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Lublin, 19 października 2022 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Powrót „Wiśni”, rzut z połowy za 1 tys. zł, bezpłatny 

popcorn, czyli drugi mecz domowy koszykarskiej 

Lublinianki już w sobotę” 
 

W najbliższą sobotę (22 października br.), o godz. 19:00 w hali MOSIR, 

reaktywowana w tym roku sekcja koszykówki Lublinianki rozegra kolejny mecz  

w II lidze koszykówki mężczyzn. Po zwycięstwie z AZS UJK Kielce  

i wyjazdowej porażce z Żubrami Chorten Białystok zespół prowadzony przez Kyle’a 

Moona oraz Aleksandra Mrozika zmierzy się z KS Legion Legionowo. Drużynę 

wzmocni, powracający na parkiety II ligi, trener grup młodzieżowych Lublinianki 

Mateusz Wiśniewski - były zawodnik pierwszoligowego Startu Lublin, 

drugoligowego AZS UMCS Lublin oraz ex-reprezentant Polski juniorów.  

 

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

● konkursy dla kibiców: rzut z połowy boiska (nagroda główna: 1 000 zł), „Skills 

Challenge” dla dzieciaków (nagroda główna: 2 bilety na mecz koszykarskiej 

reprezentacji Polski ze Szwajcarią, który zostanie rozegrany 10 listopada br.  

w lubelskiej hali Globus),  

● bezpłatny popcorn dla kibiców,  

● oprawa muzyczna i konferansjerka w koszykarskim klimacie (Michał Weather 

i Weather Brothers).  

 

Ponadto miłośnicy basketu będą mogli obejrzeć w drużynie przeciwników z Legionowa 

weterana polskich parkietów - 44-letniego Przemysława Lewandowskiego, byłego 

zawodnika PLK (MKS Pruszków, AZS Koszalin, Stal Ostrów Wielkopolski, Kager Gdynia, 

Polonia 2011 Warszawa) oraz reprezentanta Polski w koszykówce 3x3 (uczestnik MŚ 

2014 i 2016 oraz ME 2016, król strzelców MŚ 2014). 

 

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/ZaproszenieLubliniankaBasketball .  

 

Oficjalnym partnerem spotkania jest Maxi Pizza Lublin.  

https://bit.ly/ZaproszenieLubliniankaBasketball
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/LubliniankaBasketball

