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Wicemiss Polski na wózku: - Życie niepełnosprawnego to nie tylko dom, szkoła, praca, zakupy. Jak każdy

człowiek osoby jeżdżące na wózkach chcą się też bawić i tańczyć. Jednak do niemal wszystkich wrocławskich

dyskotek prowadzą schody. To wielkie utrudnienie

Weronika Wróbel uczy się we wrocławskim technikum, jest młoda i energiczna. Interesuje się modą, podnosi ciężary,

na początku sierpnia została drugą wicemiss Polski na wózku.

- Nie jestem gorsza od innych, po prostu mam kółka - mówi o sobie.

Do klubów muszą ją wnosić

Nie narzeka na Wrocław. - W porównaniu z innymi polskimi miastami, jest dobrze przystosowany do moich

codziennych potrzeb. Ale tylko za dnia. Niestety do każdej dyskoteki są schody i nie mogę pójść na imprezę.

Wieczorami najczęściej idziemy ze znajomymi do restauracji albo baru - lubię wyjść do Setki, ale tam nie potańczę.

Żeby wejść do nocnego klubu, muszę liczyć na pomoc ochroniarza (ci czasem bywają bardzo nieuprzejmi), a nie czuję

się dobrze, gdy ktoś mnie nosi. Wolałabym, żeby były podjazdy - mówi Weronika.

Postanowiłam sprawdzić, czy rzeczywiście wrocławskie kluby w ogóle nie biorą pod uwagę niepełnosprawnych.

Znalazłam zaledwie kilka lokali z windą, o podjazdach trzeba zapomnieć. Że problem istnieje, zgodził się ze mną

Paweł Parus, prezes wrocławskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, który zrzesza kilkaset osób i promuje

aktywność niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. 

Bliżej centrum trudniej o fajne miejsce

- Niestety, to prawda - żeby się zabawić, trzeba pokonywać schody. Tak jest w wielu polskich miastach - kluby

zazwyczaj znajdują się w podziemiach, żeby wygłuszyć głośną muzykę. Byłoby dużo łatwiej, gdyby były dostosowane

do potrzeb niepełnosprawnych. Gdy umawiam się ze znajomymi, muszę to wcześniej dobrze zaplanować. Nie

chciałbym jednak, żeby były kluby tylko dla niepełnosprawnych. Unikałbym takich miejsc, przecież w zabawie chodzi o

integrację. Chcę móc się bawić ze swoimi sprawnymi znajomymi - mówi.

Paweł Parus podobnie jak Weronika wybiera raczej bary. Wygodnie jest na ul. Bogusławskiego pod wiaduktem, ale

im bliżej centrum, tym trudniej znaleźć fajne miejsce. Chwali sobie jednak klub położony w samym sercu Rynku:

Puzzle w Przejściu Garncarskim. - Właściciele lokalu sami skontaktowali się z KKN, aby poinformować o tym, że jest

odpowiednio przystosowany, i zaprosili nas na imprezy.

Rzeczywiście, w Puzzlach jest winda, uprzejma ochrona i toaleta dla niepełnosprawnych. Dla menedżerki klubu,

Magdaleny Bonkowskiej to oczywiste, że lokal musi być dostępny dla każdego: - To problem, którego w ogóle nie

powinno być! Na wszystko jest sposób. U nas ochroniarze i kelnerki są przyjaźni, gotowi do pomocy i sprawiają, że

każdy czuje się równy. Osoby niepełnosprawne chętnie do nas przychodzą na konkretne wydarzenia muzyczne albo

obejrzeć mecz na ogródku - to dzięki współpracy z KKN - opisuje Bonkowska.

Czasem wystarczy miła obsługa

Są jednak tacy, którzy problemu w ogóle nie widzą. Dla wrocławskiego artysty Tomasza Sysło schody wcale nie są

przeszkodą: - Wychodzę na imprezy bardzo często, np. do Puzzli, Poziomu 1, Manany [ul. św. Mikołaja], Etheru [koło

kina Nowe Horyzonty]. Sam czasem jestem DJ-em. Jedyne przeszkody, na jakie trafiam, są w głowach ludzi. Tak

naprawdę wystarczy miła obsługa i pomoc ochroniarza - choć rzeczywiście często są to opryskliwe osiłki, to nie

można rezygnować. Trzeba stanowczo żądać pomocy. Z powrotem o późnej porze też nie ma problemu - są specjalne

taksówki - zapewnia z optymizmem Sysło.

- To, na co rzeczywiście mogę narzekać, to brak chodników na Rynku - nieprzyjemnie się porusza na wózku po kocich

łbach i to trzeba zmienić - zaznacza. 
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