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Lublin, 21 listopada 2022 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Drugie w sezonie zwycięstwo reaktywowanej sekcji 

koszykarskiej Lublinianki” 
 

W niedzielę (20 listopada br.), w obecności ponad 200 kibiców, reaktywowana  

w tym roku po 41 latach przerwy sekcja koszykówki Lublinianki odniosła swoje 

drugie zwycięstwo. W meczu 10 kolejki II ligi koszykówki mężczyzn (grupa B) 

debiutujący na tym poziomie rozgrywkowym lublinianie pokonali drużynę Sokół 

Grupa Avista Ostrów Mazowiecka 86:69.   

 

Zespół prowadzony przez Kyle’a Moona rozpoczął piątką z Wiktorem Siemianiukiem, 

Maciejem Piątkowskim oraz trzema „weteranami” – Bartoszem Mudą, Mateuszem 

Wiśniewskim oraz powracającym po wieloletniej przerwie na lubelskie parkiety 

Aleksandrem Mrozikiem (obecnym Prezesem klubu). Ten ostatni zdecydował się 

wspomóc młodą drużyną swoim doświadczeniem, które zdobywał m.in.: w AZS Lublin, 

Górniku Wałbrzych, MTS Basket Kwidzyn oraz w USA (liga szkół średnich, NCAA). Po 

piorunującym starcie Lublinianka szybko objęła prowadzenie 7:0, natomiast z czasem do 

głosu doszli gracze przyjezdni, którzy objęli kilkupunktowe prowadzenie. Po rzucie Macieja 

Piątkowskiego niemal z połowy, na zakończenie II kwarty Lublinianka schodziła do szatni 

z 1 pkt. stratą (31:32).   

 

W III i IV kwarcie Sokół nie wytrzymał jednak tempa gry narzuconego przez lublinian. 

Dobrze rozbijana strefa i lepsza gra w obronie sprawiła, że Lublinianka odskoczyła,  

utrzymując prowadzenie do końcowego gwizdka i ostatecznie wygrywając 86:69. Punkty 

dla drużyny z Lublina zdobywali: Wiktor Siemianiuk 27, Mateusz Wiśniewski 14 (19 

zbiórek), Maciek Piątkowski 14, Bartosz Muda 10 (14 zbiórek, 7 asyst), Michał 

Wierzbicki 8, Aleksander Mrozik 5 (6 asyst), Piotr Glonek 4, Jakub Bęben 2 oraz 

Franek Kępiński 2. W drużynie przeciwnej natomiast najlepiej zaprezentowali się Patryk 

Łysiak (18 pkt.), Krystian Okrutny (16 pkt.) oraz Maksymilian Szefler 9 (pkt.).  

 

W trakcie spotkania nie zabrakło również atrakcji dla kibiców. Oprócz bezpłatnego 

popcornu i oprawy muzycznej wraz z konferansjerką w koszykarskim klimacie (Michał 

Weather i Weather Brothers) zorganizowano również 2 konkursy z nagrodami dla 

publiczności, tj.: „skills challenge” dla dzieciaków (zwycięzca zabrał do domu piłkę do 

kosza) 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, 
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którzy nie mogli obejrzeć meczu na żywo, zapewniona była transmisja online. Zapis 

całego meczu jest dostępny do obejrzenia na kanale You Tube PZKOSZ: 

https://youtu.be/kyukiJZZ_x4 .  

 

Kolejny mecz Lublinianka Basketball rozegra na wyjeździe 26 listopada z Kolejarzem Basket 
Radom, natomiast w Lublinie zagra 3 grudnia ze Zniczem Pruszków.  

 

 

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 drużyny II ligowa 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  

https://youtu.be/kyukiJZZ_x4
http://www.facebook.com/LubliniankaBasketball

