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Jan Domarski na spotkaniu świąteczno charytatywnym w Pogórzu
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W piątek 13 grudnia 2019 r. na hali sportowej ZSP w Pogórzu odbyło się Spotkanie
Świąteczno - Charytatywne Młodzieżowych Sekcji Piłki Nożnej LKS Pogórze z udziałem
znanych gwiazd świata sportu. Młodzi sportowcy o 17 przywitali Jana Domarskiego gwiazdę i strzelca bramki stulecia na Wembley, brązową medalistkę mistrzostw świata w
Armwrestlingu Marię Juroszek i piłkarza Marka Sokołowskiego - do niedawna kapitana
Podbeskidzia Bielsko - Biała. Spotkanie poprowadzili Dariusz Kupka i Michał Augul. Trener
Młodzieżowych Sekcji Piłkarskich LKS Pogórze Tomasz Dybczyński i Prezes Stanisław
Urbański przywitali zebranych w imieniu klubu. Zaproszeni sportowcy opowiadali o swoim
życiu i licznych sukcesach.Młodzi adepci piłki nożnej zadawali liczne pytania,na które
wyczerpująco odpowiadali przybyli goście. Punktem kulminacyjnym spotkania były licytacje
koszulki reprezentacji ,, Orłów Górskiego '' z autografami piłkarzy i piłki przygotowanej na
100 - lecie PZPN. Dochód z licytacji przeznaczono na wsparcie chorego Stasia z Pogórza i
jego rehabilitację. Chorego chłopca wsparła też Maria Juroszek, która przekazała swój
brązowy medal mistrzostw świata na kolejną licytację na ręce ks. Proboszcza Parafii NMP w
Pogórzu Ignacego Czadera O oprawę artystyczną wydarzenia w Pogórzu zadbali wspaniali
muzycy Paweł Seligman, Tomasz Pająk i wokalistka Weronika Pagieła oraz aktorzy Sceny
Polskiej - Dagmara i Tadeusz Hankiewicz. Na spotkaniu gościli również Senator RP Tadeusz
Kopeć, Katarzyna Falkiewicz, Jadwiga Matuszewska,Tomasz Strzelec, drugi trener sekcji
młodzieżowych Tomasz Kożdoń oraz dyrektor szkoły w Pogórzu Grzegorz Topol.
Niespodzianką dla wszystkich były życzenia przesłane do organizatorów od gwiazd sportu,
które wyświetlano na dużym telebimie ( Sławomir Szmal, Marek Grycz, Mateusz i Michał
Ligoccy i Jakub Bednaruk ). Przy drzwiach szkoły kwestowała dla chorego chłopca młodzież
ze Szkolnego Koła Caritas. W gronie zebranych nie zabrakło licznych rodziców zawodników
trenujących w sekcjach. Na zakończenie spotkania młodzi piłkarze otrzymali prezenty
świąteczne i mogli poprosić obecne gwiazdy sportu o autografy i wspólne zdjęcia. Fot.Piotr
Górecki

