatykom i fanom basketu, którzy licznie przez całe trzy dni jaworznickich zmagań 
bezpośrednią obecnością wspierali swoje zespoły w naszej hali sportowej chcemy w tym miejscu gorąco oraz 
serdecznie podziękować i zapraszamy do śledzenia wiadomości oraz informacji o dalszych planach i 
terminach  gier MCKiSu Jaworzno.
Wyniki:
10 marca (piątek) 
godzina 17.00. mecz numer 1 – MCKiS JAWORZNO – MUKS SARI ŻORY   82 : 60
godzina 19.30. mecz numer 2 – KTK JS INVEST KNURÓW -  WEEGREE AK JEŁOWA  94 : 65

11 marca (sobota) 
godzina 16.00. mecz numer 3 – KTK JS INVEST KNURÓW - MUKS SARI ŻORY   81 : 84 (po dogr.)
godzina 18.30. mecz numer 4 – MCKiS JAWORZNO - WEEGREE AK JEŁOWA   83 : 51

12 marca (niedziela) 
godzina 16.00. mecz numer 5 – MUKS SARI ŻORY - WEEGREE AK JEŁOWA   108 : 75
godzina 18.30. mecz numer 6 – MCKiS JAWORZNO - KTK JS INVEST KNURÓW   77 : 62



Ostateczna kolejność i awans do Turnieju Półfinałowego rozgrywek centralnych o awans do 2 ligi:

m drużyna pktmeczezw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MCKiS Jaworzno 6 3 3 - 0 3 - 0 0 - 0 242 - 173 +69 1.3988
2 MUKS Sari Żory 5 3 2 - 1 1 - 0 1 - 1 252 - 238 +14 1.0588
3 KTK JS Invest 4 3 1 - 2 1 - 1 0 - 1 237 - 226 +11 1.0487
4 WEEGREE AK JEŁOWA 3 3 0 - 3 0 - 0 0 - 3 191 - 285 -94 0.6702
Awans – trzy pierwsze zespoły w tabeli.

Najlepsi zawodnicy:
1. Michał Matysiak - MCKiS
2. Rafał Królikowski - MUKS
3. Szymon Wąsik - KTK
4. Piotr Górnik – AK Jełowa

Link do Turnieju finałowego w Jaworznie, wszystkie wyniki, statystyki i tabela: 
https://www.slzkosz.pl/liga/34/terminarz_i_wyniki/61/turniej-barazowy.html

Składy drużyn:
MCKiS Jaworzno: Michał Matysiak, Piotr Jasiołek ,Oliwer Śląski, Michał Brzozowski, Wiktor Kozub, 
Kacper Trzaska, Juliusz Klimas, Artur Trociński, Adrian Zaborski, Piotr Palmąka, Maksymilian Stadler, 
Radosław Lemański. Trener: Michał Brzozowski.
MUKS Sari Żory: Rafał Królikowski, Mateusz Mucha, Łukasz Piórkowski, Szymon Lipka, Kamil 
Królikowski, Mateusz Czekajło, Bartosz Ber, Kacper Wojciechowski, Karol Radoń, Patryk Szklarz, Robert 
Kozielski, Dawid Gilner, Krystian Łagowski. Trener: Marcin Kowalski.
KTK JS Invest Knurów:  Michał Kończakowski, Piotr Wesołowski, Grzegorz Nowak, Natan Kampka, 
Serhii Ahaltsev, Wiktor Kaniewski, Mateusz Staniczek, Jacek Nowak, Mateusz Tobiasz, Szymon Wąsik, 
Jakub Wania, Piotr Kutek, Wojciech Kuśmierz. Trener: Marcin Reszkiewicz.
WEEGREE AK Jełowa: Tomasz Kucharski, Jacek Wieczorek, Piotr Górnik, Robert Skibniewski, Arkadiusz
Świgut, Patryk Bień, Marcin Jurasz, Krzysztof Zieliński, Marcel Raczek, Michał Pustelnik, Maciej 
Wasilewski, Wojciech Tracz. Trener: Jacek Wieczorek.

Tekst: Paweł Wróbel
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