
RELACJA Z TYTUS CUP 

W ubiegły weekend (1-3 czerwca 2018 r.) odbył się pierwszy turniej koszykówki dziewcząt Tytus Cup 

w Kórniku. 

Dla osób nie znających historii Kórnika pozwolimy sobie krótko wyjaśnić, że nazwa turnieju pochodzi 

oczywiście od Adama Tytusa Działyńskiego – arystokraty, żołnierza, działacza politycznego, mecenasa 

sztuki, wydawcy, jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców Kórnika. A obecnie także patrona 

SP1 Kórnik, gdzie szkolą się nasze koszykarki.  

Turniej odbył się na hali sportowej KRCiS Oaza, a przyjezdne drużyny zostały gościnne przyjęte na 

nocleg w murach szkoły, dzięki uprzejmości Dyrekcji SP1 Kórnik. Głównym organizatorem był klub 

MUKS Poznań, który pod względem sportowym odpowiedzialny jest za szkolenie kórnickich 

koszykarek.  

Miło nam było gościć drużyny zarówno z północy jak i z południa Polski m.in. z Wejherowa, 

Kolbud, Bytomia i Jeleniej Góry, a także silne drużyny lokalne jak oczywiście reprezentacje 

organizatora zarówno z Kórnika jak i z Poznania, z Poznania przybyła także drużyna Enea AZS, a z Piły 

Enea Basket Piła. 

W tak doborowym składzie w piątek rozpoczęliśmy rozgrywki, a w ramach wypoczynku i prezentu na 

dzień dziecka wszystkie drużyny w przerwach między meczami zaprosiliśmy na rejs po jeziorze 

kórnickim. 

Mecze w trakcie turnieju miały w większości bardzo zacięty i wyrównany przebieg. Zarówno starsze, 

jak i młodsze dziewczyny dawały z siebie wszystko. Nie zabrakło sportowych emocji, a donośne 

kibicowanie wielokrotnie rozbrzmiewało na trybunach kórnickiej Oazy, szczególnie gdy rozgrywały się 

tam derby między Muks, a Enea AZS Poznań, czy derby klubowe między Muks Kórnik a Muks Poznań, 

w obu kategoriach wiekowych. 

W sobotę wielką radość sprawiła kibicom drużyna Muks Poznań z rocznika 2005, która po zaciętej 

walce wygrała z Enea AZS Poznań, mimo różnicy wieku. Bardzo dobrze radziła sobie też drużyna Muks 

Kórnik z rocznika 2006, która przegrała jedynie z Bryzą Kolbudy.  

Starsze kórniczanki rozpoczęły pechowo jednym punktem przegrywając z Enea AZS Poznań po 

dobrym i zaciętym spotkaniu, a dwoma z MOSM Bytom. Swój najlepszy mecz rozegrały przeciwko 

Jeleniej Górze, pokazując swoje umiejętności zarówno w obronie jak i w ataku, wygrywając 53:47.  

Z sobotnich spotkań nie można oczywiście pominąć meczu rodzice kontra trenerzy, który sprawił 

dużo radości wszystkim drużynom, bo nieczęsto mają okazję podziwiać swoich trenerów w akcji, 

a było co podziwiać. Świetna skuteczność za 3 punkty, niezwykle szybkie kontry, widowiskowe 

podania, ale i rodzice zdobyli parę punktów, pokonując kilka razy obrońców. To towarzyskie 

spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.  

W tym samym czasie na 2 pozostałych boiskach odbywał się konkurs rzutów wolnych w roczniku 

2006 oraz konkurs rzutów za 3 punkty w roczniku 2004. Ku radości gospodarzy w obu kategoriach 

zwyciężyły muksiary, w młodszej reprezentantka Kórnika, a w starszej Poznania. 

Po dwóch dniach zmagań w starszej grupie zdecydowanym liderem okazała się drużyna z Piły, która 

w piątek i sobotę wygrała wszystkie swoje spotkania. A w niedzielę czekał ją mecz z Enea AZS Poznań 

– mecz, który mimo przegranej AZS z Muksem Poznań, mógł namieszać w tabeli, gdyby AZS zwyciężył 

13 punktami mógłby z trzeciego miejsca w tabeli przeskoczyć na pierwsze. Motywacja była na 

najwyższym poziomie, szczególnie że zespoły znają się też z ligi U14 i choć AZS wylądował niżej 



w tabeli, to bilans spotkań bezpośrednich był na jego korzyść. Spotkanie było zacięte i przez pewien 

czas wyrównane, jednak to Piła w pewnej chwili poczuła wiatr w żaglach i serią rzutów zwiększyła 

swoje prowadzenie, a AZS zatracił swój rytm, by ostatecznie przegrać to spotkanie 36:64. 

Ogromne emocje wzbudził także mecz o I miejsce w roczniku 2006, w którym ponownie spotkały się 

zespół Bryza Kolbudy z drużyną Muks Kórnik. Tym razem dzięki wspaniałej obronie najwyższej 

zawodniczki Kolbud, Kórnik wyszedł na znaczne prowadzenie w trzeciej kwarcie. Niestety w ostatniej 

kwarcie za 5 fauli zeszła jedna z naszych najbardziej doświadczonych zawodniczek i przeciwniczki 

powoli odrabiały straty, aby na 30 sekund przed końcem spotkania rzucić najważniejszego kosza 

dającego gościom 1 punkt przewagi. Trener Kamil Słowik wziął czas, przedstawił dziewczynom plan 

działania i ruszyły by wykonać ostatnią akcję. Rzut do kosza, faul i na 5 sekund przed końcem meczu 

kórniczanka staje na linii rzutów wolnych i może jeszcze odrobić stratę. Niestety presja walki o złoto 

była zbyt duża dla młodej koszykarki i Kórnik ostatecznie przegrywa mecz z naprawdę silnym 

przeciwnikiem 1 punktem. 

Na deser obejrzeliśmy jeszcze derby klubowe między Muks Poznań 2005, a Muks Kórnik 2004. Po 

bardzo wyrównanej pierwszej połowie, Poznań odnalazł rytm i zaczął zwiększać swoją przewagę, by 

ostatecznie wygrać mecz 45:27. Po meczu jak przystało na drużyny tego samego klubu, dziewczyny 

wspólnie odtańczyły taniec zwycięstwa.  

Na koniec prezes Muks Poznań Iwona Jabłońska i dyrektor Renata Klatt, dyrektor Oazy Wojciech 

Kiełbasiewicz wręczyli puchary i medale drużynom, a także nagrody indywidualne wyróżnionym 

zawodniczkom.  

Nagrodę dla MVP Turnieju wręczył burmistrz miasta i gm. Kórnik p. Lechnerowski, po czym 

p. Jabłońska uroczyście zakończyła turniej podziękowawszy wcześniej za pomoc rodzicom z Kórnika, 

którzy wspomagali organizację turnieju, zapewnili słodki poczęstunek dla trenerów i gości oraz 

pomogli w przygotowaniu noclegu dla drużyn.  

Turniej został bardzo dobrze odebrany przez uczestników, którzy nie tylko zmagali się na boisku, ale 

mogli również pospacerować po mieście, zobaczyć arboretum, zamek i promenadę, a także poznać 

Kórnik od strony jeziora. Wszyscy zgodnie mówili, że chętnie do nas wrócą, a Pani Prezes wspomniała 

o chęci kontynuacji turnieju w kolejnych latach. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną sportową zabawę. 

Fotorelacja z turnieju: 

01/06/2018 – cz. 1  

https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563368157111515681?auth

key=CPWg59iphY6_Sg 

Cz. 2 

https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563465204450624161?auth

key=CIue6sKNwY-irQE  

02/06/2018 - 

https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563085274388286641?auth

key=CP_H6frdj-mr6QE  

https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563368157111515681?authkey=CPWg59iphY6_Sg
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563368157111515681?authkey=CPWg59iphY6_Sg
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563465204450624161?authkey=CIue6sKNwY-irQE
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563465204450624161?authkey=CIue6sKNwY-irQE
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563085274388286641?authkey=CP_H6frdj-mr6QE
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6563085274388286641?authkey=CP_H6frdj-mr6QE


03/06/2018 - 

https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6562982476504428705?auth

key=CI6XhaHG3bHXtAE  

Klasyfikacja końcowa drużyn: 

W roczniku 2006: 

1. UKS Bryza Kolbudy 

2. Muks Kórnik 

3. UKS 8 Wejherowo 

4. Muks Poznań 

W roczniku 2004: 

1. Enea Basket Piła 

2. Muks Poznań (r. 2005) 

3. Enea AZS Poznań 

4. MOSM Bytom 

5. Muks Kórnik 

6. KS Karkonosze Jelenia Góra 

Wyróżnione zawodniczki z Kórnika: 

2006 – pierwsza piątka Weronika Bladocha, najlepsza w drużynie Ola Dłużyk 

2004 – pierwsza piątka Emilia Guziana, najlepsza w drużynie Agnieszka Szekiełda 

 

https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6562982476504428705?authkey=CI6XhaHG3bHXtAE
https://plus.google.com/u/0/photos/113825414532910898977/album/6562982476504428705?authkey=CI6XhaHG3bHXtAE

