
Ekstraliga: Dęby Osielsko – Barons Wrocław 6:5 (10 r.) i 3:9

Niedziela 13 maja – Osielsko – stadion im. Polskiej Narodowej Fundacji Młodych Baseballistów:
Mecz I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wynik Hity Błęd

y
Barons 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 5 11 5
Dęby 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 6 12 2
zwycięski obieg kończący mecz zdobyty przy 1 aucie
Miotacze: [OSI] Adan Cabrales, Paweł Sztejka (VII r.) – Winner (2-1)
[WRO] Iwan Gałkin – Loser (0-1)
Dęby: Catalan CF, Szymański 2B, Matuszewski SS, Cabrales P/RF, Rybski 3B, Zagórski 1B (Snopek 
PR/1B), Sztejka LF/P, Baranowski C (Gralak PR), Murawski RF/LF.
Asysty punktowe: Zagórski, Szymański (GW RBI) – po 2, Matuszewski, Catalan – po 1.
Punkty: Murawski – 2, Catalan, Sztejka, Cabrales, Rybski – po 1.
Hity: Matuszewski, Szymański – po 3, Sztejka (2B), Rybski – po 2, Zagórski (2B), Catalan – po 1.

Mecz II 1 2 3 4 5 6 7 Wynik Hity Błęd
y

Barons 2 1 0 3 1 2 0 9 10 1
Dęby 0 0 0 1 2 0 0 3 7 2
Miotacze: [OSI] Łukasz Snopek – Loser (1-1), Mateusz Gralak (IV r.), Adam Zieliński (VI r.)
[WRO] Marcin Musiałek – Winner (2-1)
Dęby: Catalan CF, Szymański 2B, Matuszewski SS, Cabrales DH, Rybski 3B (Murawski RF), Zagórski 
1B, Sztejka LF, Charchuła C/3B, Witoń RF (Baranowski C), Snopek P (Gralak P, Zieliński P).
Asysty punktowe: Zagórski, Matuszewski – po 1.
Punkty: Matuszewski, Witoń, Catalan – po 1.
Hity: Catalan, Zagórski – po 2, Matuszewski, Witoń, Szymański – po 1.

Po fantastycznej pogoni Dęby Osielsko pokonały w dogrywce Barons Wrocław w najpiękniejszym 
meczu sezonu! Niestety, porażka w drugim spotkaniu może mieć przykre konsekwencje dla 
końcowych rozstrzygnięć w Ekstralidze baseballu.

Mecze Dębów z Barons Wrocław bywały bardzo zacięte, by wspomnieć choćby ubiegłoroczny finał 
Pucharu Polski w Osielsku, przegrany przez Dęby 0:1. Gospodarze pragnęli rewanżu za tamtą 
porażkę, przede wszystkim jednak zwycięstw tak potrzebnych w ligowej tabeli. Kibice obejrzeli 



fantastyczny pojedynek dwóch wyrównanych drużyn, z dużą liczbą hitów i rozstrzygnięciem dopiero w
dogrywce!

W składzie gości niespodziewanie zabrakło ich lidera Raymonda Wojtali, ale w jego miejsce 
sprowadzono z Bundesligi Iwana Gałkina, Niemca z rosyjskim pochodzeniem, który narzucał w 
pierwszym meczu. Dęby posłały na górkę Amerykanina Adana Cabralesa. Trzybazowy hit wybity aż 
pod płot kończący boisko przez Pawła Łakomego dał Baronom punkt w inauguracyjnej partii, ale w 
dolnej turze Dęby wyrównały po hicie Bartosza Matuszewskiego. Również w III rundzie oba 
zespoły zdobyły po punkcie i nadal był remis. Paweł Sztejka otworzył IV część gry hitem i zaliczył 
obieg na wagę prowadzenia 3:2 dzięki singlowi Szymona Szymańskiego. Trzeciego hita w tej turze 
wybił Matuszewski, biegacze Dębów obsadzili wszystkie bazy, ale bez skutku. Podobnie było w 
końcówce III, V i VI partii: cztery rundy pod rząd Dęby kończyły z kompletem biegaczy na bazach, nie
zdobywając z tych sytuacji ani punktu!
Niewykorzystane sytuacje na ogół się mszczą… Po zmianie miotacza (Sztejka zastąpił Cabralesa) w 
VII odsłonie pierwsi dwaj pałkarze Barons wybili hity, a po poświęceniu Roberta Roggenbucka Phil 
Acosta zdobył obieg i ponownie mieliśmy remis w meczu. Amerykanin był też filarem wrocławskiej 
obrony, grając na pozycji łącznika asystował przy 8 autach (łącznie w obu meczach). Goście poszli za 
ciosem i VIII część gry otworzyli trzema hitami pod rząd! Przytomna akcja Sztejki pozwoliła 
wyautować pierwszego z nich, ale dwaj kolejni punktowali i Barons objęli prowadzenie 5:3! W dolnej 
turze po dwóch autach Cabrales dostał bazę, ale po odbiciu Rafała Rybskiego sędziowie ogłosili 
trzeci aut kończący rundę… Po interwencjach trenerów i dyskusjach zmienili jednak decyzję, dwaj 
biegacze pozostali w grze, a kolejny pałkarz Paweł Zagórski już w pierwszym narzucie odbił 
wspaniałego hita za dwie bazy, dzięki czemu Cabrales i Rybski zdobyli obiegi na wagę kolejnego 
remisu! Dabla wybił również Sztejka, Dęby znowu obsadziły wszystkie bazy i… po raz piąty cała trójka
biegaczy wróciła do boksu bez obiegu.
IX runda nie przyniosła zmiany wyniku i po regulaminowym wymiarze gry był remis 5:5. W 
dogrywkach, dla przyspieszenia rozstrzygnięcia, zespoły zaczynają każdą turę z biegaczami na 1. i 2. 
bazie. Po poświęceniu Acosty biegacze awansowali o jeden przystanek, ale grający trener Dębów 
Daniel Catalan wspaniale rozegrał podwójny aut: złapał na zapolu piłkę z powietrza i błyskawicznie 
podał ją do Szymańskiego, a ten wyautował wrocławskiego biegacza, który zbyt wcześnie wybiegł z 2.
bazy i nie zdążył wrócić! Zmiana stron, gospodarze posłali do akcji szybkobiegającego rezerwowego 
Mateusza Gralaka, jednak wrocławscy obrońcy okazali się szybsi i wyautowali go przy próbie 
zdobycia 3. bazy. Drugi biegacz awansował, więc Baroni taktycznie wpuścili do gry Catalana. 
Następny odbijał Szymański, który rozstrzygnął mecz wspaniałym hitem na lewy środek zapola, 



pomiędzy dwóch obrońców! Dzięki temu Kacper Murawski przebiegł dwie bazy i zdobył zwycięski 
obieg kończący mecz wygraną Dębów 6:5, po 3 godzinach i 31 minutach gry… Szymański stał się 
niekwestionowanym bohaterem meczu: wybił 3 hity, asystując nimi przy 2 obiegach, w tym 
decydującym w dogrywce! 3 hity posłał też Matuszewski, a cały zespół 12 – najwięcej w tym sezonie. 
Do annałów trafi też występ miotacza Barons, Gałkina, który narzucał przez cały mecz z dogrywką i 
rzucił kosmiczną liczbę 181 piłek (116 strajków)! Wystrajkował 12 pałkarzy, ale także pozwolił Dębom
wybić 12 hitów i ostatecznie przegrał mecz…

Oba zespoły skorzystały w pierwszym meczu z miotaczy-obcokrajowców, więc zgodnie z tegorocznym 
regulaminem Ekstraligi w drugim (krótszym – 7 rund) spotkaniu mogli narzucać wyłącznie polscy 
baseballiści. Dęby wystawiły Łukasza Snopka, Baroni – Marcina Musiałka. Niestety, gospodarze 
najwyraźniej zdekoncentrowali się po dramatycznym zwycięstwie i w trzech pierwszych rundach nie 
dotarli nawet do 2. bazy. Tymczasem wrocławianie objęli w nich szybkie prowadzenie 3:0. Podwoili je 
w IV partii: Snopka zastąpił na górce miotacza Gralak, który słabo wszedł w mecz i wpuścił do gry 
czterech pierwszych pałkarzy. Kolejny – Roggenbuck – popisał się dwubazowym hitem i Barons 
prowadzili już 6:0! Goście obsadzili jeszcze wszystkie bazy biegaczami, ale Gralak zdołał zakończyć 
rundę bez dalszych strat. W dolnej turze Matuszewski i Zagórski wybili hity, co dało Dębom honorowy 
obieg.
W V części gry dwa błędy miejscowej obrony sprezentowały rywalom 7. punkt. Dolną turę 
osielszczanie rozpoczęli trzema hitami pod rząd i obsadzili wszystkie bazy. Po odbiciu Matuszewskiego
znowu były dyskusje z sędziami, ostatecznie aut z poświęceniem dał punkt Tomaszowi Witoniowi. 
Po błędzie obrony Catalan dorzucił trzeci obieg, ale… to było wszystko, na co stać było Dęby w tym 
meczu. Przy kolejnym miotaczu – Adamie Zielińskim – Barons zdobyli jeszcze dwa punkty i 
zasłużenie wygrali 9:3.

Pierwsze z niedzielnych spotkań było znakomitą promocją baseballu. To był pasjonujący, wyrównany, 
trzymający do końca w napięciu mecz, najpiękniejszy jaki oglądaliśmy w Osielsku nie tylko w tym, ale
nawet w kilku ostatnich sezonach! Miotacze grali na dobrym poziomie, ale mimo to pałkarze wybili 
łącznie aż 23 hity (Dęby 12, goście o jeden mniej), a rozstrzygnięcie padło dopiero w dogrywce. 
Wynik wydaje się sprawiedliwy, osielszczanie byli w przekroju całego spotkania minimalnie lepszą 
drużyną. Drugie spotkanie zdecydowanie na konto Baronów. Cieszy postawa pałkarzy, zwłaszcza 
Matuszewskiego i Szymańskiego (po 4 hity) oraz Zagórskiego i Catalana (po 3), cieszy też niewielka 
liczba błędów w obronie. Martwi natomiast czwarta porażka Dębów na własnym boisku i jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że wskutek bardzo dziwnie ułożonego terminarza rozgrywek Dęby całą rundę 



rewanżową grać będą na wyjazdach, to niełatwo będzie osiągnąć cel, jakim jest awans do czołowej 
czwórki grającej w play-off.
Jeszcze większe emocje niż w Osielsku były w Konstancinie-Jeziornej, gdzie od tego sezonu grają 
Centaury. Oba mecze z Silesią rozstrzygały się w dogrywkach, ostatecznie mistrzowie i 
wicemistrzowie Polski podzielili się zwycięstwami. Natomiast w sobotę Gepardy dwukrotnie przegrały 
wysoko ze Stalą i nadal pozostają bez zwycięstwa. Ekstraliga osiągnęła półmetek rundy zasadniczej – 
prawie, bo do rozegrania pozostaje zaległy dwumecz Dębów z Centaurami (10 czerwca). Wcześniej, 
bo już za tydzień zespoły te spotkają się w Konstancinie-Jeziornej, rozpoczynając rundę rewanżową.
Wyniki V kolejki:
Dęby Osielsko – Barons Wrocław 6:5 (dogr.) i 3:9
Centaury Warszawa – Silesia Rybnik 14:15 (dogr.) i 6:5 (dogr.)
Gepardy Żory – Stal Kutno 2:9 i 0:16
Tabela Ekstraligi:
1. Silesia Rybnik 10 7 – 3
2. Barons Wrocław 10 6 – 4
3. Stal BiS Kutno 10 6 – 4
4. Centaury Warszawa 8 5 – 3
5. Dęby Osielsko 8 4 – 4
6. Gepardy Żory 10 0 – 10

Bałtycka Liga Baseballu: Dęby Osielsko – Piraci Władysławowo 9:4 i 7:8

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Dęby 0 0 0 3 5 1 9 4 3
Piraci 0 0 2 2 0 0 4 3 3
Miotacze: [OSI] Mikołaj Zera – Winner, Adam Zieliński (V r.)
[WŁA] Damian Koza – Loser, Łukasz Trepczyk (VI r.)

1 2 3 4 5 6 7 R H E
Piraci 0 5 1 2 0 0 8 10 2
Dęby 3 2 1 0 1 0 7 6 5
Miotacze: [OSI] Andrew Bonney, Mateusz Streich (III r.) – Loser, Mateusz Gralak (V r.)
[WŁA] Rafał Rybski – Winner, Damian Koza (IV r.) – Save



Dęby: [OSI] Bonney, Gralak, Streich, Zera, Zieliński – miotacze, Charchuła, Januszewski, Pa. 
Jasiakiewicz, A. Liwoch, Al. Medina, Murawski, Olejnik, J. Pochwała, Schwerkolt, J.Travieso, O. Wąsik, 
W. Wąsik, Zagórski.

W sobotę Dęby podejmowały w dwumeczu Bałtyckiej Ligi Baseballu jej lidera, Piratów Władysławowo. 
Choć Piraci nie grają w tym sezonie w Ekstralidze, a Dęby wystawiły rezerwowy "garnitur", to oba 
mecze były ciekawe i zacięte, prowadzenie przechodziło w nich z rąk do rąk. Wygraną w pierwszym 
meczu Dęby zapewniły sobie 5-punktową zdobyczą w przedostatniej rundzie. W drugim spotkaniu 
walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniej piłki, jednak Piraci zdołali utrzymać minimalne 
prowadzenie i zasłużenie wygrali. W zespole gości grali m.in. Rafał Rybski i Witold Baranowski, którzy 
w Ekstralidze reprezentują Dęby.
BLB grała w miniony weekend również w Działdowie. Komplet wyników:
Dęby Osielsko – Piraci Władysławowo 9:4 i 7:8
Ravens Lublin – Warsaw Dragons 15:4 i 18:6
Yankees Działdowo – Lisy Białystok 18:1 i 21:3
Tabela Bałtyckiej Ligi Baseballu po trzech weekendach:
1. Ravens Lublin 5 8
2. Piraci Władysławowo 6 7
3. Yankees Działdowo 4 6
4. Centaury Warszawa 4 5
5. Dęby Osielsko 4 4
6. Warsaw Dragons 3 2
7. Lisy Białystok 6 0
(po nazwie klubu: liczba meczów, punkty).


