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Paweł Parus i Bartłomiej Skrzyński mają szansę na tytuł "Człowieka bez barier 2011". 

Fundacja Integracja po raz dziewiąty organizuje 
konkurs na "Człowieka bez barier". Celem plebiscytu 
jest promocja osób niepełnosprawnych, które odniosły 
sukces. Z nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu 
zakwalifikowała 15 osób do półfinału.  W tym gronie 
znalazło się dwóch wrocławian - Paweł Parus i 
Bartłomiej Skrzyński. 

- Jestem zaskoczony nominacją. To była inicjatywa 
członków stowarzyszenia - mówi Parus, założyciel 
Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych. -
Plebiscyt pozwala pokazać szerszej publice ciekawe 
projekty, które niektórzy robią po cichu. Ewentualna 
wygrana w konkursie to byłby ukłon w stronę członków 

stowarzyszenia - dodaje. 

Kim jest człowiek bez barier?

- To osoba bez barier mentalnych, otwarta na drugiego człowieka, na jego potrzeby - odpowiada 
Parus. 

Skrzyński przyznaje, że sam kilka razy czuł się taką osobą.

- Kiedy skakałem na bungee, nurkowałem czy latałem na paralotni - wylicza Bartłomiej Skrzyński, 
założyciel fundacji W-skersi, rzecznik Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych. - Chciałbym 
swoją działalnością udowadniać innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. 

Parus i Skrzyński podkreślają, że nieważne, kto z ich tandemu zostanie wyróżniony. Nagroda dla 
jednej osoby to zwycięstwo Wrocławia jako miasta bez barier. Zgodnie zauważają, że środowisko 
osób niepełnosprawnych działa w stolicy Dolnego Śląska bardzo prężnie, a co istotne - wspólnie.

- Jeżeli przegramy, to przecież nie zaprzestaniemy swojej działalności - śmieje się Skrzyński.

"Człowieka bez barier 2011" wybierze jury pod przewodnictwem prof. Antoniny Ostrowskiej z Polskiej 
Akademii Nauk. Wyniki zostaną ogłoszone 16 listopada na uroczystej gali w Muzeum Kolekcji im. 
Jana Pawła II w Warszawie.

Czytaj też:
• Michał Białek: Jak ktoś chce, to potrafi
• O uczelniach bez barier na Uniwersytecie Wrocławskim 
• Niepełnosprawni współtworzą stadion na Euro 2012
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