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Lublin, 8 grudnia 2022 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Koszykarska Lublinianka uhonoruje swoich 

najwybitniejszych graczy w trakcie niedzielnego 

meczu z MKS Ochotą Warszawa”  

 
W najbliższą niedzielę (11 grudnia), o godz. 16:00 w hali MOSIR, sekcja koszykarska 

Lublinianki zmierzy się z bezpośrednim sąsiadem z II ligowej tabeli – MKS Ochotą 

Warszawa. W przerwie meczu zaplanowano specjalną uroczystość, w trakcie której 

zaprezentowany zostanie klubowy „Hall of Fame” i odsłonięte zostaną pamiątkowe 

banery poświęcone najwybitniejszym zawodnikom w historii organizacji. 

 

Reaktywowana po 41 latach koszykarska Lublinianka skupia się na rozwijaniu młodych 

graczy, nie zapominając przy tym jednak o ludziach, którzy pisali historię organizacji od 

1944 do 1981 r. Reprezentanci Polski. Olimpijczycy. Czołowi gracze ekstraklasy. 

Mistrzowie Polski juniorów. Takich graczy wychowała w przeszłości Lublinianka  

i właśnie ich klub planuje w niedzielę uhonorować. Należą do nich: Jerzy Plebanek, 

Marek Niemiec, Waldemar Kozak, Andrzej Kasprzak, śp. Edward Ignerski oraz śp. 

Władysław Brzozowski. Ceremonię odsłonięcia pamiątkowych banerów poprowadzi Pan 

Maciej Powała-Niedźwiecki, współautor książki „Koszykówka w Lubliniance 1944-1981”. 

 

Wstęp na mecz jest bezpłatny, natomiast klub prosi kibiców o wcześniejszą rejestrację na 

stronie: http://bit.ly/lublinianka-ochota-bilet-na-mecz .  

 

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 

http://bit.ly/lublinianka-ochota-bilet-na-mecz


 

Stowarzyszenie Sympatyków 

Koszykówki "Lublinianka"  

Skromna 3, 20-704 Lublin 

 + 48 502 414 062 KRS 0000726598 

 aleksander.mrozik8@gmail.com NIP 9462680235 

 www.koszykowka-lublin.pl REGON 369901668 

 

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  

http://www.facebook.com/LubliniankaBasketball

