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Prezentacja piłkarzy Śląska oraz nowych strojów na sezon
2013/14 zakończyła wielki piknik piłkarski, który odbył się w
sobotę przy Centrum Handlowym Magnolia. Przez cały dzień
było wiele atrakcji dla fanów futbolu, ale najważniejsza była
możliwość wzięcia autografów i porozmawiania z
podopiecznymi Stanislava Levego.
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∨ Czytaj dalej

Dzień ze
Śląskiem
Wrocław i

prezentacja drużyny już
13 lipca
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Wrocław i

Czytaj także:

Tak relacjonowaliśmy przebieg imprezy

Godz. 20.00.
Piłkarze Śląska klubowym autobusem podjechali pod scenę. Zaraz
zacznie się prezentacja.

Pierwsi zawodnicy są już na scenie - Wrąbel. Uliczny, Przybylski,
Więzik. - Jestem tu najmłodszy. Liczę na wasze wsparcie - powiedział
17-letni Kamil Dankowski.

- Jestem w czwartym klubie i jeszcze takiej prezentacji nie miałem -
powiedział Adam Kokoszka.

Reklamy Google

Nowa Dacia Dokker Van

Już od 29 900 zł netto. Poznaj szczegóły!

www.dacia.pl/Dokker_Van

Ustawa śmieciowa

z perspektywy przedsiębiorcy. Pobierz bezpłatny poradnik!

www.experto24.pl

Ogromny tumult zrobił się, gdy pojawił się Waldemar Sobota.
Kibice skandują jego nazwisko.

Wszyscy piłkarze są już na scenie. - Ja
jestem coraz starszy, wy coraz młodsi, nie
wiem jak to się dzieje - powiedział do
kibiców Sebastian Mila. - Zrobimy wszystko,
żeby za rok we Wrocławiu znów były
europejskie puchary - dodał trener Stanislav
Levy.
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prezentacja drużyny już
dziś

Piłka nożna: Dziś
prezentacja
Śląska Wrocław

Łukasz Gikiewicz
odszedł ze
Śląska. I zrzekł

się premii...

Piłka nożna:
Umiarkowany
optymizm po

sparingach Śląska

autografów, wspólne zdjęcia i rozmowy z
kibicami. Dopiero po godz. 21.20 piłkarzom
udało się wyjść z tłumu fanów i odjechać
autokarem.

Godz. 19.00.
Tłum przed Magnolią gęstnieje. Jest coraz
więcej kibiców w zielonych szalikach i
koszulkach. Niektórzy robią jeszcze zakupy.
Na jednym ze stoisk można za 99 zł kupić
nowe koszulki, w których Śląsk się dziś
zaprezentuje i będzie w nich grał w sezonie
2013/2014. Koszulki są zielone, mają białe
rękawy oraz pionowy biało-czerwony pas z

lewej strony, na którym - na wysokości serca - umieszczono klubowy
herb. Oczywiście zawodnicy będą mieć jeszcze numery, swoje
nazwiska oraz logo sponsorów

Tymczasem w kilka minut zniknęły sprzed sceny wszystkie boiska i
dmuchane instalacje do zabawy dla najmłodszych.

Po godz 19 odbyła się premiera filmu "Zwyciężymy" zrealizowanego
przez wrocławski Klub Kibiców Niepełnosprawnych. Krótka produkcja
mogła zachwycić - z jednej strony pokazała trudy i problemy
niepełnosprawnych, z drugiej przedstawiła ich jako normalnych ludzi,
którzy bawią się, tańczą i kibicują. Wielkie brawa za ten film!
Gratulacje składamy na ręce Pawła Parusa, przewodniczącego KKN,
który robi wielkie rzeczy.

Godz. 17.00.
Przed scena trwają rozgrywki dzieci z piłkarskiej akademii Olympic,
której właścicielami są dwaj byli piłkarze Śląska Dariusz Sztylka i
Krzysztof Wołczek.

Puchar dla najmłodszego uczestnika turnieju ufundowany przez Gazetę
Wrocławską trafił do pięcioletniego Szymona, którego idolem - jak sam
mówi - jest Piotr Ćwielong. Szymon dostał też koszulkę z logo Gazety
oraz piłkę.

Atrakcji jest co nie miarą. Trwają konkursy plastyczne dla dzieci,
których laureaci dostają nagrody na tej samej scenie, na której pokażą
się piłkarze. Można zagrać w Fifę na play station czy w piłkarzyki.

Najmłodsi sami mogą stać się piłkarzykami wchodząc na jedno z
dwóch dmuchanych boisk. Jest oczywiście stoisko z klubowymi
gadżetami, a wewnątrz Magnolii można wyrobić nową Kartę Kibica,
kupić karnet na rundę jesienna lub bilety na mecz Ligi Europy 18 lipca
czy pierwsze spotkanie ligowe we Wrocławiu z Jagiellonią.

Między fanami krąży klubowa maskotka Orzeł Ślązak, z którym można
sobie zrobić zdjęcie.
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