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Życie bez barier - to życie z pasją
dodano: w czoraj, 15:32 • aktualizacja: w czoraj, 15:55

Wyjazd na mecz Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław  (1:2), Gdańsk, 3 listopada 2013 r.

Początki tej historii sięgają 2008 roku. Kiedy w głowach bohaterów tego tekstu

rodził się pomysł na nowatorską działalność, w Polsce nikt nie przypuszczał, że

może się to rozwinąć na tak dużą skalę. Dzisiaj tworzą zgraną, aktywną ekipę,

która nie pogodziła się ze swoim trudnym losem. Wręcz przeciwnie, postanowiła

zrobić więcej, niż ktokolwiek od niej oczekiwał.

28 października 2008 roku powstaje Klub Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław, który

funkcjonuje przy całej strukturze drużyny Śląska Wrocław. 2 lata później zyskuje on osobowość

prawną i staje się organizacją pozarządową, działającą w formie stowarzyszenia. Dokładnie i

oficjalnie ma to miejsce 1 kwietnia, zaraz po decyzji Sądu Rejonowego we Wrocławiu o wpisaniu

Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z tą zmianą pojawiają się nowe

możliwości, nowe horyzonty, a co za tym idzie, większa mobilizacja. Ludzie zafascynowani

sportem chcą łamać wszelkie bariery, które postawiło na ich drodze życie. Mając już jakąś

podstawę, wkładają każdego dnia maksimum zaangażowania, aby oglądać swoją ukochaną

drużynę w akcji nie na ekranie telewizora, lecz na żywo, z trybuny.

Regularne wyjazdy za Śląskiem zaczynają się rok po powstaniu KKN, czyli w 2009 r. Pierwszy

cel to Kraków. Udaje się zorganizować budżet, dlatego dla osób niepełnosprawnych wyprawa jest

bezpłatna. Zapisuje się 25 osób, wliczając opiekunów. W tym czasie stadiony przystosowane do

potrzeb kibiców niepełnosprawnych można policzyć na placach jednej ręki. Do Euro 2012, które

zmieniło trochę sytuację, jeszcze daleko. Działalność KKN zbiega się jednak z okresem, podczas

którego w kraju buduje się obiekty sportowe z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych. Na

szczęście więc nie tylko areny mistrzostw Europy spełniają wymogi. Powstaje m.in. stadion Legii

Warszawa, Cracovii Karków, Arki Gdynia. W tej chwili kończy się przebudowa obiektów Górnika

Zabrze, Zagłębia Lubin czy Jagielloni Białystok. W pierwszym roku wrocławskim fanom udało

się zorganizować w sumie cztery wyjazdy jesienią. Teraz ta liczba w skali dwunastu miesięcy

wzrosła prawie dziesięciokrotnie i mówi sama za siebie.

Im więcej stadionów gotowych przyjąć niepełnosprawnych kibiców, tym więcej wyjazdów?

Niekoniecznie. Pasja nie pozwala pogodzić się z przykrą, polską rzeczywistością. Często

organizatorzy z Klubu Kibica walczą o to, aby na żywo obejrzeć rywalizację sportową w

miejscach, gdzie dostępność dla osób niepełnosprawnych jest mniejsza, a nawet żadna. Grupa
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okazuje się na tyle zwarta i zdeterminowana, że nie przeszkadzają im trudności, jakie mogą ich

czekać do momentu usłyszenia pierwszego gwizdka i zobaczenia pierwszego kopnięcia piłki.

Trzeba wspomnieć, że z pomocą idą także gospodarze meczów. Starają się oni, mimo

ograniczonych możliwości, przygotować przynajmniej prowizoryczne warunki dla przyjezdnych.

-Jako dobry przykład można podać Koronę Kielce, która nie posiada sektora dla

niepełnosprawnych, ale pozwolono nam ulokować się przy murawie pod sektorem gości.

Ostatnio, będąc na stadionie Cracovii, sami zgodziliśmy się na pokonanie około 40 schodów,

żeby przeżywać emocje z naszymi kibicami WKS, ponieważ miejsca dostępne dla wózków są

oddalone od trybuny gości – opowiada Michał Fitas, członek Zarządu KKN, który porusza się

na elektrycznym wózku inwalidzkim.

W Polsce znajduje się masa stadionów nieprzygotowanych na przyjęcie osób niepełnosprawnych.

Jednak dzięki ludzkim odruchom i bezinteresownej pomocy organizatorów obiekty te mogą

gościć kibiców poruszających się np. na wózkach. Ciekawa sytuacja ma miejsce np. w Chorzowie i

Szczecinie. Tam kibice dostają się na najwyższą część trybun, dzięki wałom, na którym są

usytuowane. Paradoksalnie starość tych konstrukcji stwarza niepełnosprawnym fanom

możliwość oglądania z góry meczów piłki nożnej. Oczywiście nie mówimy tu o wybitnym

komforcie i bliskości murawy, ale najważniejsze w tym wszystkim są: gest gospodarzy,

zdeterminowanie gości i przeciętna, ale zawsze jakaś, widoczność.

-Z naszych działań sportowych korzysta około 700-800 osób. Na mecze Śląska Wrocław na

Stadionie Miejskim uczęszcza średnio grupa 200 kibiców z opiekunami. Na tyle zresztą

pozwala sam obiekt. Na wyjazdy zbieramy od 15 od 35 osób, w zależności od budżetu, jakim

na daną chwilę dysponujemy oraz od odległości, jaką musimy pokonać. Inaczej bowiem

podróżuje się do Brugii, a inaczej do Lubina – szacuje Michał Fitas.

Miejscem, w którym wrocławskie Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych zwykle bije

rekordy frekwencji okazuje się Kraków. W meczu o mistrzostwo Polski uczestniczyła grupa około

60 osób niepełnosprawnych i opiekunów, a na kolejny, który odbył się rok po mistrzostwie,

udało się zebrać 45 fanów. Tam akurat jeździ ich wyjątkowo dużo, głównie dlatego, że to mecz

przyjaźni z Wisłą, a w grę wchodzi jeszcze dogodny dojazd autostradą.

Nie można uniknąć w takiej działalności kwestii finansowania, która tutaj wydaje się być

kluczowa. Zarząd KKN stara się wykorzystywać każdą okazję do zebrania środków na wyjazdy,

aby członkowie ponosili jak najmniejsze koszty uczestnictwa w różnych wydarzeniach. Ludzie,

stojący na czele Klubu Kibica doskonale zdają sobie sprawę, że społeczność, którą wokół siebie

tworzą, jest mocno pokrzywdzona przez los. To często bezrobotni, starający się na wszelkie

sposoby wiązać koniec z końcem.

-Nie jesteśmy w stanie załatwić środków finansowych na cały rok. Konkursy, na które

piszemy oferty, dotycza zwykle dziewięciu miesięcy, a pozostałe trzy miesiące trzeba uznać

niestety za martwe. Udało nam się wypracować bardzo efektywną współpracę z Urzędem

Marszałkowskim, dzięki czemu zrealizowaliśmy już sporo projektów i zakupiliśmy busa. Dla

nas to spory krok do przodu. Możemy bowiem w tej chwili organizować wyjazdy dla

dziewięciu osób po kosztach, płacąc tylko za paliwo. Podsumowując, większość wypraw na

mecze, czyli wyjazdów projektowych, nasi członkowie mają za darmo, co mnie niezmiernie

cieszy – mówi Paweł Parus, założyciel pierwszego w Polsce Klubu Kibiców

Niepełnosprawnych i obecny prezes stowarzyszenia.

KKN nie ogranicza swojej działalności do kibicowania na meczach piłkarskich czy różnego typu

zawodach sportowych. Tę organizację tworzą ludzie działający na wielu innych płaszczyznach,

wykorzystujący swój zapał, pasję, ale także umiejętności i spore już na ten czas doświadczenie.

Infrastruktura dla niepełnosprawnych fanów WKS na Stadionie Miejskim spełnia wszystkie

wymogi i zbiera dobre oceny członków KKN. Trzeba jednak dodać, że to oni sami mieli duży

wpływa na układ i rozwiązania logistyczne tego specjalnie przygotowanego dla nich sektora.

Przeprowadzono z nimi bowiem profesjonalne konsultacje architektoniczne. Wiadomo, że nikt

lepiej nie pomoże w stworzeniu konkretnego miejsca, jak jego sam użytkownik. Szczególnie w

tym przypadku.

-Stowarzyszenie to nie tylko zorganizowane wypady na sportowe zmagania. Tę organizację

budują ludzie, którzy spotykają się wielokrotnie poza samym meczem, co sprawia, że
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wykreowała się solidna podstawa 50 osób obecnych zawsze. Nie ma tak, jak w przypadku

większości klubów na świecie, że ludzie się kompletnie nie znają. Co z tego, że stadion

poznański dysponuje 250 miejscami dla kibiców niepełnosprawnych, skoro zazwyczaj świecą

one pustkami. Nas łączy nie tylko sport lecz także prosta przyjacielska, bezinteresowna

relacja. Wyjeżdżamy często także z powodów turystycznych czy innych zainteresowań np.

wędkarskich. Od meczu do wyjścia na piwo. Dlatego, gdy gra WKS, spotykamy się jako grupa

najbliższych sobie osób. Taki stan wyróżnia nas spośród innych społeczności kibicowskich, czy

stowarzyszeń – stwierdza Paweł Parus.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych okazuje się specjalnością stowarzyszenia. Co ciekawe,

dołączają do niego nie tylko kolejne osoby poszkodowane przez los, ale także pełnosprawni

ochotnicy. Chcą oni po prostu pomagać i spędzać czas z tymi ludźmi być może o małej

sprawności fizycznej, ale wielkim sercu i bystrym umyśle. Nie zawsze życie toczy się jednak

beztrosko, a nawet, stwierdzając bardziej realistycznie, kłody pod nogi i różnego rodzaju

przeszkody pojawiają się na każdym kroku. Najistotniejszą rolę gra wtedy podejście oraz

determinacja. Pewnych rzeczy nie da się być może przeskoczyć, ale przecież można je ominąć.

Najlepiej oddaje to historia z Bełchatowa.

Sytuacji samej w sobie nie wspomina się zbyt przyjemnie w naszym środowisku, choć z

perspektywy czasu myślę, że dobrze się stało - opowiada paweł Parus. - Zyskaliśmy wtedy

dużo pozytywnego rozgłosu i, nieskromnie mówiąc, chwały. 15 października 2011 r. – w tym

czasie obowiązywał zakaz przyjazdu na mecz dla zorganizowanej grupy kibiców Śląska

Wrocław jako kibiców gości. Stowarzyszenie utrzymywałó dobre relacje z klubem

bełchatowskim i wywalczyliśmy sobie pozwolenie na przyjazd. Okazało się jednak w dniu

meczu, że delegat PZPN nie zgodził się na naszą obecność. Dowiadując się tym, byliśmy już w

drodze, więc ja kategorycznie zaprotestowałem przeciwko jakiemukolwiek zawracaniu.

Szczególnie, że uczestniczyliśmy wtedy w wyjeździe projektowym, z publicznych środków.

Ostatecznie otrzymaliśmy zgodę na wejścia na mecz, jednak definitywnie bez barw

klubowych. Chodziło więc głównie o szaliki i kurtki, a na dworze panował jesienny chłód.

Najpierw wybuchła awantura na bramie, ponieważ nie chcieliśmy się rozbierać. Mimo to

poprosiłem nasza grupę o dostosowanie się do poleceń, wiedząc już, co zrobimy później.

Mieliśmy w swoim gronie kolegę dziennikarza, który nagrał wszystko. Następnie

rozesłaliśmy ten materiał do mediów z jasnym przekazem, jak bardzo niebezpieczna grupa

przyjechała z Wrocławia, a pozbawiona swoich barw już przestała nagle stwarzać zagrożenie.

Oczywiście wszystkie największe środki masowego przekazu podchwyciły temat. W

konsekwencji delegat wydzwaniał do mnie, że jest szkalowany, a rodzina ma zamiar wyrzucić

go z domu za jego zachowanie. Jaki z tego wniosek? Kluby zrozumiały, że z nami nie warto

zadzierać w tak głupi sposób. Stawianie przed nami absurdalnych przeszkód tworzy dla nas

tylko wyzwanie, któremu chcemy stawić czoła. Jeżeli ktoś nam zabrania przyjazdu, wtedy

najpierw zapytamy: dlaczego, a jak odpowiedź nas nie przekona, to z pewnością tam

pojedziemy.

Dzięki działalności takich organizacja jak Stowarzyszenie KKN zmienia się w Polsce podejście do

niepełnosprawnych fanów piłki nożnej. Po takich wydarzeniach, jakie miały miejsce w

Bełchatowie, ale nie tylko, ludzie uzależnieni od innych, dostają w końcu szansę uczestniczenia w

życiu publicznym. Zmiany nie zachodzą w szybkim tempie, ale konsekwentnie udaje się

wypracować jakiś element, który ułatwia życie. Na przykład kilka dni temu Paweł Parus

dowiedział się, że jednym z ważniejszych punktów, na jakie delegat zwraca uwagę po meczu jest

podejście do kibiców niepełnosprawnych na obiekcie sportowym.

Możliwość wyjazdu w grupie kibiców staje się dla wielu członków jedyną szansą na zobaczenie

świata poza Wrocławiem, na oderwanie się od codziennych pejzaży. Stowarzyszenie stwarza taką

okazję w sposób profesjonalny - z przystosowanym transportem, opiekunami ale i przyjaciółmi,

na których zawsze można liczyć. Nie chodzi w tym wypadku już tylko o rozrywkę i zabawę, ale o

pomoc, o dawanie ludziom radości oraz nadziei. Wspólne kibicowanie dało impuls Klubowi Kibica

Niepełnosprawnego do otwarcia się na inne dziedziny, które wybiegają daleko poza trybunę

stadionową. To np. organizowanie wycieczek dla niepełnosprawnych dzieci, wyjazdy

edukacyjno-turystyczne, działania na rzecz rozwoju trzeciego sektora, różnorodne kampanie

informacyjne, udział w spotkaniach społecznych, konferencjach. KKN ma również na swoim

koncie ponad 100 wizyt w szkołach. Jego przedstawiciele prowadzą zajęcia edukacyjne

dotyczące niepełnosprawności, ale również mówią o swojej pasji - Śląsku Wrocław.

Bloger MatkaKurka wieszczy koniec
Owsiaka: "On wie, że 4 lutego świat

zmienił się, ale jeszcze
nie wie jak bardzo"

W co gra MPWiK?
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-Nie możemy się już zatrzymać i powiedzieć ludziom, którzy na nas liczą: „Dobra, trzeba

przystopować trochę. My będziemy chodzić na mecze, a wy zajmijcie się swoimi sprawami”.

Oczekujemy wszyscy od siebie nawzajem kolejnych wyzwań, a my, stojąc niejako na czele

dość sporej grupy ludzi, czujemy się powołani do takiego działania, ale też odczuwamy dużą

odpowiedzialność. Efekty naszej pracy stają się dowodem na potencjał, jaki tkwi w osobach,

które mamy wokół siebie – mówi Paweł Parus.

Członkowie zarządu stowarzyszenia, jak wszyscy z nas, odczuwają zmęczenie i momentami mają

po prostu dość. Ich praca wiąże się przyjemnościami, ale zdarzają się chwilę, w których chce się

wszystko rzucić i odpuścić. Nawał zadań, jakie trzeba wykonać, czesem rodzi frustrację. Ale takie

zajęcie to nie tylko funkcja, to także, a może przede wszystkim misja. Nieprzeliczalna na korzyści

materialne. Największą nagrodą nie okazują się przecież pieniądze…

-Często wchodzimy do szkół i otacza nas tłum 200-300 dzieciaków. Mamy czasami 30

wyjazdów w dwa miesiące i dostajemy mocno w kość. Nie ukrywam, że odechciewa się

wszystkiego. Kiedyś na koniec takiego szkolenia dziewczynka wstaje i zadaje nam nagle

pytanie: „Jak się czujecie, wzbudzając autorytet i podziw wśród ludzi, przed którymi

występujecie?”. Wtedy człowiek sobie uzmysławia, że może faktycznie to, co robimy jest

cenne i naprawdę warto iść tą drogą. Uśmiech ludzi, którzy spędzają z nami czas dodaje sił –

stwierdza Michał Fitas.

Najtrudniej w życiu, jak twierdzą niepełnosprawni kibice Śląska, wydostać się z

marazmu. To dotyczy wszystkich, także osób pełnosprawnych. Trzeba sobie

uzmysłowić, że mamy także obowiązki wobec innych. Chodzi o obowiązek czynienia dobra.

Członkowie Stowarzyszenia Klubu Kibiców Niepełnosprawnych zgodnie twierdzą, że

najgłośniej na wózek pomstują nie ci, co na nim siedzą, ale obserwatorzy, ludzie z

boku. To właśnie oni dziwią się na przykład, że niepełnosprawny kolega się uśmiecha, że może

być tak pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem. W Polce panuje bowiem albo przesadna

postawa współczucia i litości, albo nadmierny zachwyt i podziw nad czynami niepełnosprawnego.

A brakuje po prostu tej normalności, zwyczajnego traktowania.

autor: Maciej Rajfur
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