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NBA oraz Stowarzyszenie PROJEKT BASKET organizatorami  
FINAŁU Jr.NBA Projekt Basket League 

 
Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice (SPBK) wspólnie z National Basketball Association (NBA) zorganizowali 
pierwszy w Polsce FINAŁ Ligi Jr.NBA. 
 
FINAŁ, który odbył się 28 maja 2022 r. w Katowicach był wydarzeniem kończącym pierwszy sezon Jr.NBA 
Projekt Basket League w Polsce. Dzięki licznie zgromadzonej publiczności a przede wszystkim zawodnikom i 
trenerom był wielkim świętem koszykówki. 
Turniej Finałowy otworzył Marcin Krupa, Prezydent Katowic, który wspólnie z gośćmi z NBA oraz Maciejem 
Biskupskim, Przewodniczącym Rady Miasta Katowice przywitali zawodników i trenerów z finałowej czwórki oraz 
liczne delegacje zawodników i trenerów z pozostałych 26 drużyn uczestniczących w Lidze. 
Złote, mistrzowskie pierścienie Jr.NBA założyli chłopcy i dziewczęta z Golden State Warriors / GTK Gliwice, 
którzy pokonali rywali z Milwaukee Bucks / UKS SP27 Katowice. Natomiast w zaciętym starciu o brązowe 
medale, ekipa Chicago Bulls / MKS MOS Katowic pokonała zaledwie jednym punktem, Houston Rockets / KS 
MiniBasketball Racibórz. 
 
Na turnieju finałowym obecna była delegacja z NBA : Adrian Alvares Leo, Menadżer ds. Operacji Koszykarskich 
w Europie oraz Boštjan Nachbar, były gracz NBA, a obecnie Ambasador NBA, który jest bardzo dobrze znany w 
środowisku, gdyż pełni funkcję przewodniczącego związku zawodowego koszykarzy Euroligi. Boštjan Nachbar 
fantastycznie sprawdził się w sesji pytań i odpowiedzi z ponad 400 młodymi zawodnikami, ciekawych ale też 
trudnych pytań, w tym w języku angielskim nie brakowało. W trakcie całej imprezy, każdy z młodych 
uczestników miał okazję “przybić piątkę” z Boštjanem, czy zrobić wspólne zdjęcie. Fajną atrakcją był również 
autograf Boštjana na przygotowanym zdjęciu, ale też na okolicznościowym certyfikacie uczestnictwa w Jr. NBA 
Projekt Basket League, który otrzymał każdy zawodnik. 
 
W przerwie meczu finałowego mieliśmy najbardziej widowiskową atrakcję, slam dunk show, czyli pokaz 
wsadów do kosza w wykonaniu Piotra GRABO Grabowskiego, światowego mistrza tej konkurencji. W finale 
pokazu GRABO wykonał efektowny wsad piłki nad mierzącym 206 cm Boštjanem Nachbarem !  
Dla chłopców i dziewcząt spoza finałowej czwórki organizatorzy przygotowali specjalne atrakcje, m.in. konkursy 
rzutowe i konkursy wiedzy z nagrodami. Występy cheerleaderek, orkiestry górniczej i doping licznie 
zgromadzonej publiczności dopełniły świetną zabawę. 
 
”Koszykarski wielki świat, jr.NBA, wspaniała impreza. Jestem pewien, że któryś z tych dzieciaków, kiedyś stanie 
na parkiecie tej najlepszej ligi na świecie.” powiedział Marcin Krupa, Prezydent Katowic. 
 
”Naszym głównym celem jest rozwijanie pozytywnej energii, która jest w zasadzie w każdym z nas. Jest tylko 
kwestia umiejętnego zarządzania tą energią, i to nam się udało. Nie nastawiamy się na wynik sportowy, on jest 
na drugim planie. Nastawiamy się na świetną zabawę, na to żeby dzieciaki mogły się bawić, zakochać w 
koszykówce i w sporcie.” powiedział Marcin Bulanda, Prezes Stowarzyszenia Projekt Basket. 
 
”Jr.NBA zostało utworzone w Nowym Jorku, tam się wszystko zaczęło, następnie była Europa, a teraz jest 
Polska. Myślę, że to jest dopiero początek, ale to świetny początek i każdy następny raz będzie jeszcze większy. 
Mogę powiedzieć jedną rzecz. Takiego startu nie widziałem w żadnej lidze Jr.NBA na świecie. Cała organizacja 
tutaj, Marcin i wszyscy są fantastyczni. Tworzą  wspaniały zespół. To wygląda jak finał, ale europejski finał.  
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Dzieci naprawdę dobrze się bawią. Bardzo mi się podoba.” powiedział Adrian Alvarez Leo, Menadżer ds. 
Operacji Koszykarskich NBA w Europie. 
 
”Jest tu wielu interesujących młodych graczy. Oczywiście, pytanie jak będą rozwijać się w ciągu najbliższych 
trzech, czterech, pięciu i dziesięciu lat? To jest najtrudniejsza część dla młodych zawodników. Ale myślę, że dla 
dzieci w tym wieku, szczególnie dzisiaj, kiedy mają jedenaście, dwanaście lub trzynaście lat najważniejszą 
rzeczą, którą chcemy zobaczyć, jest to, że dobrze się bawią.” powiedział Boštjan Nachbar, Ambasador NBA 
 
”Bardzo ważny jest dla nas cel szkoleniowy, cel promocyjny i cel wychowawczy. Bardzo ważną rzeczą jest 
również wyrównywanie szans, dlatego każdy zespół powinien się składać przynajmniej z trzech dziewcząt, w 
tym jedna musi być cały czas na parkiecie.” powiedział Ryszard Litkowycz, Wiceprezes Stowarzyszenia Projekt 
Basket, pracownik naukowy AWF Katowice. 
 
Jr. NBA, to globalny program młodzieżowej koszykówki dla chłopców i dziewcząt, który uczy podstawowych 
umiejętności, a także podstawowych wartości – pracy zespołowej, wzajemnego szacunku, determinacji i 
budowy społeczności – na poziomie podstawowym, aby rozwijać i doskonalić umiejętności koszykarskie 
młodych zawodników, a także trenerów i rodziców. W sezonie 2021-22 NBA i jej drużyny, dzięki imprezom i 
klinikom fizycznie dotarły do ponad 15 milionów młodych ludzi na całym świecie, natomiast w wydarzeniach 
wirtualnych i zajęciach on-line, uczestniczyło ponad 210 milionów młodych zawodników i fanów ze 118 krajów. 
W Polsce, Jr.NBA zadebiutowało we wrześniu 2021, w pierwszym sezonie, w rozgrywkach wzięło udział ponad 
700 chłopców i dziewcząt z 30 klubów lub szkół podstawowych z miast i miejscowości województw śląskiego, 
małopolskiego i opolskiego. 
 
O Stowarzyszeniu Projekcie Basket 
Stowarzyszenie Projekt Basket jest organizacją non-profit, która popularyzuje koszykówkę wśród młodzieży 
szkolnej oraz integruje środowisko klubów sportowych i szkół. Projekt Basket organizuje rozgrywki 
międzyszkolne, i turnieje dzięki którym zachęca i motywuje chłopców i dziewczęta do rozpoczęcia regularnych 
treningów koszykówki; a w efekcie do rozpoczęcia kariery sportowej. Ważnym zadaniem Projektu Basket jest 
integracja środowiska koszykarskiego, a w szczególności trenerów i działaczy lokalnych klubów sportowych z 
nauczycielami WF lokalnych szkół. W działaności Stowarzyszenia bardzo duże znaczenie ma również aktywizacja 
rodziców i opiekunów, dzięki którym młodzi ludzie otrzymują niezbędne wsparcie i pomoc.  
 
O NBA 
NBA to globalny biznes sportowy i medialny zbudowany wokół czterech profesjonalnych lig sportowych: 
National Basketball Association, Women's National Basketball Association, NBA G League i NBA 2K League.  
NBA i Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) wspólnie prowadzą Basketball Africa League (BAL).  
NBA jest obecna na arenie międzynarodowej, oferując rozgrywki i programy dostępne w 215 krajach i 
terytoriach, w ponad 50 językach oraz towary sprzedawane w ponad 100 000 sklepach w 100 krajach na sześciu 
kontynentach. Na początku sezonu 2021-22 składy NBA obejmowały ponad 100 międzynarodowych graczy z 
ponad 40 krajów. Aktywa NBA Digital obejmują NBA TV, NBA.com, aplikację NBA i NBA League Pass. NBA 
stworzyła jedną z największych społeczności mediów społecznościowych na świecie, z 1,9 miliarda polubień i 
obserwujących na całym świecie na wszystkich platformach ligowych, drużynowych i zawodniczych. Za 
pośrednictwem NBA Cares liga zajmuje się ważnymi problemami społecznymi, współpracując z uznanymi na 
całym świecie organizacjami służącymi młodzieży, które wspierają edukację, rozwój młodzieży i rodziny oraz 
sprawy związane ze zdrowiem. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat "Jr. NBA Projekt Basket", fani mogą odwiedzić www.jr.nba.com, 
polskojęzyczną stronę www.jr-nba.pl w tym zakładka DLA MEDIÓW, gdzie można znaleźć zdjęcia i inne 
materiały dotyczące Jr.NBA w Polsce.  
 
Kontakt 
Marcin Bulanda, Projekt Basket Polska, +48 601 546 880, marcin.bulanda@projektbasket.pl 
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