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Radość niczym nieograniczona

Integracja społeczna osób nie-
pełnosprawnych to niezwykle istot-
ny element rehabilitacji. Często jed-
nak bariery w postaci stereotypo-
wego myślenia oraz trwająca w Pol-
sce przez wiele lat izolacja dopro-
wadziły do minimalnego kontaktu 
z osobami z niepełnosprawnością 
pozostałej części społeczeństwa. 

– Jeżeli zrezygnujemy z życia, 
jeżeli obok nas nie znajdą się lu-
dzie, którzy wyciągną takich jak ja 
z domu i zaproszą do wspólnego 
świata, staniemy się prawdziwie 
niepełnosprawni, bowiem kale-
ctwo człowieka tkwi w jego głowie 
– podkreśla Paweł Parus, założyciel 
i prezes pierwszego w Polsce Klubu 
Kibiców Niepełnosprawnych (KKN); 
były sportowiec, który w wieku  
24 lat uległ wypadkowi; choć dziś 
porusza się na wózku, jest niezwy-
kle aktywny. Jak sam mówi, jest do-
brym przykładem na to, że można 

wrócić do życia po wypadku. Choć 
na początku był ból i strach, to jed-
nak przełamał się. Wie, że można. 
Konsekwencja, upór w dążeniu do 
celu oraz pracowitość i wiara w sie-
bie pomogły mu znaleźć przestrzeń, 
w której może się realizować. Jako 
wielki miłośnik aktywności, kiedyś 
wyczynowo trenujący piłkę koszy-
kową, znalazł sposób, aby dotrzeć 
do ludzi takich jak on i skupić ich 
wokół sportu. Najważniejsze to nie 
zamykać się w czterech ścianach.

Spełnianie marzeń
W tym roku mija 5 lat od rozpo-

częcia działalności przez Klub Kibi-
ców Niepełnosprawnych we Wrocła-
wiu. Od początku swojego istnienia 
zajmuje się aktywizacją osób nie-
pełnosprawnych z terenu Dolnego 
Śląska oraz popularyzacją piłki noż-
nej i kibicowania w duchu fair play. 
Jednym ze środków do realizacji 

wytyczonych celów jest organizacja 
wyjazdów na imprezy sportowo-re-
kreacyjne o charakterze masowym, 
odbywające się na terenie całego 
kraju. Uczestnictwo w tego typu 
inicjatywie to doskonała okazja do 
zaszczepienia pasji sportowej u nie-
pełnosprawnych uczestników wy-
praw sportowej, ale też możliwość 
spełnienia ich marzeń – obejrzenia 
na żywo meczu oraz dopingowania 
swojej ulubionej drużynie. 

Początki…
Pomysł na założenie Klubu Kibi-

ców Niepełnosprawnych to wynik 
kilku okoliczności. 

– W 2008 r. awans piłkarskiego 
Śląska Wrocław do ekstraklasy de-
terminował nowe inicjatywy mar-
ketingowe. Jedną z nich było zakła-
danie klubów kibica powiązanych 
z różnymi środowiskami – studen-
tów, zakładów pracy itp. Z racji 
tego, że zwróciliśmy się do klubu 
z zapytaniem o udział naszej grupy 
w meczach, my także otrzymaliśmy 
propozycję współpracy – mówi Pa-
weł Parus. Owocem rozmów stała 

Jest doskonałą formą rehabilitacji, wzbudza motywację do dzia-
łania, pomaga odreagować negatywne emocje, daje poczucie 
wolności. Sport, bo o nim mowa, to dla osoby niepełnosprawnej 
siła napędowa do mierzenia się z rzeczywistością. Ducha sportu 
można też poczuć w innym wymiarze – będąc kibicem. W obu 
przypadkach poziom adrenaliny jest równie wysoki.

Agnieszka Stabińska

Tak się bawi, tak się bawi… KKN. Czyż sport nie jest świetną drogą do aktywizacji i integracji społecznej?
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się niezwykła inicjatywa. 28 paź-
dziernika 2008 r. uroczyście pod-
pisano umowę o założeniu KKN. 
– W początkowej fazie niezmier-
nie ważne było to, żeby przekonać 
osoby niepełnosprawne, że stadion 
to doskonałe miejsce do spędzania 
wolnego czasu. Na szczęście, jako 
dziennikarz z wykształcenia, rozu-
miałem wagę kampanii informacyj-
nych. Szybki rozwój i spory napływ 
członków do KKN wymusił oficjal-
ną rejestrację naszej organizacji. 
Jako stowarzyszenie mogliśmy bo-
wiem starać się o dofinansowania 
na realizację projektów. Dziś mamy 
ich na koncie ponad 10 – podkreśla 
Paweł Parus.

Ponad barierami
Na przykładzie działalności 

wrocławskiego stowarzyszenia moż-
na się przekonać, że niepełnospraw-
ność nie jest przeszkodą w realizacji 
celów i pasji. 

– Gdy zakładaliśmy KKN nie 
miałem pojęcia, że kilka lat później 
w kilkudziesięcioosobowej grupie 
będziemy przemierzać nie tylko 
Polskę, ale i Europę. I bynajmniej 
nie tylko po to, by oglądać mecze, 
na co wskazuje nazwa naszej or-
ganizacji – zaznacza Paweł Parus. 
– Dziś jeździmy także na wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze, pikniki, 
a nawet wypady wędkarskie. Za 
nami ponad 100 wyjazdów na róż-
nego rodzaju imprezy. Podróżujemy 
busami przystosowanymi dla osób 
z niepełnosprawnością. Między in-
nymi po to, by mogli z nami jechać 
także ci, którzy wolą podróżować 
siedząc w samochodzie na wózku 
– zaznacza Paweł Parus. Oczywiście 
kwestia transportu to tylko jeden 
z warunków realizacji pasji klubo-
wiczów. Prezes KKN podkreśla, że 
najważniejsza jest chęć przełamy-
wania własnych słabości. Zachęca, 
by nauczyć się czerpać z każdego 
dnia radość i żyć, choć trochę, nie-
sztampowo.

Wyjazdy to nie wszystko
Zarząd oraz społecznicy dzia-

łający na rzecz klubu angażują 
się w wiele projektów o szerokim 
wymiarze. Ich wspólną cechą jest 
upowszechnianie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz prze-
łamywanie barier i stereotypów. 
Także pokazanie, że sport może być 
świetną drogą do aktywizacji i inte-
gracji społecznej. 

„Ponad barierami” oraz wcześ-
niejsze projekty KKN, m.in. „Przeła-
mywanie barier przez dolnośląskich 
kibiców niepełnosprawnych”, „Prze-
łamywanie barier po dolnośląsku”, 
„Integracja dla każdego”, mają roz-
budzać wśród osób niepełnospraw-
nych aktywność w obszarze sporto-
wych i turystyczno-krajoznawczych 
zainteresowań. Spotkania z piłka-
rzami, młodzieżą szkolną, udział 
w konferencjach to także istotna 
część działalności klubu. 

– To, co obecnie nas łączy, daw-
no wykroczyło poza naszą pasję, 
jaką jest futbol. Pół żartem, pół se-
rio często powtarzam, że mecz to 
tylko alibi do wyjścia z domu czy 
wyjazdu. Dla wielu ważniejsze jest 
spotkanie w gronie przyjaciół, pod-
czas którego można porozmawiać 
dosłownie o wszystkim – podkreśla 
Paweł Parus.

Nic o nas bez nas…
KKN to wyjątkowa organizacja. 

Jej atutem jest siła i wzajemne do-
pingowanie, by podejmować kolej-
ne wyzwania. Członkowie stowarzy-
szenia, wyznając zasadę „nic bez nas 
o nas”, donośnym głosem mówią 
o swoich problemach i absurdach, 
które spotykają w codziennym ży-
ciu. Klubowicze są bardzo aktyw-
ni, m.in. zorganizowali happening, 
który był ich głosem na brak emisji 
na antenie telewizyjnej ubiegłorocz-
nych zmagań paraolimpijczyków na 
igrzyskach w Londynie. Wspólnie 
zaś z CAFE (Centrum Dostępu do 
Piłki Nożnej w Europie) zachęcają 

do aktywności inne nieformalne 
grupy kibiców niepełnosprawnych 
z całej Polski.

Chcieć to móc
Dzięki działaniom stowarzysze-

nia widok kilkudziesięcioosobowej 
grupy osób niepełnosprawnych na 
stadionie przestaje budzić zdziwie-
nie. Na przykładzie KKN możemy 
się przekonać, że przy odrobinie 
starań i stosunkowo niewielkich 
środkach finansowych można zor-
ganizować całą serię wyjazdów, 
a ludzi, którzy mają problem z po-
ruszaniem się – zachęcić do bardzo 
odległych podróży, pokazując im 
tym samym, że odległość nie jest 
żadną barierą dla realizowania pasji. 
Każdy człowiek ma przecież prawo 
cieszyć się życiem, mieć marzenia 
i je urzeczywistniać. Postarajmy się, 
aby ta radość nie była ograniczana 
krzywdzącymi stereotypami.  

Paweł Parus, prezes Klubu 
Kibiców Niepełnosprawnych
– absolwent dziennikarstwa Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej. Autor serii artykułów do 
„Gazety Wrocławskiej”. Czynnie współ-
pracował przy projektach realizowanych 
przez Dolnośląski Instytut Doradczy, 
których celem była aktywizacja osób nie-
pełnosprawnych oraz współuczestniczył 
w przygotowaniach do EURO 2012 w za-
kresie tworzenia, na nowo budowanym 
wrocławskim stadionie, miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Laureat Certyfika-
tu Wrocław Bez Barier za niesztampową 
i konsekwentną aktywizację osób niepeł-
nosprawnych.
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