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Galeria 2012

„Razem w pełni sprawni”

27 listopada 2013 roku w naszej szkole

odbyło się niezwykłe spotkanie członków

Stowarzyszenia Klubu Kibiców

Niepełnosprawnych z Wrocławia- panem

Pawłem Parusem oraz panem Michałem

Fitasem z uczniami klas integracyjnych i

piłkarskich. Podczas pierwszego z

czterech paneli, panowie Michał Fitas i

Paweł Parus, opowiedzieli nam swoje

historie o okolicznościach, które spowodowały ich niepełnosprawność. Otworzyli się przed

wszystkimi zebranymi na sali i szczerze opowiadali o tym,co przeżywali. Wszystkich

słuchaczy bardzo zaskoczyła tak swobodna opowieść o najtrudniejszych i najbardziej

osobistych sprawach.

W drugim panelu, goście zaprezentowali  krótkie filmiki o zasadach savoir-vivre wobec

osób niepełnosprawnych. Potem były pytania i odpowiedzi uczniów, komentarze gości na

podstawie własnych doświadczeń i przeżyć.

Trzecia część to dyskusja o piętnastominutowym filmie na temat codziennych zajęć

członków Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. Dowiedzieliśmy się  o

pasjach sportowych, kibicowaniu, wyjazdach na mecze drużyny piłkarskiej WKS Śląsk

Wrocław. Goście pokazali nam, że pomimo chorób, które nie pozwalają im w

samodzielnie funkcjonować, mogą oni prowadzić normalne życie i angażować się w

sprawy sportu, działania społeczne, pracę dziennikarską, życie towarzyskie. Na koniec

warsztatów uczniowie mieli możliwość zadawania pytań gościom.

Myślę, że nie wszyscy z nas odważyliby się bez skrupułów zaprezentować siebie przed

publicznością. Powiedzieli nam, że to jest zupełnie normalne i nie wstydzą się swojego

życia na wózku. Pomimo trudności, jakie spotykają na co dzień, byli tak silni, że

ukończyli studia: jeden z nich  Uniwersytet Wrocławski, a drugi  Uniwersytet

Ekonomiczny. Jeszcze raz bardzo dziękujemy im serdecznie za przybycie do naszej

szkoły. Dzięki naszym gościom mogliśmy zrozumieć, jakie piękne jest życie i że należy

być wobec siebie życzliwym i zawsze pomocnym. Członkowie Stowarzyszenia Klubu

Kibiców Niepełnosprawnych z Wrocławia pomogli nam zrozumieć również, że wśród nas

jest wiele osób niepełnosprawnych, ale są oni tak samo sprawni, jak my wszyscy. Na

pewno niejednemu uczniowi zakręciła się łza w oku.

galeria zdjęć >>>

Karolina Żukowska

Renata Bodyk
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