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12 niecodziennych zdjęć, w niecodziennym kalendarzu na 2013 rok.

Na wspólnych fotografiach możemy zobaczyć sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych, uprawiających  tą samą dyscyplinę
sportową. Chcieliśmy pokazać silę i determinacje sportowców, a  także podkreślić idee integracji – podkreśla Michał Fitas ze
Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych, które kalendarz wydało. - W kalendarzu znajdziemy sportowców
znanych, sprawnych m.in takich jak Renata Mauer-Różańska, Sebastian Mila,Marian Kelemen, Radosław Hyży czy Paweł Rańda, a
także znanych niepełnosprawnych sportowców - Jakub Tokarz czy Filip Rodzik. - dodaje Michał Fitas.

Oprócz tego w kalendarzu znajdują się również kibice niepełnosprawni, którzy na co dzień dopingują swoich idoli. Jednym z
bohaterów  kalendarza jest Rafał Mikołajczyk – reprezentant Polski w rugby na wózkach, który przyznaje, że samo patrzenie na ten
kalendarz zmienia już pewne bariery. - Sport tak naprawdę kształci charakter i osobowość. I czy sport uprawiają osoby sprawne czy
niepełnosprawne to tak naprawdę nie ma tutaj żadnej granicy. To jest to samo. Kalendarz to nie jest integracja, to taka jednolitość -
coś co łamię wszystkie bariery, stereotypy. - podkreśla Rafał Mikołajczyk

Zdjęć zostało zrobionych setki, a w kalendarzu mogło się ich znaleźć zaledwie 12. Dlatego wybór nie był łatwy - Wybór był ciężki,
mieliśmy dużą debatę -  przyznaje Michał Nidrych – fotograf. - i dodaje - Zebraliśmy się w parę osób, każdy miał argumenty na inne
zdjęcia.

Kalendarz został wydany w liczbie kilkuset sztuk. Ma on charakter kolekcjonerski, dlatego nigdzie nie będzie można go kupić.  My,
mamy dla was jednak niespodziankę. Kalendarz będzie można wygrać w  specjalnym konkursie na naszej antenie. Dlatego już teraz
radzimy - Słuchajcie nas uważnie.  
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Piłkarscy kibice w tym Śląska Wrocław chcą legalnie odpalać race na stadionach.

 

Wrocław miastem spotkań  - także tych kulinarnych.

 

Witaminka jednak może zostać w rynku.

 

 

PODAJ IMIĘ:

PODAJ ADRES E-MAIL:

Czy uważasz, że ścisłe centrum
Wrocławia powinno zostać wyłączone z

ruchu dla samochodów?

Tak.

Nie.

Nie mam zdania.
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