Bracia Żewłakow w Mogielnicy!!!
20 grudnia 2011r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy
z inicjatywy zarządu KS Mogielanka oraz dyrekcji szkoły odbyło się spotkanie z
reprezentantami Polski w piłce nożnej – Michałem i Marcinem Żewłakow.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących p. Dariusz Sańpruch serdecznie powitał
gwiazdy futbolu oraz wszystkich zebranych – Burmistrza Gminy i Miasta p. Sławomira
Chmielewskiego, przewodniczącego Rady Miasta p. Jarosława Zawalicha, Prezesa Klubu
Sportowego Mogielanka p. Jana Łaskiego, wiceprezesa p. Tomasza Pikiewicza, sekretarza p.
Stanisława Wątruka oraz młodzież i nauczycieli.

Następnie przekazał głos p. Pawłowi Pajewskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego
w Zespołu Szkół Ogólnokształcących – który poprowadził spotkanie. Przebiegało ono w
miłej atmosferze. Zebranych zaskoczył fakt, że zaproszeni piłkarze to nie „gwiazdy”, ale
sympatyczni ludzie, którzy do sukcesu doszli ciężką, mozolną pracą.

Goście z uśmiechem odpowiadali na zadawane przez młodzież pytania:
Jak oceniają szanse polskiej reprezentacji na euro 2012?
Czy są jakiekolwiek szanse, aby młode pokolenie piłkarzy w przyszłości odnosiło sukcesy
na arenie międzynarodowej?
Co należy zrobić z korupcją w polskiej piłce?
Czy po zakończeniu kariery nadal będą się zajmować sportem? oraz wiele innych.

Dzięki wypowiedziom piłkarzy zebrani dowiedzieli się wiele o ich życiu zawodowym i
prywatnym.

Panowie Michał i Marcin podkreślali, jak ważną rolę w kształtowaniu i wychowaniu
młodego człowieka odgrywają rodzice, nauczyciele i trenerzy. Mówili o znaczeniu sportu w
ich życiu, a także o doświadczeniach, jakie zdobyli pracując w zagranicznych klubach
piłkarskich. Przypomnieli, że zawodowe uprawianie piłki nożnej umożliwiło im zwiedzanie i
poznawanie świata, naukę języków obcych. Dzięki wytężonej pracy nauczyli się także, jak
pokonywać własne słabości i nie poddawać się w trudnych sytuacjach.

Na zakończenie spotkania głos zabrał pan burmistrz, który ciepło podziękował
piłkarzom za pouczającą rozmowę. Dyrektor ZSO wyraził swoją wdzięczność za ciekawe i
wartościowe refleksje, które z pewnością przydadzą się naszym wychowankom.
Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowych zdjęć i wpisu do kroniki szkolnej oraz
autografów, po które wszyscy udali się do piłkarzy. Goście cierpliwie wypełniali swoje
obowiązki Nikt z zebranych nie został pominięty
Cieszymy się, że hala sportowa ZSO w Mogielnicy coraz częściej gości sławnych
sportowców Oby tak dalej!!!
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