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Wspólny cel - WYGRAĆ!
Wspólny cel – WYGRAĆ!
– wystawa fotografii organizowana przez Fundację Kulawa Warszawa
autor zdjęć Jakub Sagan Fundacja Kulawa Warszawa, której misją jest tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich, pod względem
architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się, a także zmiana postrzegania osób z
niepełnosprawnościami zaprasza na wystawę fotografii „Wspólny cel – WYGRAĆ!” autorstwa Jakuba Sagana.
Wieloletnie zaangażowanie w sport członków fundacji zaowocowało pragnieniem zaprezentowania jak największej
ilości osób różnych dyscyplin sportu uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami. Walka, prawdziwe sportowe
emocje, chęć zwycięstwa towarzyszą wszystkim sportowcom.
Sport jest uznawany powszechnie za walkę z samym sobą, a mistrzowie sportu, sięgający po najwyższe trofea
zawodnicze traktowani są niemal jak nadludzie. Myśląc o sporcie niezwykle rzadko przychodzą nam na myśl
sportowcy będący osobami z niepełnosprawnościami.
W powszechnej świadomości w sporcie uprawianym przez sportowców z niepełnosprawnościami nie istnieją takie
dyscypliny jak rugby, hokej na lodzie, piłka nożna czy koszykówka. Wszystkie one są sportami zespołowym, które
tradycyjnie postrzegane są jako gry oparte na sile, szybkości, zwrotności, refleksie i agresji, a gracze w niej
uczestniczący to, w naszym powszechnym wyobrażeniu, dwumetrowi ponadnaturalni giganci. Dla wielu może się
okazać więc sporym zaskoczeniem, że wszystkie te dyscypliny uprawiane są z nie mniejszą determinacją i emocjami
przez osoby z niepełnosprawnościami.
Skąd pomysł na wystawę? Moim marzeniem jest zagranie przy trybunach pełnych kibiców! - mówi prezeska Fundacji
Kulawa Warszawa Izabela Sopalska-Rybak. Trenuję rugby na wózkach od kilku lat, całe życie jestem związana ze
sportem. Grałam na turniejach w Polsce, w innych krajach, jako zawodniczka warszawskiego klubu Four Kings, jako
reprezentantka Polski i nadal nie udało się zrealizować mojego marzenia. Nie chodzi tylko o mnie, ale jest ogromna
ilość sportowców, którzy wylewają litry potu na boisku, czy korcie, w czasie treningów, dają z siebie 100%, poświęcają
swoj czas i pieniądze, żeby być jak najlepszym w swojej dyscyplinie. Ta wystawa powstała po to, żeby zainteresować
większą ilość osób dyscyplinami sportu, które uprawiają osoby z niepełnosprawnościami. Wiem, że kiedy ktoś nowy
pojawi się na widowni w czasie turnieju rugby na wózkach na wysokim poziomie, to zostaje na dłużej. Właśnie dlatego
chcę, żeby wszyscy się dowiedzieli o tak niesamowitych dyscyplinach, jak np. hokej na sledgach, amp futbol czy
rugby na wózkach. - dodaje.
To wciąż bardzo niedoceniana, ale jakże piękna twarz sportu, która bardzo powoli próbuje poszerzać krąg osób nią
zainteresowanych, wbrew próbom jej zmarginalizowania. Nie jest to łatwe pomimo tego, że dorobek medalowy
naszych paraolimpijczyków często znacząco przewyższa ten przywożony przez dobrze dofinansowanych i medialnie
rozpieszczanych sportowców pełnosprawnych.
Jakub Sagan, pasjonat fotografii, który w 2016 roku pokazał swoją pierwszą wystawę fotografii poświęconą
niepełnosprawnym sportowcom - rugbistom pt.: „Murderball”, a także publikując swoje prace w Przeglądzie
Sportowym, konsekwentnie podąża dalej ścieżką ukazywania
i promowania niepełnosprawnych sportowców.
Fundacja Kulawa Warszawa zaprosiła do współpracy Jakuba Sagana, aby stworzyć wystawę fotografii jego autorstwa
przedstawiającą sportowców z niepełnosprawnościami zatytułowaną „Wspólny Cel – WYGRAĆ!”. Jego czarno-białe
fotografie są efektem ponad półtorarocznej pracy, w ramach której autor obserwuje i fotografuje zawodników i
zawodniczki uprawiające różne dyscypliny sportu.
- Podczas pracy nad tym projektem, który realizuję we współpracy z Fundacją Kulawa Warszawa, bardzo często
bywało tak, że w trakcie mojej pracy z aparatem fotograficznym, ulegałem tak silnym emocjom, że pochłonięty tym,
co dzieje się na lodowisku, parkiecie, czy boisku zapominałem naciskać spust migawki. Najbardziej zdumiało mnie,
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jako osobę uprawiającą grę w tenisa ziemnego, obserwowanie meczu w tej dyscyplinie sportowców niewidomych. Nie
potrafię fotografować nie angażując się w to, co dzieje się przed moim obiektywem. Na początku bardzo mnie to
uwierało, ale z czasem pozwoliło na lepsze zrozumienie dyscypliny i oddanie jej ducha w fotografii. Dodatkowo, to
niezwykłe doświadczenie podziałało na mnie wyjątkowo motywująco, w sposób daleko wykraczający poza sferę
fotografii – mówi autor zdjęć.
Na wystawie plenerowej prezentowanej przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki (od strony ul.
Marszałkowskiej) będzie można obejrzeć kilkadziesiąt czarno-białych fotografii przybliżających takie dyscypliny jak,
rugby na wózkach, koszykówkę na wózkach, hokej na sledgach, ampfutbol, lekką atletykę, taniec sportowy, crossfit,
szermierkę, blind tenis, tenis stołowy.
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Organizatorem wystawy jest Fundacja Kulawa Warszawa
Partnerem Strategicznym wystawy jest BEST-MED Centrum Medyczne
Wystawę wspierają także: Benefit Systems, Salon Bez Barier, ASDON, Peuna Qlatka oraz FoxRabbit.
Partnerami wystawy są: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach, KSN Start,
IKS ATAK, AMP Futbol Polska, Fundacja Akademia Integracji, Blind Tennis Polska oraz Wheel Throwdown.
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