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Na wrocławskim stadionie audiodeskrypcję zastosowano na razie tylko raz. Zainteresowanie kolejnym 
meczem jest jednak spore. Sprzęt kupiony przez UEFA zostanie we Wrocławiu – będzie można go 
wykorzystywać także w meczach np. koszykówki. Nakazani przez UEFA audiodeskryptorzy będą
relacjonować piłkarskie zmagania również na Euro 2012. 

Marcin, gdy tylko dowiedział się, że w czasie meczu Śląska z Arką 
Gdynia będzie audiodeskrypcja, jako pierwszy zgłosił się do Klubu
Niepełnosprawnych Kibiców po specjalny sprzęt. Wystarczy prosty 
odbiornik, by także polscy niewidomi kibice mogli wiedzieć 
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Marcin, gdy tylko dowiedział się, że w czasie meczu
Śląska z Arką Gdynia będzie audiodeskrypcja, od 
razu zgłosił się po sprzęt (fot. TVP Wrocław)
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dokładnie, co dzieje się na murawie. – W pomeczowych 
rozmowach nie mogłem uczestniczyć ponieważ nie wiedziałem jaki 
zawodnik jak zagrał, bo generalnie ja nie widzę twarzy zawodników
– tłumaczy kibic. 

W Austrii i w Szwajcarii już w 2008 r. były pierwsze próby 
audiodeskrypcji. I właśnie doświadczeni Austriacy dwa tygodnie 
temu uczyli sportowej audiodeskrypcji polskich wolontariuszy. 
Tego wymaga UEFA. 

Wolontariuszy znalazła wrocławska Fundacja „Katarynka” 
specjalizująca się w audiodeskrypcji. Bartek i Przemek –
wrocławscy dziennikarze sportowi – przez 90 minut, bez przerwy, 
potrafią opisywać wszystko, co dzieje się na stadionie. Emocji nie
brakuje. – Musimy mieć świadomość, że wśród osób 
niedowidzących czy niewidomych są np. osoby, które nie widzą od 
zawsze, tak więc de facto działamy na ich wyobraźnię, musimy 
jeszcze bardziej grać emocjami, barwami. Musimy też pamiętać o 
takich elementach jak koszulki piłkarzy, reakcje trybun, ale także to, 
jak ubrani są kibice – opowiadają. 

Dawid i Bartek również niedowidzą. Słyszany w słuchawce głos 
komentatora bardzo im pomógł. – W większym obrazowaniu 
meczu, żeby mi coś nie przeszło przed oczami prawda np. gol albo 
jakaś ważna akcja – mówią. – Bez sprzętu nie widziałbym, ze padł
strzał, nie widzę z tej odległości bramki – dodają. 

Na wrocławskim stadionie audiodeskrypcję zastosowano na razie tylko raz. Zainteresowanie kolejnym meczem jest 
jednak spore. – Na razie zgłosiło się do nas około trzydziestu osób i myślę że moglibyśmy na tą liczbę osób z tym 
schorzeniem, z tą niepełnosprawnością, na kolejnych meczach liczyć – mówi Paweł Parus z Klubu Niepełnosprawnych 
Kibiców. Sprzęt kupiony przez UEFA zostanie we Wrocławiu i będzie można go wykorzystywać także w meczach np. 
koszykówki.
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