
Działalność klubu 
Akademi Koszykówki 
Komorów dzięki 
wsparciu 
Gminy Michałowice
w roku 2020



Styczniowy udział 

Wicemistrzów 

Polski z 

rocznika 2005 w 

Międzynarodowej 

Lidze Mistrzów w 

Moskwie





Brąz na 

turnieju euroligowym 

rocznika 2006 w 

ramach 

międzynarodowej 

ligii European Youth 

Basketball Ligue 

w Rydze na Łotwie



Obóz zimowy w Ostrowii 

Mazowieckiej - treningi,

pływalnia, kręgle,

łyżwy,

Prelekcje związane z 

szeroko pojętą profilaktyką

na tematy :

• narkotyki i dopalacze

• e-papaierosy,

• HIV i AIDS

• zażywanie leków

• higiena mycia rąk.







Systematyczne, 

całoroczne szkolenie 

dzieci I młodzieży 

przynosi efekty także 

sportowe.

Najzdolniejsi otrzymali

powołanie do

reprezentacji Polski do 

lat 14 (Kadra rocznika

2006).

Są to Michał Stelmach, 

Leon Franczuk oraz

Filip Kowalczyk.



W Kadrze Polski 

ponownie 

zawodnicy 

AK Komorów

Janusz Ratowski

i

Mikołaj 

Zawrotniak



Kolejne roczniki -

kolejne powołania

do kadry

wojewódzkiej

rocznika 2007

Czarek Miernicki

i

Karol Skrętowski



Zespół z 

rocznika 2008 

trzeci na 

Mazowszu w 

turnieju 

Ogólnopolskim 

w Pruszkowie



Komorów 

zdobywa Łódź, 

podczas wakacji 

w ogólnopolskim 

turnieju 3 na 3 

zajmujemy 

2 pierwsze miejsca



Złoto I Srebro w Łodzi!!



Obóz letni w 

Koszalinie.

Trenowanie, 

mecze, 

plażowanie w 

Mielnie I Unieściu, 

rejs statkiem w 

Kołobrzegu











Pierwsze miejsce 

w kategorii U15 

w turnieju w 

Bydgoszczy

W koszykówce 

3 na 3





Obóz 

koszykarski

letni -

Zambrów 

2020







• Letnie półkolonie w 

Komorowie z 

licznymi Atrakcjami:
-Wystawa robotów w 

Warszawie

-Wystawa owadów I 

pajaków

-park zabaw w Julinku

-Park wodny w Suntago
-treningi, gry i zabawy

ruchowe



Złoto na

największym

turnieju w Polsce -

Radom Basket 

Cup

dla zespołu z 

roczników 2008 

/2009!!!

https://www.facebook.com/radombasketcup/?__cft__%5b0%5d=AZXnO785ly1wRyUgbBLiDjEbotf46e_gSQNRk_kfQlr1vdIgOydmltVJnrgBq_SYyNhZKFCHOyy8Agbz7_1cyCQICi2o23PCwizUNEQxvhPwsFIb_vmtDOWluJ-QUPNEMXu7H3Y-HrmLZ8UYdCI9DRwFY35CBYBF5L0s6oKSdT0JhgEOR8LNv0M59L_dY-WUKjM&__tn__=kK-R


Mistrzostwo 

Polski do 

lat14 w 

Radomiu





Mistrzowskie

spotkanie w 

Urzędzie Gminy

Michałowice z 

Panią Wójt





Liga Basket 

Warsaw - 2 razy 

złoto, zarówno 

w kategorii 

rocznika 2008 

jak I 2009



Liczne rozgrywki 

ligowe,kilkadziesiąt 

meczów w lidze w 

różnych kategoriach 

wiekowych. Zarówno 

u siebie jak I na 

wyjeździe



Kolejne powołania 

do kadry Polski

Nasi zawodnicy

• Janusz Ratowski

rocznik 2005

• Filip Kowalczyk 

rocznik 2006



Brąz na turnieju

Koszykówki 

chłopców do 

lat 14

"Pod Szczęśliwa 

gwiazdą” w 

Stargardzie





Kadra Polski 

rocznika 2006

Konsultacja

Szczyrk



Złoto na turnieju 

o Puchar 

Niepodległości 

w Szczecinie

Kategoria 

rocznika 2006



Sukcesy 

ligowe

na 

Mazowszu







Srebro na 

turnieju Wawer 

Cup

w kategorii

rocznika 2009 w 

Warszawie



Puchar i złote 

medale

za wygranie

XXVIII 

Świątecznego 

turnieju Mini 

koszykówki w 

Pruszkowie





Każdy weekend 

to liczne mecze

ligowe



A każdy dzień to 

treningi dla

różnych grup

wiekowych



Trenujemy bez 

względu na covid

przez cały 2020 

rok!

Gramy i

pomagamy też 

jak co roku w 

okresie Świąt

wybranej rodzinie

z naszej Gminy




