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Piłka nożna

Piłkarze Śląska dziękują w Bełchatowie 
obecnym na meczu niepełnosprawnym kibicom 
z Wrocławia. (Fot. Paweł Kot)
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Film o niepełnosprawnych kibicach 
Śląska
PaK / 01.12.2010 06:46

We wtorek w siedzibie 
klubu przy Oporowskiej 
odbyła się prapremiera 
filmu dokumentalnego pt. 
"Przełamywanie barier" o 
niepełnosprawnych 
kibicach Śląska.

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego i 
Urzędu Miasta i raper Kasta. 
Na premierze filmu nie 
zabrakło też trenera, piłkarzy 
oraz samych 
zainteresowanych.

Były przemówienia i podziękowania, a także apele: – To między innymi od was 
zależy, czy nam się chce wstać z łóżka w następny dzień po meczu – mówił do 
piłkarzy jeden z członków stowarzyszenia kibiców niepełnosprawnych. – Wasza 
gra i wynikami, a te ostatnio były dobre, pomagają nam żyć – dodał kibic.

Oprócz części oficjalnej kibice mogli porozmawiać ze sowimi idolami z boiska. 
Najczęściej oblegany był Amir Spahić, a pytano go o niefortunne przyjęcie piłki 
w meczu z Arką. Z kolei Sebastian Mila podziwiał kibiców za to, jak wiele czasem 
muszą przejeść, by obejrzeć spotkanie Śląska na żywo. – To jest niesamowite, 
ile wyrzeczeń czasami trzeba zrobić, by pojechać na mecze - powiedział kapitan 
"wojskowych" i dodał: – Nie przyszedłem tutaj z obowiązku tylko z 
przyjemności. Jeśli takie spotkania będą organizowane w przyszłości, to też z 
przyjemnością się wybiorę.

Premiera filmu dokumentalnego o Klubie Kibiców Niepełnosprawnych pt. 
"Przełamywanie barier" w środę w Internecie.

Ostatnie bilety na mecz Śląska i Wisły
18.11.2011, 19:03

Tragiczna sytuacja Jagiellonii przed 
meczem ze Śląskiem
18.11.2011, 00:39

Śląsk na drugi kraniec kraju
17.11.2011, 16:31

Rafał Gikiewicz przestrzega przed 
Jagiellonią oraz hurraoptymizmem
14.11.2011, 17:33

Minizgrupowanie Śląska w Spale
13.11.2011, 15:45

Szykuje się kolejny komplet
13.11.2011, 01:17

Piątek, 18 listopada 2011
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film

no ciekawie się zapowiada, trailer możecie zobaczyć na 
http://wroclove2012.com/pl/artykul_o_wroclawiu/id_1140
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