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Nazywam się Paweł Parus, uro-
dziłem się 28 września 1976
roku we Wrocławiu, w którym
mieszkamdodziś.Pomysłstwo-
rzenia strony zrodził się w mo-
jej głowie w 2002 roku. Chcia-
łem,by2latapowypadku,który
spowodował, że mogę poruszać
się tylko na wózku inwalidz-
kim, zaakcentować to, że żyję
i mam się całkiem dobrze.
Chciałem też, aby ludzie mogli
się czegoś o mnie dowiedzieć.
Przedewszystkimtego,żewciąż
jestem obecny wśród Was i na-
dal cieszę się życiem.

Warszawa,Polska
–Grecja,8czerwca
Wraz z kolegą poruszającym się
na wózku – Marcinem oraz na-
szymi partnerkami Natalią i Ju-
styną jako środek podróży
do stolicy wybraliśmy pociąg.
Skrupulatne przeglądniecie
rozkładu przyniosło smutny
wniosek. Do Warszawy osoba
na wózku może się dostać
wciągudoby„aż”jednympocią-
giem. Tak, tak, jednym!!! Odjeż-
dżao4.02.Trudnozdecydować:
kłaśćsięwcześniejczymożedłu-
żej posiedzieć przy kompie?
Ostatecznie postawiłem na po-
łożenie się tuż po dobranocce.
Dzięki dyżurom pogotowia
dźwigowego MPK udało mi się
zamówićbusanagodz.3.00.Otej
więcporzewyruszyłemzdomu.
Pół godziny później byłem już
na przepięknie odnowionym
Dworcu Głównym. Cudo. Te po-
sadzki,czystośćipołączenieno-
wościzesmakiemhistorii.Byłem
podwrażeniem.Szybkodoteraź-
niejszości przywołał mnie brak
pomocnika,któregowrazzplat-
formą ułatwiającą wsiadanie
do wagonu zamówiłem tydzień
wcześniej. Taka ciekawostka
– jeszcze nigdy tego pana i jego
sprzętuniewidziałem,choćpro-
siłemkilkajużrazy.Nazwałemgo
więc dla swoich potrzeb Yeti
(tego też nikt nie widział). Spy-
tam panią w informacji – pomy-
ślałem. – A skąd ja mam to wie-
dzieć–usłyszałem.„Welcometo
Wrocław bez barier” – szepną-
łemwduchu.AjużgłośnodoNa-
taliidodałem:–Chodźdowindy,
nictuniewskóramy,adoodjazdu
20 minut. Tak, do windy!!! Na-
reszcieuruchomiona,jakbyktoś
niewiedział.

Na peronie stali już Marcin
z Justyną, którzy negocjowali
zkierownikiempociąguInterci-
ty. – Ma pan platformę? – py-
tamy. – A skąd? – odrzekł. Moje
pamięć, doświadczenie i deter-
minacja wygrały. Postanowili-

śmysprawdzićempirycznie,bo-
wiem złożona platforma w tym
pociągu, odkąd pamiętam, była
w toalecie. Tym razem też. Oj,
kierowniku. Dobrze, że pan lo-
komotywy nie zgubił. Sami, bez
pomocywjechaliśmy.Ci,którzy
nie mają wiedzy o toaletowym
schowku dla platformy, skazani
są na pomoc ludzi, którzy ni-
czym bagaż wnieśliby prawdo-
podobnie petenta wraz z wóz-
kiem do wagonu. Do poprawki.
Pilnie!!! Miało być inaczej…

Podróż w przedziale tego
składu bardzo komfortowa.
Miejsce dla 2 wózków, naprze-
ciwkodla2asystentów.Szeroko,
wygodnie. Ekstraklasa. Obok
świetnie dostosowana toaleta.
Catering chodzi po pociągu.
Na pół godziny przed stacją do-
celową telefon do warszawskiej
obsługi. Ta z kolei zawsze dys-
pozycyjna i usprzętowiona.
Można???

Po wyjściu z Dworca Central-
nego zorientowaliśmy się bły-
skawicznie, że dojechać na sta-
dion możemy albo tramwajem,
albo autobusem. Jednak z racji
tego, że niewielka odległość
zcentrum do Stadionu Narodo-
wego pozwala na opcję pieszą,
wybraliśmy właśnie to rozwią-
zanie.Tymbardziejżenatęoko-
liczność zamknięto dla ruchu
Aleje Jerozolimskie. Zanim jed-
nak ruszyliśmy na stadion, tro-
chę pojeździliśmy po stolicy.
W tym celu skorzystaliśmy
zwarszawskiego metra. Kolejny
razprzekonałemsięoniesamo-
witych zaletach tego środka
transportu. Wsiadasz na jednej
stacji, po czym po 15 min wysia-

dasz 10 km dalej. W warunkach
naziemnych mission impossi-
ble.

Stadion z daleka robi pioru-
nującewrażenie.Przypierwszej
bramie ścisk, jednak udaje się
nam w miarę szybko przez nią
przedostać. Również kontrola
niewygłupiałasięnadgorliwoś-
cią.Poprzejściupierwszejstrefy
doznaliśmy szoku… Aby wdra-
pać się na esplanadę, potrzeba
alpinistycznych umiejętności.
Pierwszy podjazd nie dość, że
stromy,tojeszczezszutrowąna-
wierzchnią. Po jego pokonaniu
człowiekmadość.Tojednaknic
w porównaniu z podjazdem nr
2!!!Ułożonyzkostki,stromy,ab-
solutnieniemożliwydopokona-
nia samodzielnie. Tym bardziej
dozjazdu,naktórymogązdecy-
dować się chyba tylko samo-
bójcy.Niezbędnapomoc2-3wo-
lontariuszy pozwoliła na poko-
nanie tej drogi. Zdaje się, że
projektantom tych podjazdów
zabrakło albo wyobraźni, albo
konsultacji ze środowiskiem
osób niepełnosprawnych, tak
jak to miało miejsce we Wrocła-
wiu.Mękęwynagrodziłzatowi-
dok tego, co znajduje się wew-
nątrz tego obiektu. Widok tych
trybun,infrastrukturygastrono-
micznej, toalet, konstrukcji da-
chu zaparł mi dech w piersiach.

Poznań, Irlandia
–Chorwacja,10czerwca
Stadion przy ul. Bułgarskiej
znamy już doskonale, bowiem
byliśmy na nim już kilka razy.
Jego zaletą jest liczba miejsc do-
stępnych dla wózków (140).
Wadą natomiast ich usytuowa-

nie zaledwie pół metra nad mu-
rawą. Mecz ogląda się stamtąd
bardzo trudno, a dodatkowo
podczasdeszczukilkakroplido-
cieradotychmiejsc.Sąteżatuty.
Piłkarze biegający przy bocznej
liniisąświetniewidoczni,dzięki
czemumożnazbliskapodziwiać
ulubieńców. Cały stadion wy-
gląda na dość surowy. Otoczony
białą membraną przypomina-
jącą pieczarkę. W kuluarach jest
za to nieco bardziej przytulnie
niżnawrocławskimstadionie,co
może być wynikiem tego, że
obiekt oddany był do użytku
znaczniewcześniejniżnasz.Ła-
two dostrzec liczne toalety dla
niepełnosprawnych. Ogólna
ocena na 3 z plusem, głównie
przezniezbytdobrąwidoczność.

A ona przecież jest najważniej-
sza.

Na początek ukłony w stronę
pomocnikównadworcu,którzy
jak mogli nadrabiali braki infra-
strukturalne. Mała nagana dla
jednego z konduktorów, który
na pytanie, czy pomoże nam
przy wysiadaniu w Poznaniu,
odparł,żezobaczymy.Naszczę-
ściekierowniczkapociągumiała
w sobie nieco więcej zrozumie-
nia. W Poznaniu również ob-
sługa była przyjazna.

Mały minus dla obsługi
przy wejściu na stadion, która
zażyczyła sobie oddania na-
szych plecaków do depozytu.
Oczywiściestanowczozaprote-
stowaliśmy. W plecakach no-
simy rzeczy higieniczne oraz

pomocnicze. Na hasło, że mo-
żemyjezabraćzesobąwrękach,
postanowiłem po raz pierwszy
podczas mojego touru pozbyć
sięswojejaminowości.Dośćsta-
nowczo wyjaśniłem, że obsługa
chyba nie do końca rozumie re-
gulamin wejścia na stadion i że
to, co robi, jest nadużyciem. Nie
wiem, czy przekonały ich kwe-
stie merytoryczne, czy przed-
stawienie się jako prezes KKN.
Faktem jest, że po wcześniej-
szym sprawdzeniu zawartości
plecaków obsługa odstąpiła
odichrekwirowania.Dużosym-
patyczniejsi byli wolontariusze
na stadionie. Do tego kompe-
tentni i dobrze poinformowani.

Wrocław,Czechy–Grecja
12czerwca
Lokalny patriotyzm może mieć
wpływ na subiektywizm, ale
mam wrażenie, że Wrocław
do Euro jest przygotowany bar-
dzo dobrze. Skąd taki wniosek?
Choćby stąd, że godzinę przed
meczem bez problemu podje-
chałem samochodem pod sta-
dion, nie posługując się żadną
przepustką czy innym doku-
mentem. Co ciekawe, w odróż-
nieniu od Warszawy i Poznania
otwarte były wszystkie główne
drogiwokółstadionu.Więcej,nie
byłyonezakorkowane!!!Wjesz-
cze większy szok wprawił mnie
brak tłumu przy stadionowych
bramach. Wejście na sektor
trwało w sumie 5 minut! Czegoś
takiego nie widziałem nawet
na meczach Śląska. Brawo!!!
Również po meczu można było
bez problemów wjechać do au-
tobusu wózkiem, co zwykle nie
jest sprawą prostą po meczach
WKS-u. Nie wiem, jak było pod-
czaspoprzedniegospotkania,ale
z egzaminu komunikacyjnego
Wrocławmaodemnie5.

Omiejscachdlawózkowiczów
nie wypada mi się, jako konsul-
tantowi, wypowiadać. Myślę, że
w porównaniu z innymi stadio-
namimamyjedenatut,októrym
przekonałem się właśnie na tym
meczu. Lokalizacja na wrocław-
skiejesplanadziecharakteryzuje
się tym, że osoba niepełnos-
prawna ma kibiców zarówno
przed, jak i za sobą. Dzięki temu
znajduje się w środku. Nie jest
odizolowana.Jamiałemprzyjem-
ność zasiąść zabramką w grupie
greckich fanów. Imimo że wszy-
scy stali, nie miałem problemu
zwidocznością.

Więcej relacji na blogu
pparus.blog.interia.pl i stronie
Klubu Kibica Niepełnospraw-
nego:www.kkn.wroclaw.pl
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Komunikat.Zgłoś swoją pracę na I Dolnośląski PrzeglądSZTUKIBEZBARIER–GaleriON2012

aUrząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskie-
go, a także:
Stowarzyszenie MOTYL
na rzecz Integracji i Aktyw-
ności Artystycznej Dzieci
i Młodzieży Niepełnospraw-
nej z Wałbrzycha,
Stowarzyszenie CISI PRA-

COWNICY KRZYŻA z Głogo-
wa,
Stowarzyszenie PENTATONI-
KA z Jeleniej Góry
Fundacja ROSA z Wrocławia
zapraszają do udziału
w I Dolnośląskim Przeglą-
dzie SZTUKI BEZ BARIER
– GaleriON 2012.

Przegląd objął honorowym
patronatem Radosław
Mołoń, wicemarszałek woje-
wództwa dolnośląskiego
Do 15 lipca przyjmowane są
zgłoszenia prac plastycz-
nych, literackich, prezentacji
wokalnych, recytatorskich
oraz etiud tanecznych.

Prace proszę nadsyłać
w formie elektronicznej
na adresy:
Subregion jeleniogórski:
galerion1@gmail.com
Subregion legnicki:
galerion2@gmail.com
Subregion wałbrzyski:
galerion3@gmail.com

Subregion wrocławski:
galerion4@gmail.com
Celem Przeglądu jest pro-
mocja wytworów i produkcji
artystycznych dzieci i mło-
dzieży z niepełnospraw-
nością w wieku od 6 do
30 lat z terenu Dolnego
Śląska.

Szczegóły dostępne są
na stronie portalu Przeglądu
www.galerion.pl
oraz na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.pl w zakładce
NIEPEŁNOSPRAWNI w pozy-
cji GaleriON 2012.

Autor blogu, Paweł Parus jest założycielem i prezesempierwszegowPolsce Klubu KibicówNiepełnosprawnych

Kartkazpamiętnika.Fragmenty bloguPawłaParusa,prezesaKlubuKibicówNiepełnosprawnych(KKN)weWrocławiu

a Trwa nasz konkurs na
kartkę z pamiętniak. Pro-
simy niepełnosprawnych
Czytelników z Dolnego
Śląska o przysyłanie nam
fragmentów swoich
pamiętników lub interne-
towych blogów.
Drukujemy je na tej stro-
nie, a pod koniec roku
w internetowym głosowa-
niu ze wszystkich prac
wybierzemy trzy najcieka-
wsze, zaś ich autorzy
otrzymają nagrody.
Będą to roczne, bezpłatne
prenumeraty naszej gazety
oraz zestawy dolnośląskich
produktów regionalnych
ufundowane przez Urząd

Marszałkowski Wojewó-
dztwa Dolnośląskiego.
Zwycięzca, autor najlepszej
publikacji, dodatkowo
otrzyma od redakcji tablet.
Prace prosimy wysyłać
pocztą internetową
na adres:
dodatki@gazeta.wroc.pl.
Prosimy o podanie imienia
i nazwiska, numeru telefo-
nu oraz na wstępie
zamieszczenia krótkiej
wizytówki.
Temat wypowiedzi dowol-
ny, objętość od 2 do 5 tys.
znaków. Redakcja zastrze-
ga sobie prawo do dokona-
nia skrótów.
BN

Zasady naszego konkursu

TourdeEuronawózku


