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White Red Eagles Football Club - polskie marzenie o Premiership
Około pół roku temu w głowie jednego z polskich emigrantów Darka Szymańskiego (Wrocław/Basildon), pojawił się
pomysł na stworzenie polskiej drużyny piłkarskiej w ojczyźnie piłki..
Około pół roku temu w głowie jednego z polskich emigrantów Darka Szymańskiego (Wrocław/Basildon), pojawił się pomysł na stworzenie polskiej
drużyny piłkarskiej w ojczyźnie piłki nożnej. Z początku wydawało się to niemożliwe; zbyt duże koszty, bariera językowa. Jednak Darek wciąż wierzył,
że się uda. Sam jako nastolatek grał w piłkę we wrocławskiej A klasie w GKS Mirków-Długołęka, później był zawodnikiem Widawy Kiełczów. Swoją
wizją zaraził Daniela Maćkowskiego (Poznań/Purﬂeet), Pawła Zielińskiego (Lublin/Grays) oraz Łukasza Mikiewicza (Częstochowa/Purﬂeet). Razem
planowali i pracowali nad powstaniem pierwszej w hrabstwie Essex drużyny o polskim pochodzeniu. Ich życiowa pasja - piłka nożna - nie pozwalała im
zrezygnować z wizji. Podzielili się obowiązkami i w czerwcu złożyli wniosek do angielskiej FA który został rozpatrzony pomyślnie. Dostali pozwolenie
na granie w sobotniej lidze Southend 7 District League.

Rozegrali pierwsze dwa spotkania towarzyskie z drużynami ligowymi. Pierwszy mecz zagrali 19 lipca z drużyną, która zamierza grać w niedzielnej
lidze. Mecz tylko w pierwszych minutach był wyrównany, jednak zakończył się znaczną przewagą biało-czerwonych (8:2). Drugie spotkanie odbyło się
w deszczową sobotę 9 sierpnia na boisku w Basildonie. Tym razem Orły traﬁły na Rhodesia United - team, który czterokrotnie wygrał puchar ligi.
Niestety wynik meczu to 4:1 dla drużyny przeciwnej. Jedyną bramkę strzelił Łukasz Michalski.
Wciąż odbywają się testy oraz sesje treningowe, które mają na celu wyłonienie piętnastu najlepszych zawodników z dużej liczby zgłaszających się
osób. Wszystkie osoby zainteresowane drużyną mogą śledzić daty spotkań oraz relacje z meczy na łamach strony klubowej White Red Eagles Football
Club (start pod koniec sierpnia), portalu Thurrock.pl oraz w londyńskim tygodniku Cooltura. Kontakt z drużyną: poprzez klubowy email
whiteredeaglesfc@mail.com lub poprzez proﬁl na Naszej Klasie.
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