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Todd Solondz: Kina europejskie pod 
lupą

Kryminalny Wrocław 
po raz trzeci

Alternatywne 
dyktando

Wrocławsko –

„Przełamywanie barier” – to tytuł filmu zrealizowanego przez Klub 
Kibiców Niepełnosprawnych podczas meczów piłkarzy Śląska 
Wrocław. Dziś jego internetowa premiera.

Pierwszy raz film można było zobaczyć we wtorek podczas specjalnego 
pokazu w budynku klubu przy ulicy Oporowskiej. Tam też odbyło się też 
spotkanie kibiców niepełnosprawnych z piłkarzami i trenerem Śląska 
Wrocław. - Jak to możliwe że was niepełnosprawnych jest tak dużo, a 
na tych imprezach, które dają wam szansę być naprawdę blisko sportu, 
jest was tak mało? – zastanawiał się trener Śląska, Orest Lenczyk. I 
dodawał: - Jestem przekonany, że to co się robi w Śląsku, i co się 
jeszcze zrobi, będzie ogromną szansą, żeby was było naprawdę wielu. 
Kapitan Śląska Sebastian Mila mówił zaś: - Podziwiam tych ludzi, że 
chce im się jeździć tyle kilometrów na mecze Śląska, tym bardziej, że 

wiem, jakie to dla nich ciężkie.

Coraz więcej kibiców

Sam dwudziestominutowy film - „Przełamywanie barier” - traktuje o Klubie Kibiców Niepełnosprawnych. Został nakręcony podczas 
kilku wyjazdów, kilku meczów na Oporowskiej i wzbogacony wywiadami z osobami zaangażowanymi w klub. - Ten sposób 
aktywizacji osób niepełnosprawnych do tej pory nie był promowany – podkreśla Paweł Parus – szef Klubu Kibiców 
Niepełnosprawnych i jeden z reżyserów filmu. I zaznacza: - Wiele z tych osób, które jeżdżą na mecze, są niezdolne do samodzielnej 
egzystencji, potrzebują opiekunów. Niektóre mają problem, by wstać z łóżka i wyjść z domu. Później spotykają problemy 
infrastrukturalne, na przykład wysokie krawężniki czy autobusy niedostosowane do ich potrzeb. Jednak jeśli osoby niepełnosprawne 
odpowiednio się zmotywuje i przygotuje dla nich wyjazdy, docierają one w dużej rzeszy na stadion. Obecnie 40-50 osób aktywnie 
uczęszcza na mecze na Oporowskiej. Rekord „wyjazdowy” to 30 osób wraz z opiekunami.

Tymczasem na budowanym na UEFA Euro 2012™ wrocławskim stadionie dla kibiców niepełnosprawnych zaplanowane są 102 
miejsca. - To może być mało, ale jeśli tak się stanie, to tylko należy się z tego cieszyć – kończy Parus.

Tekst: Przemek Pozowski
Zdjęcie: www.kkn.wroclaw.pl

Zobacz trailer filmu:

Więcej o filmie na stronie internetowej www.kkn.wroclaw.pl

Dodano: 02.12.2010

Tagi: 

0

NIEPEŁNOSPRAWNI KIBICE NAKRĘCILI FILM KULTURA

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

PODOBNE ARTYKUŁY

ARTYKUŁY O WROCŁAWIU

Co nowego we Wrocławiu

Miasto

> Kultura

Sport

Wywiady

Historia Wrocławia

Kalendarium

Twój Wroclove2012

Zdjęcia Wrocławia

Couch Surfing 
Zobacz

SONDA

Ile firm wspiera Wrocław w programie "Polski 
Czempion"

3 

od 3 do 5 

10 

15 

Głosuj zobacz wyniki skomentuj

Email
Przypomnij hasło

Zaloguj
Nie masz konta? Zarejestruj się

pkt Szukaj W całym Szukaj

Euro 2012 Mapa serwisu Deutsch English

Strona 1 z 2Niepełnosprawni kibice nakręcili film - Artykuły o Wrocławiu - Wroclove 2012

2011-11-18http://wroclove2012.com/artykuly-o-wroclawiu/kultura/niepelnosprawni-kibice-nakrecili-film/


