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MKK Gniezno to najprężniej rozwijający się 
klub sportowy w powiecie gnieźnieńskim i 
jeden z lepiej rozwijających się klubów klu-
bów koszykarskich w Wielkopolsce. 

Zrzeszamy chłopców w każdym wieku  
i umożliwiamy im rozwój koszykarski od 
mini koszykówki po zespół seniorski.

Poukładany wzorowo system szkolenia, któ-
ry dodatkowo  od ubiegłego roku opiera się  
o klasy sportowe w szkołach jest wzorcem 
zaciągniętym od najlepszych klubów koszy-
karskich w Polsce.

Grupy dziecięco młodziezowe trenujące w 
klubie odnoszą coraz to większe sukcesy 
dochdząc do rozgrywek ogólnopolskich. 

Charakteryzująca nasz Klub ambicja i wy-
trwałość w dążeniu do celu zaowocowała 
pierwszym historycznym dla Gniezna awan-
sem zespołu seniorskiego do rozgrywek  
II ligi PZKOSZ w sezonie 2015/2016.
Wizją klubu jest budowanie coraz silniejsze-
go zespołu seniorskiego opartego o swo-
ich wychowanków, kształconych poprzez 
wdrażanie profesjonalnego systemu szko-
leń dzieci i młodzieży.

KIM JESTEŚMY?
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Sport z samej definicji rozumiany jest jako 
działalność ukierunkowana na osiągnięcie 
jak najlepszych rezultatów. 

Aby jednak ten cel osiągnąć trzeba działać 
na wielu płaszczyznach. Nie każde dziecko 
biorąc piłkę do ręki staje się zawodowym 
koszykarzem, ale każde może odnaleźć w 
tym pasję i sposób na aktywne szczęśliwe 
życie. Ważnym asprektem  działalości klubu 
jest szkolenie dzieci i młodzieży.

Aktywność Klubu można rozpatrywać w 
trzech głównych aspektach:

- zabawa i wychowanie: kształtowanie po-
zytywnych zachowań wobec własnego cia-
ła, aktywności fizycznej i społecznego funk-
cjonowanie w grupie społecznej jak klub, 
drużyna. Zachęcenie dzieci do aktywności 
fizycznej
- trening: systematyczny ciąg zacho-
wań, który ma doprowadzić nas do celu -  
SUKCES SPORTOWY, wychowanie zawod-
ników do drużyny seniorskiej oraz zawodni-
ków reprezentacji Polski 
-  promocja: MKK Gniezno jako wizytówka 
miasta oraz firm z nami współpracującymi.
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
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Awans do poziomu centralnego rozgrywek 
to sukces bez precedensu, którego nie osią-
gnęły inne kluby z Gniezna w 60-letniej hi-
storii dyscypliny w Pierwszej Stolicy. 
W trzecim swoim sezonie w rozgrywkach 2 
Ligi PZKosz zespół Sklep Polski MKK Gnie-
zno odnotował rekordowe 16 zwycięstw i z 
pozycji nr 5 awansował do fazy play off. W 
pierwszej rundzie pokonujemy Sokół Mię-
dzychód 2:1. W drugiej rundzie musieliśmy 
uznać wyższość Górnika Wałbrzych ( 72:70 
oraz 73:71), który ostatecznie awansował 
do 1 ligi.
W rozgrywkach 2 ligi brało udział 56 ze-
społów podzielonych na 4 grupy. Zostali-
śmy sklasyfikowani na 13 pozycji w Polsce. 
Awansowaliśmy o ponad 20 miejsc!!!

Mecze ligowe MKK to wydarzenie rozpatry-
wane w kategorii widowiska sportowego. 

Setki kibiców na hali, świetna atmosfera  
i atrakcje towarzyszące. Wszystko to 
sprawia , że zespól ten przyciąga na try-
buny największą ilość kibiców spo-
śród wszystkich sportów halowych  
w regionie. Zapewne wszyscy, którzy byli na 
meczach ligowych dostrzegli hale wypeł-
niona po brzegi oraz oprawę widowiska. Z 
roku na rok zarówno poziom sportowy jak 
organizacyjny sukcesywnie rośnie. Ciągłe 
stawianie na rozwój powoduje, iż kibice to 
widzą i chętnie uczestniczą w widowiskach 
oraganizowanych przez klub!

MKK Gniezno prezentuje:
– widowisko na najwyższym poziomie
– emocje i dobrą zabawę
– szkolenie dzieci i młodzieży
– profesjonalne zarządzanie i wdrażanie projektów
– realizację celów sportowych i organizacyjnych

KOSZYKÓWKA LIGOWA 
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Klub wychodząc naprzeciw potrzebom  
i oczekiwaniom mieszkańców nie ogranicza 
swej działalności do systematycznych zajęć 
o charakterze szkoleniowym (obozy ,trenin-
gi, mecze). 

Realizowane projekty klubowe: 
1. Majówka Koszykówka 
2. Dziecięca Liga Koszykówki
3. Turniej Koszykówki MKK GNIEZNO
4. Turniej MKK - Miłośc Ku Koszykówce
5. Ogólnopolski turniej Street Ball*
6. Strart Juniorów MKK w III lidze koszykówki 
seniorskiej.
7. Obozy sportowe dla dzieci i młodzieży w 
okresie wakacyjnym.

Pierwsza z nich to impreza piknikowa, po-
kazująca w jaki sposób połączyć sport  
z wypoczynkiem. Impreza zaadresowa-
ne do szerokiej grupy odbiorców z Gnie-
zna i okolic Dziecięca Liga Koszykówki to 

kwintesencja tego co w sporcie piękne,  
w której dzikie i szkolne drużyny rywalizują 
między sobą w czystej sportowej rywaliza-
cji. 

Klub od 4 lat  organizuje ”Turniej Koszyków-
ki MKK GNIEZNO”. Jest to impreza w której 
zaspół z Gniezna rywalizował z zespołami z 
wyższych klas rozgrywkowych (I,II liga). Tur-
niej zawsze jest rozgrywany przed rozpo-
częciem sezonu ligowego. Planowane jest 
poszerzenie tej oferty o Ogólnopolski Tur-
niej Koszykówki Ulicznej - Street Ball.

PROJEKTY KLUBOWE
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Sukcesy młodzieży w 2017r.

Kibice !!!

Nowa hala widowiskowa

Wychowanek klubu MKK Gniezno wygrał 
Marcin Gortat Camp i w nagrodę młody 
gnieźnianin poleciał do USA. Hubert Kono-
walski na własne oczy mógł obejrzeć mecze 
najlepszej ligi świata NBA oraz wziął udział 
w treningu pod okiem naszego jedynaka w 
NBA. Sukcesy naszych młodych koszykarzy 
to najlepsza promocja naszego klubu. Do-
tarliśmy nawet za ocean. 

Awans do Półfinałów Mistrzostw Polski 
Juniorów oraz Ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Młodzików to efekt solidnej pra-
cy naszych trenerów. Troje z nich jest ab-
solwentami Akademii Trenerów Polskiego 
Związku Koszykówki. W sezonie 2017/2018 
aż 8 zespołów uczestniczyło w rozgrywkach 
Polskiego Związku Koszykówki i Wielkopol-
skiego Związku Koszykówki. Mamy patro-
nat nad klasami sportowymi w SP1 i SP2 w 
Gnieźnie. W roku 2017 zostaliśmy sklasy-
fikowani na 3 miejscu w Wielkopolsce i 21 
miejscu w Polsce w rankingu dotyczącym 
szkolenie dzieci i młodzieży. 

Od kilku sezonów MKK może pochwalić się 
jedną z największych frekwencji na trybu-
nach. Mecze w Pierwszej Stolicy ogląda za-
wsze komplet publiczności. Mecze z Gdy-
nią, Inowrocławiem, Gdańskiem, Toruniem, 
Międzychodem i Wałbrzychem zgromadziły 
na trybunach II LO rekordową liczbę kibiców. 
Wielokrotnie autobus z kibicami jeździł za 
naszym zespołem po całej Polsce.
„MKK ON TOUR” to projekt kibiców dzięki 
któremu w zorganizowany sposób można 
podróżować za swoimi ulubieńcami. 
DLA WAS GRAMY DLA NICH WALCZYMY!!!

W sezonie 2018/2019 zespół MKK Gniezno 
przeprowadza się do nowego obiektu spor-
towego. W nowej hali będzie można rozwijać 
talenty koszykarskie, ale również będzie ona 
doskonałym miejscem do zaprezentowania 
firm, które z nami współpracują. Najbardziej 
nowoczesny obiekt sportowy w powiecie jest 
szansą również dla rozwoju lokalnego bizne-
su, którego chcemy być wiodącym partnerem.

GNIEŹNIANIN NA MECZACH NBA



LUBISZ SPORT? WEJDŹ DO GRY Z MKK GNIEZNO! 7

PATRONI MEDIALNI

Dobre postrzeganie klubu przez Miasto Gniezno i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ciągłe poszerzanie współpracy. 

PRASA O NAS

MKK GNIEZNO ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY! 

Klub prezentuje dynamiczny rozwój oraz rosnący prestiż. Profesjonalne szkolenie dzieci  
i młodzieży oraz coraz silniejsza drużyna seniorska powodują, że nasz klub jest postrzega-
ny jako najszybciej rozwijający się klub w okolicy. W trakcie wdrażania jest kilka projektów, 

które w znaczący sposób wpłyną na rozwój klubu.

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne 
zainteresowane sportem i reklamą.
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