
Tydzień Bez Barier 2021 

24 września 2021 roku rozpoczęła się trzecia edycja akcji „Tydzień Bez Barier”. W jej 
organizację zaangażowanych było kilkanaście organizacji zrzeszających kibiców 
z niepełnosprawnościami w całej Polsce, kluby grające w rozgrywkach na szczeblu 
centralnym, Olimpiady Specjalne, Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa SA, oraz 
koordynująca całość Federacja Kibiców Niepełnosprawnych. 

Nasza akcja miała podkreślić istotę uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w meczach 
piłkarskich w Polsce oraz zachęcić kolejne osoby z różnorakimi dysfunkcjami do wyjścia 
z domu i wizyt na polskich stadionach. 

Głównym celem „Tygodnia Bez Barier” jest promocja polskiej piłki nożnej, klubów i stadionów 
jako miejsc bezpiecznych i otwartych dla wszystkich, niezależnie od stanu zdrowia, dysfunkcji 
czy specjalnych potrzeb. Wierzymy, że przyniesie on zaangażowanym w jego organizację 
stronom satysfakcję, radość i – co najważniejsze – zachęci kibiców z niepełnosprawnościami 
do regularnego uczestnictwa w meczach piłki nożnej w Polsce. #StadionyBezBarier 

 

 



Białystok 

1 października 2021 roku Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych wybrał się na mecz do 
Lubina z tamtejszym Zagłębiem. Wyjazd do Lubina to 650 km w jedną stronę. Dla części osób 
był to pierwszy mecz wyjazdowy w ich historii. W wyjeździe wzięło 16 osób 
z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

  



Kielce 

Klub Kibiców Niepełnosprawnych Korony Kielce działający przy Fundacji DOGadanka 
rozpoczął „Tydzień Bez Barier” od akcji w mediach społecznościowych, gdzie został 
zaimplementowany okazjonalny baner. Kultowa grupa „Banda Świrów” przekazała Fundacji 
darowiznę, dzięki której reprezentacja KKN Kielce mogła pojechać na Ogólnopolski Turniej 
Futsalu Bez Barier – Futsal Masters On Cup. Na meczu Korona Kielce – Chrobry Głogów 
(2 października 2021) dostępna była usługa audiodeskrypcji. 

 

 
 

 
  



Wrocław 

Na meczu Śląsk Wrocław – Wisła Płock (26 września 2021 roku) pojawiła się 20-osobowa 
grupa osób niewidomych związanych z Polskim Związkiem Niewidomych. Fundacja Katarynka 
m.in. dla tej właśnie grupy zrealizowała usługę audiodeskrypcji na stadionie. Na mecz 
zaproszona została również grupa 15 harcerzy (13. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku 
„Cichociemni”) z niepełnosprawnością, dla której była to pierwsza wizyta na meczu. W sumie 
na meczu pojawiło się 250 osób z niepełnosprawnością wraz z opiekunami. 

2 października 2021 roku odbył się wyjazd na mecz z Lechem Poznań. Wzięło w nim udział 
27 osób. Wyjazd współfinansowany był z projektu realizowanego z MOPS Wrocław. 

 

 

 

  



Zabrze 

26 września 2021 roku członkowie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze 
zorganizowali wyjazd na mecz do Niecieczy z Bruk Bet Termaliką. W wyjeździe wzięło udział 
21 osób z różnymi niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Reprezentacja KKN Górnik 
Zabrze uczestniczyła w Ogólnopolskim Turnieju Futsalu Bez Barier – Futsal Masters On Cup 
rozgrywanym w dniach 27-30 września 2021 roku w Trzebnicy i Jelczu-Laskowicach. 

 

 

 

 



Kraków 

26 września podczas meczu Wisła Kraków – Pogoń Szczecin w ramach ogólnopolskiej akcji 
"Tydzień Bez Barier" na zaproszenie Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy, odpowiedziało 
ponad 120 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym liczna grupa osób z Olimpiad 
Specjalnych, osób niewidomych, 16 „wózkowiczów” oraz ponad trzydziestoosobowa grupa 
osób głuchych. Udział osób niesłyszących wiązał się z obchodzonym w ostatnią niedzielę 
września Międzynarodowym Dniem Głuchych. 

Na telebimie przed meczem „odśpiewany” został klubowy hymn w języku migowym. Ponadto 
na meczu gościła ekipa telewizyjna, która stworzyła reportaż o niepełnosprawnych kibicach 
Wisły Kraków w ramach cyklu "Spotkania w świecie ciszy". Materiał dostępny jest pod linkiem: 
https://regiony.tvp.pl/56294457/09102021?fbclid=IwAR25_G3bCGhvM-x-kZFs4rNNnH-
w7Ytq6g_ie946Yj2hzpKQBWO2R0Ey4WY. 

 

 

  



Sosnowiec 

Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych Zagłębia Sosnowiec 1906 w ramach akcji 
"Tydzień Bez Barier" w dniu 27 września 2021 roku na meczu Zagłębie Sosnowiec – Korona 
Kielce przekazało spikerowi na piśmie informację o działalności SKNZS 1906 oraz Federacji 
Kibiców Niepełnosprawnych. Informacje te zostały odczytane przed meczem i w jego 
przerwie. W meczu uczestniczyło 45 osób z niepełnosprawnością wraz z opiekunami. 
Dodatkowo nawiązano współpracę z dwoma klubami w Sosnowcu – klubem ekstraklasy 
koszykówki kobiet CTL Zagłębie Sosnowiec oraz drużyny hokejowej Zagłębia. Na meczowych 
plakatach koszykarek znalazło się logo SKNZS. Hokeiści przekazali koszulkę z podpisami 
drużyny, którą przekazano na licytację dla niepełnosprawnej Wiktorii – córki członków 
stowarzyszenia. Koszulka wylicytowana została za kwotę 400 PLN. Jeden z członków SKNZS 
wziął też udział w Ogólnopolskim Turnieju Futsalu Bez Barier – Futsal Masters On Cup jako 
wsparcie drużyny Legii Warszawa. 

 

 

  



Warszawa 

Na mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa (25 września 2021 roku) zaproszono 
podopiecznych i uczestników Olimpiad Specjalnych (90 osób) oraz podopiecznych Fundacji 
„Tęczowy Dom”. W sumie na meczu pojawiło się ponad 300 osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Zapewniona została usługa audiodeskrypcji. Przedstawiciele SKN Legia 
Warszawa wzięli również udział w Ogólnopolskim Turnieju Futsalu Bez Barier – Futsal Masters 
On Cup. Poza osobami z niepełnosprawnością intelektualną – integracyjną drużynę tworzyły 
również osoby po amputacji. 
 

 

 

 



Milicz 

Grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Futsalu Bez Barier – Futsal 
Masters On Cup. W ramach projektu „Piłkarski tryb życia” wszystkim członkom drużyny, która 
wzięła udział w turnieju, zapewniona jest możliwość regularnych treningów piłkarskich dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. 

 

 

  



Oława, Trzebnica, Jelcz Laskowice 

W ramach „Tygodnia Bez Barier” 2021 Fundacja „Pomaluj mi Świat” zorganizowała 
Ogólnopolski Turniej Futsalu Bez Barier – Futsal Masters On Cup. W dniach 27-30 września 
2021 roku rywalizowało ze sobą 120 sportowców z różnymi niepełnosprawnościami (głównie 
intelektualną i psychiczną) z całej Polski. Projekt był współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Więcej informacji na temat turnieju 
znaleźć można pod linkiem  https://www.facebook.com/FutsalBezBarier/. 

 

 

 

 



Łódź 

W ramach akcji „Tour Bez Barier” stadion Widzewa Łódź został odwiedzony przez 
podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łodzi. Grupa osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności liczyła łącznie 45 osób. 

Reprezentacja „Widzew Łódź Bez Barier” wzięła udział i zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Futsalu Bez Barier – Futsal Masters On Cup. 

 

 

  



Gdynia 

Stowarzyszenie Klub Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego zorganizowało szereg wydarzeń 
w okresie „Tygodnia Bez Barier” 2021. 

Na meczach Skra Częstochowa – Arka Gdynia (20 września 2021 roku) oraz Arka Gdynia – 
Puszcza Niepołomice (25 września 2021 roku) na stadionie pojawili się po ponad 
półtorarocznej przerwie kibice niewidzący i niedowidzący, dzięki czemu wdrożona została 
usługa audiodeskrypcji. 

Przed meczem Arka Gdynia – Puszcza Niepołomice członkowie Stowarzyszenia Klub 
Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego przeprowadzili zbiórkę pod nazwą „Żółto-niebieskie 
Anioły – NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM". Jej celem jest zdobycie środków na pokrycie kosztów 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz adaptacji mieszkania do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej oraz na rehabilitację osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków 
Stowarzyszenia. Zebrano kwotę 792,04 zł. Dla kibica niewidzącego nową laskę składaną 
z włókna szklanego, a klub Arka Gdynia ufundował dla innego niepełnosprawnego kibica 
koszulkę meczową z napisem MANIEK. Na murawie boiska eksponowany był baner kibiców 
niepełnosprawnych ze znaczkiem niepełnosprawności. 

 
 

  



Katowice 

Klubowa telewizja GKS Katowice zrealizowała materiał pod tytułem „Wszyscy jesteśmy 
kibicami, ale niektórzy mają pod górkę” (03 października 2021 roku). Link do filmu znaleźć 
można pod adresem https://youtu.be/o7onNCgNG_c. 

Przed meczem piłkarze GKS Katowice wystąpili z flagą KKN GKS Katowice. 

Klub Olimpiad Specjalnych Sokoły Miedary reprezentował KKN GKS Katowice na 
Ogólnopolskim Turnieju Futsalu Bez Barier – Futsal Masters On Cup, gdzie zajął 10. miejsce. 

 

 

 



Głogów 

Przed meczem Chrobry Głogów – GKS Jastrzębie (25 września 2021 roku) w siedzibie 
Stowarzyszenia KKN Chrobry Głogów odbył się turniej w „piłkarzyki”. Na samym meczu 
pojawiło się 35 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. W dniu 26 września 2021 roku 
odbyła się integracyjna wycieczka do Krakowa i Wadowic współfinansowana ze środków 
Gminy Głogów. 

 

 

  



Nowodworze 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu – 9 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną– wybrali się wraz z terapeutą na wycieczkę do Warszawy oraz mecz Polska-San 
Marino w dniu 9 października 2021 roku. 

 

 


