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Lublin, 1 grudnia 2022 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Sobotni mecz z wiceliderem tabeli z Pruszkowa oraz 

mikołajkowa zbiórka dla podopiecznych z domów 

dziecka” 
 

W najbliższą sobotę (3 grudnia, godz. 14:00, MOSIR) reaktywowana po 41 latach 

koszykarska Lublinianka rozegra mecz domowy z MKS Zniczem Basket Pruszków. 

Przeciwnik z najwyższej półki, bo to ekipa, która jeszcze w poprzednim sezonie grała  

w I lidze, a w obecnym, z bilansem 9:1 zajmuje drugie miejsce w tabeli. W trakcie meczu 

lubelski klub przeprowadzi zbiórkę darów dla zaprzyjaźnionych domów dziecka  

z Polski. Wejściówką na mecz jest drobiazg o dowolnej wartości, np.: słodycze, 

kosmetyki, art. plastyczne lub piśmiennicze, klocki Lego, gry, książki lub art. dla 

niemowląt, które następnie zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.  

 

Nie zabraknie również tradycyjnych atrakcji meczowych dla kibiców, czyli konkursu „Skills 

Challenge” dla dzieciaków (do wygrania: koszulka koszykarska), konkursu „Rzuty za buty” dla 

nieco starszych kibiców (do wygrania: bon o wartości 500 zł na zakup butów w wybranym 

przez zwycięzcę sklepie), fajnej oprawy muzycznej i konferansjerki w koszykarskim klimacie 

(Michał Weather i Weather Brothers) oraz bezpłatnego popcornu. 

W sobotnim meczu nie zagrają Wiktor Siemianiuk, Maciej Piątkowski oraz Franciszek 

Kępiński, którzy w tym czasie będą reprezentować strategicznego partnera klubu – Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podczas Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów 

Pierwszego Roku w Katowicach. Szansę na więcej minut dostaną więc perspektywiczni młodzi 

zawodnicy z rocznika 2005: wychowanek klubu Piotr Glonek, Jakub Bęben, Michał Perkowski 

oraz Arkadiusz Januszkiewicz. 

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

stronie: https://bit.ly/lublinianka-znicz-basket-pruszkow-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 

https://bit.ly/lublinianka-znicz-basket-pruszkow-bilet-na-mecz
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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  

http://www.facebook.com/LubliniankaBasketball

