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Czy istnieje możliwość uczestnictwa 
osób niewidomych i słabowidzących 
w meczach piłkarskich? Czy osoby 
poruszające się na wózkach wjadą 
na stadion? Czy osoby z porażeniem 
mózgowym mają szansę porozma-
wiać z gwiazdami piłkarskimi? Czy 
wśród fanatycznie dopingujących 
kibiców znajdzie się miejsce dla 
kibiców z  niepełnosprawnością? 
Tak, bo piłka nożna to sport, który 
może połączyć wszystkich.

W mediach kibice nie raz opisywani 
są jako agresywni, wulgarni, podpici 
wandale, którzy stwarzają zagroże-
nie dla innych. Owszem, bo na taki 
wizerunek „pracuje” wielu z nich, ale 
na stadionie znajdzie się również 
miejsce dla nie-fanatycznych kibi-
ców, rodzin z dziećmi, a także kibiców 
niepełnosprawnych.

Usłyszeć TrybUny

Od kilku lat coraz głośniej słychać 
o  tym, że na arenach piłkarskich 
pojawiają się osoby niewidome 
i  słabowidzące. Wszystko to dzięki 
stadionowej audiodeskrypcji, czyli 
komentarzu sportowym dostosowa-
nym do potrzeb osób z dysfunkcją 
wzroku. Audiodeskrypcja tworzona 
jest na żywo. Niewidomi kibice 
poprzez zestaw słuchawkowy słyszą 
opis tego, co dzieje się na boisku. 
Audiodeskrypcja meczu różni się 
od komentarza radiowego szcze-
gółową lokalizacją piłkarzy, dokład-
nym opisem akcji i biorących w niej 
udział zawodników, wielokrotnie 

DosTępny meCz piłkarski
podawanym czasie meczu i opisywa-
niem tego co dzieje się na trybunach. 
Po raz pierwszy w Polsce osoby nie-
widome miały możliwość na żywo 
uczestniczyć w  meczu z  audiode-
skrypcją 19 października 2007 r., pod-
czas spotkania pomiędzy Jagiellonią 
Białystok i Zagłębiem Lubin. Na dużą 
skalę audiodeskrypcja została wyko-
rzystana do opisu meczy piłkarskich 
podczas EURO 2012. Dzięki działalno-
ści Fundacji „Katarynka” audiodeskryp-
cja dostępna jest ostatnio również na 
meczach Reprezentacji Polski, nie tylko 
na stadionie, ale również w naziemnej 
telewizji cyfrowej. Obecnie najbardziej 
popularną formą audiodeskrypcji jest 
transmitowanie sygnału na częstotli-
wości UKF (Ultra Krótkie Fale), dzięki 
czemu osoba posiadająca w telefonie 
komórkowym radioodbiornik i zestaw 
słuchawkowy, może korzystać z audio-
deskrypcji w każdym sektorze.

przyjazne sTaDiony

Nowoczesne stadiony są dostępne 
również dla osób poruszających się 
na wózkach, a także osób z innymi 
niepełnosprawnościami. Ułatwienia 
stają się standardami, dlatego np. pod-
czas projektowania Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski oczekuje, aby 1,5% 
miejsc na stadionie było przystoso-
wanych dla osób niepełnospraw-
nych. Lista udogodnień dla kibiców 
niepełnosprawnych na Stadionie 
Narodowym i innych nowych obiek-
tach imponuje: miejsca do parkowa-
nia, pochylnie i windy, odpowiednio 
przystosowane toalety, nawierzchnia 

z materiałów, które gwarantują, że nie 
będzie ślisko, nawierzchnie dotykowe 
dla niewidomych, oznakowanie zro-
zumiałe dla osób z ograniczeniami 
intelektualnymi, jak również szyba 
w  kasie, która nie odbija światła, 
umożliwiając niesłyszącemu czytanie 
z ruchu warg. Podczas meczu obecni 
są stewardzi, którzy pomagają kibicom 
na trybunach, a w razie potrzeb komu-
nikują się ze służbami medycznymi 
i porządkowymi. 

W grUpie siła

 Osoby niepełnosprawne bardzo czę-
sto łączą się w stowarzyszenia kibiców 
niepełnosprawnych, aby współpra-
cować z  klubem i  dbać o  dostęp-
ność stadionu również dla nich. Poza 
tym, ich działalność nie różni się od 
tego co, robią stowarzyszenia pełno-
sprawnych kibiców, a więc: organizują 
wyjazdy na mecze, spotkania z piłka-
rzami, a także organizują zbiórki na 
oprawę. Przy stadionie Wisły Kraków 
działa Fundacja „Otwarte Ramię Białej 
Gwiazdy”, która dba o frekwencję i gło-
śny doping w sektorze wyznaczonym 
dla osób niepełnosprawnych. 14 maja 
2013 r. fundacja po raz pierwszy zor-
ganizowała spotkanie osób niepełno-
sprawnych z pierwszą drużyną Wisły, 
podczas którego każdy mógł zadać 
pytanie piłkarzom, zrobić sobie zdjęcie 
lub wziąć autograf.

WyjąTkoWy kibiC

O tym, że stadion piłkarski jest miej-
scem, gdzie osoby niepełnosprawne 
mogą realizować swoje pasje kibicow-
skie, a nawet marzenia, świadczy histo-
ria zmarłego w 2012 roku 14-letniego 
Dawida Zapiska, fana Lechii Gdańsk. 
Jak sam twierdził, piłka nożna dawała 
mu siłę do życia. Mimo nieuleczalnej 
choroby Dawid miał swoje marzenia. 
Dwa największe, dzięki życzliwości 
wielu osób, udało się zrealizować. 
Młody fan Realu Madryt spotkał się 
ze swoim idolem – Ikerem Casillasem 
podczas treningu reprezentacji 
Hiszpanii w Gniewinie. Na własne oczy 
zobaczył też na Euro 2012 w Kijowie 
zwycięstwo Hiszpanii. Pokazał, że piłka 
nożna to coś więcej niż tylko sport, 
a na stadionie znajdzie się miejsce dla 
każdego fana.

piotr pawłowski (Firr)
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Niepełnosprawni kibice podczas spotkania z zawodnikami Wisły Kraków
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