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Trener Orest Lenczyk oraz zawodnicy  mistrzów Polski – Dariusz
Sztylka  i  Marian  Kelemen  spotkali  się  z  wrocławskimi
gimnazjalistami i licealistami na  nowym wrocławskim  stadionie.
Była  też  nauka  dopingu  z  „Wielkim  Śląskiem”,  a  wszystko  w
ramach projektu „Co wiesz o UEFA Euro 2012 TM?”.

Stadion,  na  którym dziś  wieczorem po  zaleceniu  UEFA zacznie  się
kładzenie murawy (więcej o tym na naszym portalu jutro), drugi dzień z
rzędu był miejscem akcji finału projektu edukacyjnego miasta Wrocław
zatytułowanego „Co wiesz o UEFA Euro 2012 TM?”

Podczas drugiego dnia, poświęconego Śląskowi Wrocław gimnazjaliści i
licealiści  mieli  okazję  m.in.  zobaczyć  fragment  filmu  „Przełamywanie
barier”  o  Klubie  Kibiców  Niepełnosprawnych,  zobaczyć  występ  grupy

Cheerleaders Wrocław oraz nauczyć się dopingu prowadzonego przez stowarzyszenie „Wielki Śląsk”. Na koniec treningu dopingu
wspólnie  z uczniami zaprezentowano olbrzymią  flagę,  tzw.  sektorówkę.  Po  tym na  stadionie pojawili  się goście  specjalni  trener
mistrzów Polski, Śląska Wrocław - Orest Lenczyk oraz zawodnicy - Dariusz Sztylka i Marian Kelemen. Wieloletni kapitan WKS-u nie
chciał zdradzić jak długo piłkarze wspólnie bawili się po wczorajszej fecie na Rynku, a trener Lenczyk zachęcał młodych kibiców, by
jak najczęściej przychodzili na stadion.
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W którym roku Śląsk Wrocław po raz pierwszy
zdobył Mistrzostwo Polski w piłce nożnej?
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