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Choszczeński Klub Karate - 20-lecie
27.02.2018.

CHOSZCZNO. W sobotę w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Karate Shinkyokushin &bdquo;Choszczno Cup 2018&rdquo;. Jego organizatorem był Choszczeński Klub
Karate, który w tym roku obchodzi 20-lecie powstania.

Choszczeński Klub Karate oficjalnie założony został 1 lutego 1998 roku
(jako ChKK Seitedo &ndash; red.), a jednym z jego współtwórców był związany z
nim do dzisiaj trener MIROSŁAW JĘDROWSKI. &ndash; Oczywiście, że
sukcesy i medale są ważne, ale o podstawowej roli, jaką klub odegrał w
choszczeńskim społeczeństwie sportowym, najlepiej świadczą rzesze osób,
które przez niego się przewinęły. Pamiętamy czasy, kiedy to w całości
sami się finansowali, a mimo tego przetrwali, i to z jak dobrą kondycją &ndash;
mówił w sobotę . Pochwalił się, że na początku lat 80.
wspólnie ze swoim synem również próbowali swoich sił w prowadzonym
wówczas karate shotokan.
My w naszym archiwum znaleźliśmy artykuł, w którym członkowie, z okazji
5-lecia klubu pojechali na otwarte mistrzostwa Poznania i tam wśród
czterech złotych medalistów był również M. Jędrowski. W tamtych latach
niewątpliwą wizytówką klubu byli mistrzowie Polski ELŻBIETA MYCZKOWSKA i RADOSŁAW PARZYCH.
W kolejnych latach sukcesów i medali systematycznie przybywało, a
ciekawostką z 2008 roku, czyli jubileuszu 10-lecia, była wizyta KANCHO HENKA KUIPERSA,
przewodniczącego Międzynarodowej Organizacji Budokai Karate (IBK).
Przypomnijmy też, że z okazji 15-lecia choszczeńscy karatecy
zorganizowali Puchar Polski Juniorów IBK i wówczas po raz kolejny
udowodnili, że potrafią stworzyć wydarzenie, które na długo pozostaje w
pamięci.
W równie podniosłym klimacie przebiegała sobotnia impreza,
czyli Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate Shinkyokushin &bdquo;Choszczno
Cup 2018&rdquo;. Tu na finał nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu, i jak
wszyscy zgodnie podkreślali, prezes klubu HENRYK KUCHARSKI, trenerzy M. Jędrowski, WIESŁAW
MIŁASZEWSKI i MARTA JĘDROWSKA
oraz cała rzesza rodziców dzieci trenujących w klubie stworzyli
widowisko godne 20-lecia. Dodajmy, że patronat nad tym wydarzeniem objął
m.in. marszałek województwa zachodniopomorskiego OLGIERD GEBLEWICZ,
a sam turniej, w którym wystartowało prawie 140 zawodników z 17 klubów,
przeprowadzony został w konkurencji kumite (light i semi kontakt).
Najlepszym technikiem turnieju uznany został choszcznianin IGOR ROWICKI. Zapraszamy też do
obejrzenia fotoreportażu ARTURA MODLIŃSKIEGO.
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