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Lublin, 25 lutego 2023 r.  

 

 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 

 

„Piąty domowy mecz koszykarskiej Lublinianki w 2023 roku 

oraz w nowych barwach KUL” 

 
W najbliższą niedzielę (26 lutego br.) o godz. 15:00 w hali MOSIR, reaktywowana  

w 2022 r. sekcja koszykówki Lublinianki rozegra piąty mecz domowy w II lidze 

koszykówki mężczyzn w Nowym Roku. Lublinianie występujący pod nowym 

szyldem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL), który od 24 

stycznia br. jest oficjalnym Partnerem Tytularnym klubu, zmierzą się z klubem 

Energa Basket Warszawa.  

 

Goście ze stolicy zajmują obecnie pozycję wicelidera w tabeli Grupy B (bilans 18:3), której 

przewodzi Znicz Basket Pruszków (bilans 19:2). W zespole Energa Basket Warszawa 

występuje młodzieżowy reprezentant Polski U17 Jakub Szumert (205 cm), jeden z członków 

zespołu, który wywalczył dla Polski 8 miejsce w zeszłorocznych Mistrzostwach Świata U17. W 

tym roku świetnie pokazał się również w tzw. juniorskiej Eurolidze w barwach Adidas Next 

Generation Team.  

 

W trakcie niedzielnego meczu przewidziano szereg atrakcji dla kibiców, m.in.:  

 

● konkurs „Skills Challenge” dla dzieciaków (do wygrania: piłka do kosza),  

● konkurs rzutów za 3 punkty dla dorosłych (do wygrania: piłka do kosza),    

● oprawa muzyczna i konferansjerka w koszykarskim klimacie (Michał Weather 

i Weather Brothers). 

 

Wstęp na mecz jest bezpłatny, a oficjalnym partnerem spotkania jest Maxi Pizza Lublin.  
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O klubie i projekcie 

 

Lublinianka KUL 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. 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. Jeden  

z nich (Aleksander Mrozik), jako jedyny szkoleniowiec z Europy wziął udział w Jr. NBA Day 

czyli 3 dniowym oficjalnym wydarzeniu towarzyszącym NBA All Star Game 2023. Poprowadził 

(po raz trzeci w życiu) treningi i kliniki szkoleniowe dla dzieciaków i młodzieży w Salt Lake City 

(Utah).  

 

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    
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