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Lublin, 10 października 2022 r.

INFORMACJA PRASOWA

„Pierwsze od 1981 r. ligowe zwycięstwo
reaktywowanej sekcji koszykarskiej Lublinianki”

W niedzielę (9 października br.), w obecności blisko 300 kibiców, reaktywowana 
w tym roku po 41 latach przerwy sekcja koszykówki Lublinianki odniosła swoje
pierwsze zwycięstwo. W meczu 3 kolejki II ligi koszykówki mężczyzn (grupa B)
debiutujący na tym poziomie rozgrywkowym Lublinianie pokonali drużynę AZS
UJK Kielce 99:80. Pierwsze historyczne punkty po powrocie Lublinianki na
koszykarską mapę Polski zdobył wychowanek klubu – Piotr Glonek. 

Zespół prowadzony przez Kyle’a Moona oraz wspierającego go Aleksandra Mrozika
rozpoczął mecz następującą piątką – Maciej Piątkowski (rozgrywający), Wiktor
Siemianiuk (rzucający obrońca), Kacper Twardowski (niski skrzydłowy, wychowanek
klubu), Piotr Glonek (silny skrzydłowy, wychowanek klubu) oraz Bartosz Muda
(środkowy). Lublinianie od początku starali się narzucić swoje warunki, prowadząc 9:0.
Rywale z Kielc szybko otrząsnęli się i dzięki agresywnej obronie na całym boisku oraz
celnym rzutom z dystansu odrobili straty i wygrali pierwszą kwartę 22:20. W drugiej
kwarcie ponownie do głosu doszli zawodnicy Lublinianki. Po czterech celnych rzutach za
trzy prowadzili nawet 46:34. AZS UJK Kielce potrafił jednak wrócić do gry, dzięki czemu
po pierwszej połowie schodził do szatni tylko z 4 pkt. stratą (48:44).

W III kwarcie zespół kielecki nie wytrzymał jednak tempa narzucanego przez
Lubliniankę, która wyszła na prowadzenie 74:67. W ostatniej odsłonie gracze z Lublina
sukcesywnie powiększali przewagę, ostatecznie zwyciężając 99-80. Pierwsza od 1981
r. wygrana Lublinianki w oficjalnym meczu stała się faktem. W drużynie lubelskiej
największy wkład w zwycięstwo wnieśli Wiktor Siemianiuk (26 pkt./2x3 pkt., 8
zbiórek, 6 asyst, 1 blok), Bartosz Muda (23 pkt., 16 zbiórek, 3 asysty) oraz Maciej
Piątkowski (15 pkt./3x3 pkt., 9 zbiórek, 6 asyst). Ponadto punkty zdobywali również
Jakub Bęben (12), Kacper Twardowski (9), Piotr Glonek (8) oraz Franciszek
Kępiński (6). Z kolei w drużynie Kielc najskuteczniej zagrali D. Piorun oraz O.
Lesisz. Obydwaj zdobyli po 17 pkt.

W trakcie spotkania nie zabrakło również atrakcji dla kibiców. Oprócz bezpłatnego
popcornu i oprawy muzycznej i konferansjerki w koszykarskim klimacie (Michał Weather
i Weather Brothers) zorganizowano również 3 konkursy z nagrodami dla publiczności, tj.:
„skills challenge” dla dzieciaków (zwycięzca zabrał do domu piłkę do kosza), konkurs
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rzutów za 3 pkt. (zwycięzca odebrał bon na 100 zł od Matsu Sushi) oraz konkurs „rzuty
za buty” (konkurs nierozstrzygnięty, bon na 500 zł na buty w dowolnym sklepie
przechodzi do wygrania na kolejny mecz domowy). Z kolei dla kibiców, którzy nie mogli
obejrzeć meczu na żywo, zapewniona była transmisja online. Zapis całego meczu jest
dostępny do obejrzenia na kanale You Tube PZKOSZ:
https://www.youtube.com/watch?v=gAYRpByNtOw&t=16s .

Oficjalnym sponsorem meczu był Autobroker Lublin - autoryzowany dealer, serwis
i stacja obsługi takich marek jak Citroen, Hyundai i Suzuki, Fiat, Fiat Professional, Alfa
Romeo oraz Jeep. Z kolei partnerami spotkania - Maxi Pizza Lublin i Matsu Sushi.

Kolejny mecz Lublinianka Basketball rozegra 15 października br. na wyjeździe,
z drużyną Żubry Białystok. W Lublinie gracze z Lublinianki zagrają ponownie 
22 października br., kiedy zmierzą się z KS Legion Legionowo.

O klubie i projekcie

Lublinianka Basketball to lokalny klub młodzieżowy, który łączy tradycję dawnego WKS
z amerykańskim know-how oraz strukturami Akademii Koszykówki HoopLife, działającej
w Lublinie od 2017 r. Jest oficjalnym kontynuatorem najstarszej sekcji koszykarskiej
w naszym mieście, która w latach 1944-1981 wychowała wiele pokoleń świetnych
graczy, w tym również reprezentantów Polski oraz olimpijczyków. Celem klubu, który
funkcjonuje pod marką Lublinianki jako osobne stowarzyszenie z własnym budżetem,
jest stworzenie w Lublinie silnego ośrodka koszykówki młodzieżowej, nastawionego
przede wszystkim na rozwijanie młodych graczy z regionu w środowisku
międzynarodowym. Koszykarska Lublinianka chce wychowywać zawodników, którzy
będą zasilali polskie kadry młodzieżowe oraz znajdowali drogę do zespołów NCAA, EBL
oraz Euroligi i NBA.

Obecnie Lublinianka Basketball to 2 drużyny ligowe (II liga, III liga - okręg mazowiecki)
oraz akademia młodzieżowa, w której trenuje łącznie blisko 150 zawodników z Polski,
Ukrainy, Białorusi i Francji. Stowarzyszenie zatrudnia 8 trenerów z Polski, Ukrainy oraz
USA.

Kontakt i więcej informacji: 
Aleksander Mrozik - prezes Lublinianki Basketball
tel. + 48 502 414 062
e-mail: aleksander.mrozik8@gmail.com
www.facebook.com/LubliniankaBasketball
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