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KLUB KIBICÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wtorek, 14 maja 2013

Podczas każdego meczu na Wrocławskim stadionie pojawia się spora grupa kibiców na wózkach.

Członkowie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych dopingują do walki swoją drużynę mimo choroby,

mimo trudności, mimo wózka.

Swoją obecnością na stadionie zmieniają

negatywny stereotyp kibica – kibola. Oni chodzą na

mecze, żeby dobrze się bawić, spędzić czas w

grupie znajomych i nie myśleć o swojej

niepełnosprawności. Klub Kibiców

Niepełnosprawnych zrzesza kilkaset

niepełnosprawnych osób i jest najstarszym klubem

tego typu w Polsce. Jego „mózgiem” i założycielem

jest Paweł Parus, który, na skutek wypadku, od

trzynastu lat porusza się na wózku. Członkowie

KKN spotykają się nie tylko podczas meczów. W

swojej siedzibie, w centrum miasta umawiają się

czasem po to, by po prostu porozmawiać czy

Klub Kibica Niepełnosprawnego
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pograć w gry. Dla niektórych z nich uczestnictwo w klubie to jedyna forma czynnej rehabilitacji i

jedyna okazja, by wyjść z domu. Dla najbardziej niepełnosprawnych kibiców KKN zorganizował

samochód z podnośnikiem, dzięki któremu mogą oni jeździć nawet na mecze rozgrywane w innych

miastach. Działacze KKN współpracowali też z architektami i budowniczymi wrocławskiego stadionu

jeszcze podczas budowy. Dzięki temu, jest to najlepiej przystosowany dla potrzeb osób

niepełnosprawnych stadion w Polsce - kibice na wózkach mogą wjechać wszędzie nie poko nując

żadnych podjazdów ani schodów, a na koronie mają bardzo dobre miejsca z doskonałą widocznością.

W studio Anna Maruszeczko spotkała się z Marią Popielawską – ze stowarzyszenia Centre for Access

to Football in Europe, które stara się o to, by jak najwięcej obiektów sportowych było dostępnych

dla osób niepełnosprawnych oraz dr Jarosławem Pałką  – historykiem, kibicem piłki nożnej, który

porusza się na wózku.
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