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Niepełnosprawni na stadionie

Jeszcze kilka lat temu widok osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim na trybunach stadionu

piłkarskiego w Polsce należał do rzadkości. A już nie do pomyślenia było, żeby niepełnosprawni

jeździli na wyjazdy. Klub Kibiców Niepełnosprawnych z Wrocławia od kilku lat udowadnia, że jest to nie

tylko możliwe, lecz zupełnie naturalne. Chociaż nie zawsze było łatwo.

Mirosław Szczepanik

Jesień 2011 roku i pamiętny wyjazd do Bełchatowa. To tam na skutek absurdalnej decyzji delegata PZPN

Mirosława Starczewskiego, pomimo wcześniejszych ustaleń, odbył się pokaz niespotykanego cynizmu i

chamstwa. Niepełnosprawnym fanom Śląska nakazano zdjęcie czapek, szalików i bluz, które miały na sobie herb

lub napisy związane ze Śląskiem. Kibice KKN pokornie wykonali dyspozycję, przez co marzli przez 90 minut

meczu. Wydawało się, że głupota triumfuje. Pozornie. Już podczas akcji zdejmowania odzieży nagrywano

mikrofonem radiowym wszystko, a w drodze powrotnej obmyślano plan, jak dobrać się delegatowi do skóry.

Efektem było napiętnowanie działań pracownika PZPN w głównym wydaniu Wiadomości, Panoramy i Teleexpresu

oraz we wszystkich ważnych dziennikach prasowych. W sprawie wypowiedzieli się znani piłkarze, jednoznacznie

opowiadając się po stronie KKN. Od tej pory nikt nie odważył się odmówić tej ekipie wstępu na jakikolwiek

stadion. Nawet jeśli ze względu na prace budowlane sektory gości były wyłączone z użytkowania lub na kibiców

Śląska nałożone były zakazy wyjazdowe. Tak było w Bielsku Białej, Zabrzu, Szczecinie, czy Kielcach.
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– Każdy nasz wyjazd to zupełnie odrębna przygoda, inne problemy poruszane podczas rozmów, nowe żarty, ale

przede wszystkim kolejne niezwykle ważne spotkanie z przyjaciółmi. Futbol to dodatek, który choćby ze

względy na końcowy wynik meczu jest niezwykle istotny dla nastroju każdego kibica, ale jednak nie

najważniejszy – mówi Paweł Parus prezes KKN.

O tym niezwykłym stowarzyszeniu napisano i powiedziano już niemal wszystko. O jego początkach i powstaniu,

licznych projektach, idei działalności, czy niesztampowych sposobach aktywizacji. Ale na czym polega siła tych

ludzi? – My w naszym życiu przeszliśmy już tyle zakrętów i takie trudności, że problemy zwykłych śmiertelników

kompletnie nie robią na nas wrażenia – twierdzi Michał Fitas, wiceprezes.

– Mam wrażenie, że oni nie boją się nikogo. Nie wiem, czy nie mają nic do stracenia, czy może ich ogromna

pasja połączona z życiową determinacją pozwala im patrzeć na wszystkich z góry – opowiada ze śmiechem

wolontariuszka Marzena.

Poza tym KKN jest samowystarczalny. Jego istnienie nie zależy od żadnej instytucji.

– Biuro wynajmujemy po znajomości, nie mamy też majątku. To co mogą nam zabrać? – retorycznie pyta Paweł

Parus. – Nie przeszkadza nam to w profesjonalnym podejściu do tego, co robimy, na przykład podczas realizacji

projektów. Nigdy też nie milczymy, gdy widzimy, że komuś z naszego środowiska wyrządzana jest krzywda –

dodaje szef KKN. Stąd na briefingu wojewody dolnośląskiego Marka Skorupy ostro zareagował, gdy zamykano

wrocławski stadion przed meczem z GKS Bełchatów w maju 2011 roku. – Proszę osobiście przekazać

kilkudziesięciu osobom niepełnosprawnym, że zamiast spotkać się na meczu z przyjaciółmi zostaną w ten dzień

w swoich łóżkach czy ośrodkach – mówił do wojewody Paweł Parus. Rok później wraz z Natalią (prywatnie

sympatią Pawła) odbierali z rąk Marka Skorupy statuetkę SuperLodołamacza, prestiżową nagrodę za

aktywizację społeczną i zawodową.

Nagród dla KKN za działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych było kilka. Bo piłka nożna ma stanowić

tylko preludium do dalszego rozwoju członków stowarzyszenia. Poza meczami mają oni aktywnie żyć, zakładać

rodziny, zdobywać kolejne szczeble edukacji, pracować i przede wszystkim odważnie stawiać czoła barierom,

których wciąż pełno w otoczeniu, w jakim przyszło im funkcjonować. Stąd można się spodziewać, że gdy na

przykład ceny biletów na wydarzenie piłkarskie będą absurdalnie wysokie, na pewno w obronie portfeli

niepełnosprawnych stanie KKN. Wymyślili sobie, że nikt nie będzie o nich decydował, poza nimi samymi. Sami

piszą projekty, nakręcają filmy, zarządzają i organizują kolejne imprezy. Zbudowali fortecę obrony swoich praw,

której strzegą niczym oka w głowie.

Siła, determinacja i chęć realizacji pasji – to dzięki tym cechom grupa ta ma na koncie 50 wyjazdów na mecze.

Michał i Paweł z dwoma asystentami pojechali na finał Euro 2012 do Kijowa. Po prostu, wsiedli w samochód,

obejrzeli mecz i wrócili. Żadnych noclegów, przygotowań, czy innych czynności, których byłoby mnóstwo

podczas wyjazdu pełnosprawnych kibiców na mecz odbywający się ponad 1200 kilometrów od miejsca

zamieszkania. Wyjazd ten tak ich rozochocił, że miesiąc później dotarli do Podgoricy (1600 km), a na koniec

wakacji siłą rozpędu dojechali do Hanoweru, żegnając się z europejskimi pucharami. Ostatnio w ich głowie

pojawił się nowy cel – brazylijska Maracana, czyli Mundial 2014. I zapewne w wielu przypadkach skończyłoby

się na marzeniach, jednak ta ekipa jest naprawdę w stanie ten pomysł zrealizować. Bo hasło widniejące na ich

fladze – „Dla nas nie ma barier” nie jest pustym sloganem promocyjnym, lecz sposobem na życie.


