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Jeżeli chcesz być informowany o
nowościach zapisz się.

 

Wybitni reprezentanci spotkali się na Oporowskiej

Antoni Szymanowski, Henryk Kasperczak, Tomasz Kłos oraz
Dariusz Dziekanowski skorzystali z zaproszenia Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych, Projektu "Kibice Razem" oraz Śląska Wrocław i
przed meczem Polska - Słowacja spotkali się w budynku klubowym
WKS-u z licznie przybyłymi kibicami.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się w sali VIP klubowego budynku Śląska
Wrocław przy ul. Oporowskiej 62, o godzinie 15:00. Z byłymi piłkrzami,
członkami Klubu Wybitnego Reprezentanta, spotkali się kibice, którzy z
zaciekawieniem słuchali licznych historii, opowiadanych przez zaproszonych
gości. 

Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Henryk Kasperczak oraz Antoni
Szymanowski opowiadali m.in. o Klubie Wybitnego Reprezentanta,
nadchodzących w nim zmianach, swojej piłkarskiej historii, zabawnych
sytuacjach, jakie spotkały ich podczas piłkarskiej kariery, a także o tym, czym
obecnie zajmują się byli kadrowicze. Okazało się, że sport w dalszym ciągu
odgrywa w ich życiu kluczową rolę i pomimo zawieszenia butów na kołku, każdy
z nich stara się mieć wpływ na poziom futbolu w naszym kraju. 

Najczęściej głos zabierał Henryk Kasperczak oraz Antoni Szymanowski, których
z zaciekawieniem słuchało całe audytorium. Zgromadzeni na spotkaniu kibice mieli również okazję do zadawania pytań wybitnym reprezentantom,
zrobienia sobie z nimi zdjęć, a także wzięcia od swoich piłkarskich idoli autografów. 
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