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Gaz-System Pogoń Szczecin - Gwiazdy pochodzą z małych miasteczek
14.05.2014.

CHOSZCZNO. &ndash; Już dawno nie widziałem takiego zaangażowania &ndash; MICHAL BRUNA był pod
wrażeniem aktywności choszczeńskich dzieci, które wzięły udział w pokazowych zajęciach, które w hali
gimnazjum poprowadzili je piłkarze ręczni Gaz-System Pogoni Szczecin. Po południu obejrzeliśmy mecz
na światowym poziomie.

- Jak to się stało, że do Choszczna trafia ekstraklasowa drużyna i to w chwili, kiedy przygotowujecie się
do walki o medale? &ndash; z tym pytaniem zwróciliśmy się do WOJCIECHA ZYDRONIA,
najskuteczniejszego zawodnika szczecińskiej drużyny. Bez chwili zastanowienia odpowiada, że jego klub
kreuje pewnego rodzaju misję, której głównym celem jest zwrócenie szerszej uwagi właśnie na tą
dyscyplinę sportową, i to nie tylko w Szczecinie, ale także w regionie. &ndash; Nie tylko my, ale także
nasi zagraniczni koledzy wywodzimy się właśnie z takich miasteczek jak Choszczno. To na takich salach
jak wasza, tworzą się największe talenty. Naszym zadaniem jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że to
nie jest jakiś kosmos, że także u nas potrafimy wytrenować zawodników światowego formatu &ndash;
mówił świeżo upieczony król strzelców ekstraklasy. Podczas zajęć, które prowadził, był wręcz oblegany
przez chłopców. Za to dziewczyny upatrzyły sobie Czecha MICHALA BRUNĘ i Serba NENADA MARKOVICA.
Obcokrajowcy, którzy są filarem Pogoni, byli zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem. &ndash; To tylko
dowód na to, że musicie w Choszcznie stworzyć porządne podwaliny pod tę dyscyplinę sportu &ndash; M.
Bruna podkreślił, że jego klub ma pod swoją opieką sekcję &bdquo;Szczypiorki&rdquo;, do której
ściągają najbardziej utalentowane dzieci i młodzież. Spotkanie z piłkarzami ręcznymi było też dużym
wydarzeniem sportowym dla starszych kibiców. Niektórzy z nich przypominali lata, kiedy to w Choszcznie,
głównie na boisku asfaltowym starej zawodówki, systematycznie rozgrywano spartakiady, na których
dominowała piłka ręczna. &ndash; W Drawsku Pomorskim i Gryficach byliśmy krócej, a u was spędziliśmy
cały dzień. Obliczyłam, że z naszymi piłkarzami spotkało się około 300 dzieci z podstawówek i
gimnazjum. Prezentacja zawodników, przykładowy trening, zabawa z dziećmi oraz pokazy pierwszej
pomocy wspólnie z Fundacją Zawsze Bezpieczni &ndash; główne punkty programu wylicza rzeczniczka
Pogoni MONIKA WOLSKA. Cała imprezę i mecz pokazowy poprowadził etatowy konferansjer Pogoni
ARTUR JERLECKI. To on zachęcał kibiców do rozmów z piłkarzami, wspólnego fotografowania się czy
zabiegania o autograf. &ndash; Mam nadzieję, że nasi mistrzowie poczuli się bardziej docenieni &ndash;
burmistrz ROBERT ADAMCZYK zauważa, że w przerwie meczu pokazowego wręczył nagrody i stypendia
dla najlepszych sportowców i trenerów z Choszczna. Włodarz miasta podkreśla, że takie imprezy mają
zachęcić wszystkich do uprawiania sportu i przypomina, że także Mini Mundial stał się już cykliczną
imprezą, którą miasto współorganizuje przy wsparciu znanych szczecińskich piłkarzy i dziennikarzy.
Tadeusz Krawiec
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