14 września 2021

Komunikat dla mediów - 32 edycja Projektu Wojownik w 17 Brygadzie Zmechanizowanej

21 – 22 września br.17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana ugości kolejną 32 Edycję "Projektu
Wojownik” z weteranami i rodzinami żołnierzy poległych oraz instruktorami wychowania fizycznego z
jednostek wojskowych.
Celem projektu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi środowisk pozawojskowych na los weteranów i ich poświęcenie
służbie, integracja środowiska żołnierzy weteranów a także zainteresowanie sportami walki jako dyscypliną kształtującą
charakter i umiejętności, która rozładowuje emocje i nadmiar adrenaliny z jaką zmagają się żołnierze powracający z misji.
Podczas 32-go spotkania "wojowników" trening z mieszanych sztuk walki tzw. MMA (Mixed Martial Arts) poprowadzi
znakomity zawodnik prezentujący szeroki wachlarz uderzeń i kopnięć. Międzynarodowych mistrz KSW w wadze piórkowej
Artur Sowiński „Kornik”. Artur zdobył nagrodę MMAROCKS – Walka Roku oraz nagrodę HERAKLES Nokaut Roku. Na
ostatniej gali EFM SHOW 2 Sofii. „Kornik” zdobył mistrzowski pas w kategorii lekkiej i odniósł jeden z największych
sukcesów w swojej karierze.
W trakcie drugiego dnia treningów zajęcia poprowadzą, Monika Michalik – żołnierz 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Sześciokrotna medalistka mistrzostw Świata oraz Multimedalistka mistrzostw Europy w
zapasach. Monika wywalczyła brązowy medal Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016 w kategorii 63 kg.
Równocześnie zajęcia będzie prowadził doskonały zapaśnik Tadeusz MICHALIK - żołnierz zawodowy. Reprezentuje On
klub KS Sobieski Poznań. Tadeusz jest brązowym medalistą olimpijskim z Tokio, brązowy medalista Mistrzostw Europy z
2016. Wielkokrotny uczestnik mistrzostw Świata i Europy. Zajęcia z walki wręcz poprowadzi także funkcjonariusz Policji
Sławomir Przypis.

***
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia akredytacyjne zawierające imię, nazwisko,
nazwę redakcji, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, numer telefonu komórkowego, numery
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rejestracyjne wozów transmisyjnych należy przesyłać na adres:17wbz.rzecznik@ron.mil.pl do 20 września br.
(poniedziałek) do godz. 17.00. Rzecznik prasowy (17WBZ) ppor. Anna Dominiak
nr. tel. 695-885-032. Stawiennictwo akredytowanych przedstawicieli mediów – 21 września br. o godz. 10.45 – Biuro
Przepustek 45 WOG, 69-211 Wędrzyn.
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