DZIEŃ OTWARTY SEKCJI GOK

W niedzielne popołudnie 8 września 2019 r. odbył się Dzień Otwarty Sekcji GOK, który z
uwagi na kapryśną pogodę został przeniesiony z pleneru do Hali Sportowej. Na wstępie
odbyło się „Narodowe Czytanie” czyli wspólne czytanie „Katarynki” Bolesława Prusa.
Następnie można było odpocząć, przysiąść i posłuchać wspaniałych wykonawców na scenie,
m.in. gokowskich instruktorów sekcji śpiewu i gitary - Basię Majewską i Radka
Laskowskiego oraz gościnnego występu Brajana Blaszkiewicza. Dla nieco aktywniejszych
był pokaz uczniów płockiego liceum mundurowego. Sporym zainteresowaniem cieszył się
pokaz kulinarny Olka Multana, również naszego mieszkańca, niedawno odkrytego dzięki
Programowi MasterChef Junior (Olek został finalistą tegorocznej edycji). Serdecznie
gratulujemy !!
Z pewnością wiele osób zainteresowało się nieprzypadkowymi kanapami na scenie. Otóż
posłużyły one na wzór telewizyjnego programu KW, do przygotowania własnej wersji
artystycznej programu. Spotkanie z zaproszonymi gośćmi poprowadził przesympatyczny
Pixel z programu telewizyjnego „Budzik”- obecnie aktor teatru Rampa Maciej Gąsiorek, a na
kanapie po kolei zasiedli – Wojtek Nowak, krasomówca, pasjonat kolei, Damian Murach
harcerz, podróżnik, historyk oraz Iza Rynkiewicz i Jacek Trembowelski z psami z grupy
poszukiwawczej oraz Izabela Zawadzka – ratownik medyczny. Zaproszeni goście podzielili
się swoimi doświadczeniami i ciekawymi historiami związanymi ze swoimi pasjami. Od
samego początku imprezy równolegle odbywały się spotkania sekcyjne z instruktorami. W
tym sezonie w programie GOK-u powstaną następujące sekcje: transformersi, robotyka,
minecraft, teatr, fotografia, joga, klub seniora, warsztaty gitarowe, sekcja wokalna, zajęcia z
treningu inteligencji emocjonalnej, ilustracje i projekty graficzne, malarstwo i rysunek,
przygoda z ilustracją, zabawy plastyczne, młodzi turyści oraz sensoryczne laboratorium
malucha.
Tegoroczny Dzień Otwarty Sekcji GOK na Pożegnania lata miał z jednej strony aktywny i
praktyczny -”taki sekcyjny” wymiar, z drugiej tematyka i finał imprezy był nakierowany na
inspirację w kierunku słowa „pasja” jako sfera zainteresowań, hobby czy coś więcej… Do
tego działania został zaproszony wybitny sportowiec, człowiek kultury, nasz mieszkaniec
Marek Piotrowski, który również wypowiedział się w tym temacie. Marek, przygotował list,
który został odczytany podczas imprezy przez Damiana Muracha. Piękne słowa oraz mądrość
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życiowa słów ujęły i wzruszyły publiczność, by w efekcie przekazać słuchaczom ogrom
pozytywnej energii i nadziei. Na zakończenie Marek otrzymał pamiątkową księgę z wypisami
od uczestników imprezy oraz odbył się koncert zespołu FULL POWER SPIRIT ze specjalną
dedykacja dla naszego sportowca – Wojownika, którego słowa „Wstań i Walcz” najlepiej
odzwierciedlają i inspirują wielu pasjonatów….
Marku jesteś Wielki !!!
Marek Piotrowski to żywa legenda polskiego i światowego sportu: 9-krotny mistrz świata w
kick-boxingu, karateka z czarnym pasem, bokser z 21 stoczonymi walkami i wszystkimi
zwycięskimi.
W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje
osiągnięcia sportowe i pracę społeczną. Później z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda
Bańki również otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Marek podbił Amerykę i serca kibiców sportów walki w Polsce i na całym świecie. Był
podziwiany przez wszystkich za niezłomny charakter i lubiany za skromność i niezwykłą,
serdeczną osobowość. W 1997 roku Marek Piotrowski musiał przerwać karierę w wyniku
postępującej choroby, która nie jest do końca zdiagnozowana. Obecnie toczy walkę o
zdrowie, a przy wsparciu grupy przyjaciół, fanów oraz fundacji „Silny Oddech” Marek podjął
leczenie i rehabilitację oraz przeszedł operację usprawniającą oddychanie.
Niestety koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo duże i znacząco przewyższają możliwości
finansowe rodziny.

Można pomóc MARKOWI PIOTROWSKIEMU wpłacając środki na Subkonto Marka w
Fundacji Silny Oddech:
65 1140 2004 0000 3002 7884 0243
UWAGA! W tytule przelewu prosimy wpisać „DAROWIZNA MAREK PIOTROWSKI”
Z serca dziękujemy za każdą wpłaconą kwotę!
Wszystkie zebrane środki są przeznaczone na leczenie i rehabilitację Marka Piotrowskiego!
Więcej informacji na stronie:
www.fundacjasilnyoddech.pl/nasi-podopiecz…/marek-piotrowski/
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