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Lublin, 18 listopada 2022 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Powrót Mrozika, konkurs „Rzuty za buty” i bezpłatny 

popcorn, czyli trzeci mecz domowy koszykarskiej 

Lublinianki już w niedzielę” 

 
 

W najbliższą niedzielę (20 listopada br.), o godz. 19:30 w hali MOSIR, reaktywowana 

w tym roku sekcja koszykówki Lublinianki rozegra kolejny mecz ligowy w II lidze 

koszykówki mężczyzn. Po serii wyjazdowych porażek zespół prowadzony przez  

Kyle’a Moona powalczy o przełamanie złej passy z drużyną Sokół Grupa Avista 

Ostrów Mazowiecka. Pierwszy raz w sezonie koszykarska Lublinianka zagra 

wzmocniona trójką doświadczonych zawodników. Oprócz Bartosza Mudy i Mateusza 

Wiśniewskiego na lubelskie parkiety po wieloletniej przerwie powraca Aleksander 

Mrozik – obecny prezes klubu, a w przeszłości gracz AZS Lublin, Górnika Wałbrzych, 

MTS Basket Kwidzyn oraz drużyn z amerykańskiej ligi szkół średnich oraz NCAA. 

  

W trakcie wydarzenia przewidzianych jest sporo atrakcji dla kibiców, m.in.:  

● konkursy: „Skills Challenge” dla dzieciaków (do wygrania: piłka do kosza) oraz 

„Rzuty za buty” dla nieco starszych kibiców (do wygrania: bon o wartości 500 zł 

na zakup butów w wybranym przez zwycięzcę sklepie),    

● bezpłatny popcorn dla kibiców.  

● oprawa muzyczna i konferansjerka w koszykarskim klimacie (Michał Weather 

i Weather Brothers). 

 

Wstęp na mecz jest bezpłatny, natomiast konieczne jest wcześniejsze odebranie 

specjalnego zaproszenia. Zaproszenie, uprawniające do skorzystania z bezpłatnego 

popcornu meczowego, jest dostępne do pobrania w formie elektronicznej na stronie: 

https://bit.ly/ZaproszenieLubliniankaSokol 

 

Oficjalnym partnerem spotkania jest Maxi Pizza Lublin oraz Matsu Sushi Matsu Wok.  

 

 

 

https://bit.ly/ZaproszenieLubliniankaSokol?fbclid=IwAR3qMBLf46gEPKDBfxdtZZXdvyQwRvFmGYvwB4lrdOFfbtTiz4rdM42IDgM
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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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