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Lublin, 8 lutego 2023 r.  

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

„Drugi Polak w NBA All Star Weekend 2023”  

 
Oprócz Jeremy’ego Sochana Polska będzie miała swojego drugiego 

reprezentanta w NBA All Star Weekend 2023. Aleksander Mrozik  

z młodzieżowego klubu Lublinianka KUL Basketball z Lublina, jako jedyny 

szkoleniowiec z Europy weźmie udział w Jr. NBA Day, czyli 3-dniowym 

oficjalnym wydarzeniu towarzyszącym Weekendowi Gwiazd najlepszej 

koszykarskiej ligi świata, który odbędzie się w Salt Lake City (Utah) w dniach 16-

19 lutego br. Aleksander Mrozik poprowadzi treningi i kliniki szkoleniowe dla 

dzieci i młodzieży na zaproszenie organizatora Jr. NBA – oficjalnego programu 

NBA i WNBA promującego na całym świecie koszykówkę w najmłodszych 

grupach wiekowych.   

 

To olbrzymie wyróżnienie dla pochodzącego z Lublina trenera i wyraz ogromnego 

zaufania ze strony NBA i Jr. NBA. Znalazł się bowiem, jako jedyny Polak i Europejczyk, 

w gronie 54 szkoleniowców, którzy będą pracować z dziećmi w ramach najbardziej 

prestiżowego i medialnego (obok finałów NBA) globalnego wydarzenia 

koszykarskiego. Warto również dodać, iż jest to już 3 udział trenera Lublinianki KUL 

Basketball we wspomnianym wydarzeniu. Poprzednio uczestniczył w Jr. NBA Day  

w trakcie All Star Weekend 2019 (Charlotte, Północna Karolina) i 2020 (Chicago, 

Illinois).  

 

Tegoroczny Jr. NBA Day obejmuje m.in.:  

 

• treningi dla ponad 1 500 dzieciaków, w których udział wezmą również 

zawodnicy NBA i zawodniczki WNBA,   

• warsztaty szkoleniowe dla młodych trenerów,  

• Jr. NBA Junior Jazz Tournament - turniej koszykówki dla lokalnych zespołów 

dziecięcych - 5/6 klasa szkoły podstawowej,  

• Jr. NBA Skills Challenge Local Competition - turniej umiejętności 

koszykarskich dla lokalnych dzieciaków do 13 roku życia,  

• Wheelchair Activation - klinika szkoleniowa dla poruszających się na wózkach 

inwalidzkich dzieci grających w koszykówkę. 
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Aleksander Mrozik jest rodowitym lublinianinem, pomysłodawcą reaktywacji sekcji 

koszykarskiej Lublinianki, założycielem lubelskiej Akademii Koszykówki Hoop Life (od 

2017 r.) i organizatorem międzynarodowych obozów koszykarskich dla młodzieży 

HoopLife Camps (od 2011 r.). Od 2013 r. zajmuje się szkoleniem w koszykówce 

dziecięcej i młodzieżowej. Początkowo w klubie Pro-Basket Lublin, a następnie  

w HoopLife i Lubliniance KUL Basketball, gdzie pełni funkcję Prezesa. Doświadczenie 

trenerskie zdobywał również za granicą. W 2015 r. pracował w hiszpańskiej Canarias 

Basketball Academy, a w latach 2012 i 2014 prowadził nieoficjalną selekcję narodową 

U21 na prestiżowym turnieju Tournoi Basket Mondial we francuskim Lille.   

 

Od 2019 r. ma okazję prowadzić zajęcia dla dzieciaków w trakcie NBA All-Star 

Weekend. W 2019 r. w Charlotte oraz w 2020 r. w Chicago był trenerem prowadzącym 

młodzieżowe kliniki szkoleniowe dla NBA organizowane przez Jr. NBA. Podczas tych 

eventów miał możliwość współpracować i dzielić boisko z obecnymi i byłymi 

zawodnikami ligi takimi jak np.: Bruce Bowen, Jerry Stackhouse, Lauri Markkanen, 

Hami Diallo, Dikembe Mutombo, Seth Curry, Del Curry, Blake Griffin, Jameer Nelson 

oraz Ben Simmons. 

 

W przeszłości grał wyczynowo w koszykówkę w Polsce (AZS Lublin i Victoria Górnik 

Wałbrzych - I liga, MTS Basket Kwidzyn) oraz w USA (liga szkół średnich - Reserve 

Christian, Community Christian, NCAA - Birmingham Southern, Youngstown State). 

 

UWAGA: Aleksander Mrozik będzie w pełni dostępny dla mediów do 14 lutego br. 

(wylot do USA ma zaplanowany na 15 lutego), a następnie po powrocie z All Star 

Weekend 2023 od 21 lutego. Istnieje również możliwość, po uprzednim uzgodnieniu, 

relacjonowania dla Państwa przebiegu Jr. NBA Day przez Aleksandra.    

 

Kontakt i więcej informacji:  

 

Aleksander Mrozik - prezes Lublinianki KUL Basketball  

 

tel. + 48 502 414 062 

e-mail: aleksander.mrozik8@gmail.com  

www.facebook.com/LubliniankaBasketball  

www.lublinianka-basketball.pl    

 

mailto:aleksander.mrozik8@gmail.com
http://www.facebook.com/LubliniankaBasketball
http://www.lublinianka-basketball.pl/
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O klubie i projekcie 

 

Lublinianka KUL Basketball to lokalny klub młodzieżowy, założony i zarządzany przez 

Aleksandra Mrozika, który łączy tradycję dawnego WKS z amerykańskim know-how oraz 

strukturami Akademii Koszykówki HoopLife, działającej w Lublinie od 2017 r. Od lipca 

2022 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. Z kolei 24 stycznia 2023 r. oficjalnym 

Partnerem Tytularnym klubu został najstarszy uniwersytet w Lublinie, tj.: Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL).  

 

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. Na początku lutego 2023 r. drużyna U20 z klubu 

oficjalnie zadebiutowała w prestiżowych rozgrywkach międzynarodowych European Youth 

Basketball League (EYBL).  

 

Obecnie Lublinianka KUL Basketball to drużyna II ligowa oraz akademia młodzieżowa,  

w której trenuje łącznie ponad 180 zawodników (w wieku od 5 do 19 lat) z Polski, Ukrainy, 

Białorusi i Francji. Stowarzyszenie zatrudnia 7 trenerów z Polski oraz Ukrainy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


