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Schody donikąd
Kolejną próbę konfrontacji różnych stopni sprawności podejmują założyciele i członkowie klubu kibiców niepełno-
sprawnych. Z dystansem. Na luzie. Bo „ludzie różnią się między sobą”.

Koniec roku 2013. Aula siechnickiego 
gimnazjum.

Warsztaty dla gimnazjalnej mło-
dzieży - oraz wszystkich zaintereso-
wanych obalaniem barier społecznych 
- prowadzone były przez dwóch, ener-
getyzujących swoją osobowością, pa-
nów – Pawła Parusa i Michała Fitasa. 
Skłoniły do refleksji. Uwrażliwiły. Wy-
posażyły w cenną wiedzę. 

Błąd lekarski sprawił, że Michał 
Fitas jest niepełnosprawny od urodze-
nia. Na wózku porusza się od 16 lat. 
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, specjalista w zakresie logisty-
ki menedżerskiej, aktualnie vice pre-
zes Zarządu Klubu Kibiców Niepeł-
nosprawnych i wielki miłośnik sportu. 
To właśnie sport – jak sam przyznaje –  
i podróże stanowią dwie trzecie jego 
życia.

Pełnosprawność nie jest dana raz 
na zawsze, o czym świadczy histo-
ria założyciela KKN i prezesa Zarzą-
du, Pawła Parusa. Wyczynowy sporto-
wiec, kapitan reprezentacji UW w ko-
szykówce. Student na Wydziale Prawa  
i Administracji, a do tego pełnoetatowy 
pracownik firmy komputerowej. Był na 
szczycie, kiedy pozornie błaha stłucz-
ka na jednym z wrocławskich skrzyżo-
wań doprowadziła w niedługim czasie 
do urazu rdzenia kręgowego, a w efek-
cie - paraliżu ciała od szyi w dół…

Wózek to nie koniec świata
Połowę jego życia stanowi koszyków-
ka. Gra w klubach drugo- i trzecioli-
gowych na Dolnym Śląsku. Ma 24 lata, 
kiedy na skrzyżowaniu przy dworcu 
świebodzkim zatrzymuje się na czer-
wonym świetle, a w tył jego pojazdu 

uderza inne auto. Taka sytuacja może 
spotkać każdego z nas.

Jak się zdaje, wychodzi z tej stłucz-
ki bez szwanku. Po kilku tygodniach 
zaczyna go boleć szyja, ale trwają za-
wody. Paweł nie przerywa treningów. 
Uraz pogłębia się. Jest już na waka-
cjach z przyjaciółmi, kiedy – bez żad-
nych wygłupów – wbiega do wody. 
Traci przytomność, ale wszyscy my-
ślą, że nurkuje. „Szczęśliwie” wśród 30 
plażowiczów nad jeziorem niedaleko 
Leszna jest też dwóch lekarzy aneste-
zjologów. Podczas zetknięcia się gło-
wy z taflą wody następuje uraz rdzenia 
kręgowego i zwichnięcie odcinka szyj-
nego kręgosłupa. Szpital na Traugutta. 
Operacja. Pewnego dnia Paweł uświa-
damia sobie, że nie będzie się już wię-
cej samodzielnie poruszał.

Początkowo priorytetem w jego 
rehabilitacji jest opanowanie podsta-
wowych życiowych czynności – na-
karmić się, podrapać.

Kiedy zaczyna znów obsługiwać 
telefon i komputer, myśli: „Nie jest aż 
tak źle…”

Dzisiaj czynnie bierze udział  
w aktywizowaniu osób niepełnospraw-
nych. Przez lata współpracuje z organi-
zacjami pozarządowymi. W 2008 roku 
powołuje pierwszy w Polsce Klub Ki-
biców Niepełnosprawnych. Co środę 
ukazują się jego artykuły w „Gazecie 
Wrocławskiej”. O niepełnosprawności 
i jej postrzeganiu. 

A schody? – Po prostu są. Trzeba 
je pokonać. I tyle.

It’s my time
Pokaz mody. Na jednym wybiegu nie-
pełnosprawne i pełnosprawne model-

Paweł Parus i Michał Fitas na spotkaniu z siechnicką młodzieżą
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ki. Łączy je kobiecość – bez wzglę-
du na to, czy poruszają się na wózku,  
o kulach, czy o własnych siłach. Po-
mysł Agnieszki Katyńskiej, zrealizo-
wany przez Stowarzyszenie Dolnoślą-
ski Instytut Doradczy. Można spełniać 
swoje marzenia, bez względu na sto-
pień niepełnosprawności. Na pytanie 
dziecka „Dlaczego ten pan jeździ na 
wózku?” można odpowiedzieć szcze-
rze – „Bo nie chodzi”. Taką samą dzie-
cięcą ciekawość należy obudzić w so-
bie i użyć jej do budowania pozytyw-
nych relacji z ludźmi o różnej kondycji 
fizycznej i umysłowej.

Karolina Kontak

Kilka wskazówek 
z zakresu savoir vivre’u

Powiedzieć „chodźmy” do osoby na 
wózku to nie faux pas.
Mów: osoba niesłysząca, niewidząca 
– zamiast głuchoniema, niewidoma.
Nie głaszcz psa-przewodnika ( jest 
„w pracy”).
Podczas obiadu z osobą niewidzącą 
posłuż się tarczą zegara, aby opisać 
to, co znajduje się na talerzu  
(np. „Buraczki na godzinie 15-tej).
Nie dotykaj kul, protez, wózka –  
są częścią osobistej przestrzeni. 
Nie zastawiaj „kopert” i nie parkuj 
zbyt blisko nich (szerokość wózka to 
min. 60 cm).
Zakomunikuj osobie niewidzącej na 
przystanku: „przyjechał tramwaj 33”.
Pomagaj, ale nie na siłę.
Bądź sobą – najtrudniej przełamać 
własne bariery w kontaktach z oso-
bami niepełnosprawnymi.

Jak pomagać nie tylko od święta?
35,5 miliona złotych zebrane 12 stycznia podczas 22 finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy to niezaprzeczalny triumf organizacji pozarządowej oraz 
idei wolontariatu.

Pieniądze z tegorocznej zbiórki zosta-
ną przekazane na  zakup specjalistycz-
nego sprzętu dla dziecięcej medycy-
ny ratunkowej oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów. 

Organizacje pożytku publiczne-
go można wspierać nie tylko w okresie 
około świątecznym, sprzyjającym re-
fleksji. Przysłowiowa złotówka wrzu-
cona do puszki WOŚP nie musi też 
oznaczać  „odrobionego zadania do-
mowego z dobroczynności” na cały 
rok. Tylko chwilę trwa, na przykład,  
zarejestrowanie się w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku, a jest szan-
są na życie dla naszego „genetyczne-
go bliźniaka”.

Diagnozę „nowotwór krwi” sły-
szy w Polsce co godzinę jedna oso-
ba. Dla wielu chorych jedynym ra-
tunkiem jest przeszczep szpiku lub 
komórek macierzystych od dawcy 
niespokrewnionego. Rejestrując się  
w Fundacji DKMS Polska, dołączamy 
do ogromnej rodziny, dokładnie: 438 
tysięcy i 416 potencjalnych dawców – 
to jednak wciąż za mało!

Niewiedza, stereotypy związane 
z oddawaniem szpiku kostnego, po-
wstrzymują wiele osób od podjęcia tej 
odpowiedzialnej decyzji. Tymczasem 
bycie dawcą szpiku nie wiąże się z od-
daniem czegoś kosztem nas samych – 
tak, jak to jest w przypadku np. odda-
nia nerki. Dawca nie ponosi również 
żadnych kosztów ani na etapie reje-
stracji i badania materiału genetycz-
nego w celu określenia cech zgodno-
ści antygenowej, na podstawie których 
poszukuje się zgodnego genetycznie 
bliźniaka, ani też na etapie pobrania 
komórek macierzystych z krwi obwo-
dowej lub szpiku. Zostanie dawcą jest 
wolontaryjne i ustawowo nie może być 
z tego tytułu pobierane wynagrodze-
nie, zwracane są natomiast wszelkie 
koszty poniesione przez dawcę.

Oddanie szpiku w kilku krokach
Rejestracja w Fundacji DKMS Polska 
odbywa się on line (www.dkms.pl). 
Maksymalnie po dwóch-trzech tygo-
dniach do zainteresowanej osoby fun-
dacja wysyła pakiet rejestracyjny (for-
mularz rejestracyjny, pałeczki do po-
boru wymazu ze śliny oraz instrukcję 
wyjaśniającą, jak prawidłowo taki wy-
maz zrobić). Po wykonaniu wszystkich 
czynności, pałeczki oraz formularz na-
leży odesłać na adres fundacji.

Kiedy okaże się, że potencjalny 
dawca szpiku jest tzw. genetycznym bliź-
niakiem osoby chorej na białaczkę, do-
konuje się pobrania komórek macierzy-
stych za pomocą jednej z dwóch metod:

Pobranie komórek macierzystych  
z krwi obwodowej (stosowane w około 
80% przypadków zarówno w Polsce, jak  
i na świecie) na drodze tzw. aferezy, jest 
to zabieg przypominający autotransfuzję. 
W zgięcie łokciowe oraz w nadgarstek 
wbite zostają igły, a z przetaczanej krwi 
separowane są komórki macierzyste. 
Zabieg nie przekracza czterech godzin,  
a ilość pobranego płynu to mniej niż 
puszka Coca-Coli. Po kilku godzinach 
odpoczynku dawca może już normalnie 
funkcjonować, nie odczuwając praktycz-
nie żadnych skutków ubocznych.

Pobranie szpiku z talerza kości bio-
drowej - wymaga dwudniowego poby-
tu w szpitalu, ponieważ zabieg wykony-
wany jest w pełnym znieczuleniu. Daw-
ca przyjmowany jest na oddział wieczo-
rem w dniu poprzedzającym pobranie, 
następnego dnia rano odbywa się za-
bieg, który wraz z narkozą trwa mak-
symalnie godzinę. W trakcie zabiegu 
dawca leży na brzuchu, a dwóch lekarzy 
równolegle pobiera szpik z talerza kości 
biodrowej – dwa dołeczki, które każ-
dy ma powyżej pośladków. Następne-
go dnia po zabiegu dawca wypuszcza-
ny jest do domu. Szpik regeneruje się  
w ciągu dwóch tygodni.

Fundacja DKMS Polska  działa od 
ponad czterech lat jako niezależna or-
ganizacja non-profit. Do tej pory 931 
osób z bazy Fundacji DKMS Polska 
oddało swoje komórki macierzyste lub 
szpik ratując życie pacjentom zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. 
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