
Memoriał Krzysztofa Żolika

MKS Pruszków zaprasza na pierwszą edycję Memoriału Krzysztofa Żolika w koszykówce
chłopców. Od 14 do 16 września o zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych będzie
walczyło w Pruszkowie czternaście drużyn.

Zmarły w zeszłym roku Krzysztof Żolik to jeden z najbardziej znanych pruszkowskich trenerów
koszykówki. Urodzony w 1947 roku, absolwent Liceum im. Tomasza Zana oraz warszawskiej
AWF  od  początku  lat  siedemdziesiątych  pracował  jako  nauczyciel  w  Zespole  Szkół
Mechanicznych w Pruszkowie (obecnie ZSOiS) oraz trener w MKS Pruszków.
Był  wybitnym  trenerem  -  wychowawcą  wielu  pokoleń  koszykarzy.  Zespoły  młodzieżowe
prowadzone przez Żolika wielokrotnie odnosiły sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadził zespół Znicza Pruszków w II- lidze, a w
ostatniej dekadzie XX wieku był jednym ze współtwórców ogromnych sukcesów pruszkowskiej
koszykówki  –  awansu  do  ekstraklasy,  dwukrotnego  Mistrzostwa  Polski  seniorów  i  półfinału
Pucharu Koraca. Po wycofaniu zespołu z  Pruszkowa z Ekstraklasy prowadził drużynę Znicza
Basket Pruszków w II lidze wywalczając awans do I ligi.
Od 2008 roku ponownie zajął  się pracą z dziećmi i  młodzieżą. Był  wykładowcą  w Wyższej
Szkole Kultury Fizycznej  i  Turystyki  w Pruszkowie,  a w latach 1994 -  2002 radnym miasta
Pruszkowa. 

Aby uczcić pamięć trenera Żolika MKS Pruszków organizuje w najbliższy weekend ogólnopolski
koszykarski memoriał jego imienia.

O zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych będzie walczyło w sumie czternaście drużyn,
mazowieckich,  jak  pruszkowski  MKS,  SP5  Pivot  Piastów  czy  Polonia  Warszawa  oraz
przyjezdnych z innych części Polski jak MKK Pyra Poznań czy kadra województwa kujawsko –
pomorskiego. Młodzi zawodnicy (roczniki 2005 i 2007) będą rozgrywać swoje mecze w trzech
halach – Znicz (kategoria U12) oraz MOS i ZSOiS (kategoria U14).

Wstęp na wszystkie  mecze jest  wolny,  a  szczegółowy  terminarz  można znaleźć  na stronie
https://www.facebook.com/events/240321369989246/. 

MKS Pruszków środki na organizację memoriału pozyskał w jednym z konkursów Ministerstwa
Sportu, a głównym partnerem turnieju jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie.
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