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Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło przekazać na Państwa ręce Raport koordynacyjny z realizacji

Programu Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM za 2018 rok. Był to ostatni rok trzyletniego

Programu MSiT, a już dziewiąty licząc od rozpoczęcia działań pionierskich ośrodków kibicowskich

w Gdańsku i Wrocławiu.

Podstawą utworzenia nowej placówki KIBICE RAZEM jest zapewnienie przez samorząd wkładu

finansowego w wysokości co najmniej 50% kosztów funkcjonowania ośrodka oraz przekazanie

na rzecz kibiców odpowiednich pomieszczeń, które następnie są przez nich remontowane

i dostosowywane do specyficznych potrzeb Programu. Uroczyste otwarcie ośrodka KIBICE RAZEM

jest zazwyczaj momentem, w którym wzajemne podziękowania i gratulacje składają sobie osoby znane

z trybun, władze samorządowe, a także lokalni biznesmeni i okoliczni mieszkańcy. Tego dnia rozpoczyna

się praca, a kibice zobowiązani są do realizacji zapisów umowy z miastem i rozliczenia

się z przekazanych środków.

Udział w Programie KIBICE RAZEM wymaga wiele zaufania od uczestniczących w nim podmiotów.

Zapraszane do współpracy samorządy mają często wątpliwości czy przekazywanie dotacji ze środków

publicznych na realizację programów kibicowskich jest działaniem racjonalnym i pożądanym społecznie.

Kibice obawiają się z kolei utraty niezależności poprzez podjęcie zinstytucjonalizowanej współpracy

z takimi podmiotami jak Ministerstwo Sportu i Turystyki czy Polski Związek Piłki Nożnej. Ponad

ośmioletnia praktyka pokazuje jednak, że takie spotkanie dwóch różnych światów jest możliwe.

Co więcej – w ogromnej większości przypadków staje się ono początkiem pozytywnej i długofalowej

zmiany społecznej.

Celem wydawnictwa, które trzymacie Państwo w dłoniach, jest przybliżenie Programu KIBICE RAZEM

wszystkim tym, którzy nie mieli okazji się z nim zetknąć. Chcielibyśmy też pochwalić się ogromem

kreatywnej pracy wykonanej w ubiegłym roku przez kibiców – pracowników i wolontariuszy piętnastu

lokalnych ośrodków KIBICE RAZEM. Spektrum ich działań jest bardzo szerokie, dlatego skupiliśmy

się w raporcie jedynie na tych kwestiach, które w 2018 roku były ważne dla samych koordynatorów.

Opisujemy działania, którymi kibice chcą się pochwalić mając poczucie dobrze wykonanej pracy, a nawet

dobrze spełnionego obowiązku wobec swej lokalnej społeczności.

W 2018 roku odnotowaliśmy kolejny postęp w realizacji zadań stawianych przed ośrodkami KIBICE

RAZEM. Świadczą o tym liczby – Program MSiT został bowiem skonstruowany w taki sposób, aby jego

efekty były mierzalne i policzalne. Rośnie ilość opublikowanych w mediach informacji na temat ośrodków

KIBICE RAZEM i ich działań Pokazuje to, że praca koordynatorów nagradzana jest coraz większą

rozpoznawalnością i uznaniem, co cieszy, lecz nie jest dla nikogo powodem do osiadania na laurach.

Wszystkie osoby, które poznacie Państwo w trakcie lektury raportu, mają bowiem świadomość, że praca

na specyficznym obszarze społecznych projektów kibicowskich jest niekończącym się procesem prób,

ulepszeń i nauki na własnych błędach.

dr Dariusz Łapiński

Polski Związek Piłki Nożnej

Koordynator Programu KIBICE RAZEM



W dniu 21 września 2018 roku ogłoszono kontynuujące Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

KIBICE RAZEM na lata 2019 – 2021. Kolejna edycja ma na celu kontynuacje najlepszych inicjatyw z

ubiegłych lat, wdrożenie nowych działań na poziomie centralnym i lokalnym oraz poprawę

wewnętrznej organizacji Programu i współpracy partnerów:

„

– ”

Założenia programowe oznaczają postępujący jakościowy zwrot w postrzeganiu zorganizowanych

grup kibicowskich w Polsce. Uznanie dialogu z kibicami za niezbędny warunek dla poprawy

organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej oznacza bowiem realizację postulatu

sformułowanego na początku lat 90-tych przez Kevina Milesa, jednego z prekursorów polityki

dialogu z kibicami w Wielkiej Brytanii, który jako jeden z pierwszych twierdził: „Kibice nie są

problemem – kibice są częścią rozwiązania”.

pisemna zgoda Stowarzyszenia 

Kibiców,

zgoda władz samorządowych, 

podpisanie listu intencyjnego,

stworzenie wstępnego kosztorysu 

i harmonogramu działań,

włączenie nowego miasta 

do dokumentacji składanej do MSiT.

UM

Schemat drogi do otwarcia lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM

„Program KIBICE RAZEM jest najważniejszym i najdłużej funkcjonującym

projektem współpracy organów państwa ze środowiskiem kibiców w

Polsce. Program ma charakter partnerski i angażuje zarówno

stowarzyszenia kibiców, jak i kluby i związki sportowe oraz samorządy”

„Celem strategicznym Programu KIBICE RAZEM jest poprawa

organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych oraz wspieranie

utworzonych struktur dialogu i współpracy z kibicami.”



Wszystkie osoby i instytucje wspierające Program KIBICE RAZEM wychodzą z założenia, że aktywni

kibice piłkarscy stanowią grupę społeczną, której zainteresowania znacząco wykraczają poza bierne

uczestnictwo w imprezach sportowych. Kibice chcą mieć wpływ na politykę swojego klubu,

są zaangażowani w życie swej społeczności lokalnej, a także wykazują postawy konkurencji wobec

zorganizowanych grup kibiców innych klubów. Ta aktywność oraz chęć rywalizacji, będące źródłem

specyficznej kultury kibicowskiej, stanowią równocześnie ogromny potencjał społeczny. Pełne

wykorzystanie tego potencjału jest jednym z przesłań projektów współpracy z kibicami.

Odzwierciedlają to również sformułowane przez Ministra Sportu i Turystyki szczegółowe cele

Programu KIBICE RAZEM na lata 2019-2021:

• aktywizacja środowisk kibicowskich w kierunku działań społecznych i włączenie kibiców w

środowisko lokalne,

• demokratyzacja, modernizacja i profesjonalizacja struktur stowarzyszeń kibicowskich,

• kształtowanie postaw pozytywnego kibicowania oraz redukcja postaw przemocy i agresji w

środowisku kibiców

• otwarcie stadionów na nowe grupy społeczne i włączenie do środowiska kibiców grup

uprzednio wykluczonych (np. osób niepełnosprawnych),

• aktywizacja kibiców niepełnosprawnych zamiana społecznego wizerunku kibiców i

minimalizowanie uprzedzeń w stosunku do tej grupy społecznej,

• Zmiana wizerunku kibica w opinii publicznej..

Lokalne ośrodki KIBICE RAZEM prowadzone są przez operatora – organizację pozarządową, która

jest beneficjentem miejskiej dotacji, zatrudnia jednego lub obu pracowników, jest najemcą

pomieszczeń służących jako siedziba ośrodka i odpowiada za rozliczenie jego działań pod

względem finansowym i formalnym, korzystając przy tym z merytorycznego wsparcia krajowego

koordynatora programu. Operator każdego ośrodka kibicowskiego wyłaniany jest w drodze

ogłaszanego przez miasto konkursu.



dotacja MSiT

wkład PZPN

wkład Samorządów

W 2018 roku przeznaczono łącznie 2.450.000 zł na funkcjonowanie i działalność

17 ośrodków KIBICE RAZEM. Wkład samorządu był w wysokości co najmniej 50% kosztów

funkcjonowania ośrodka. Łączna suma dotacji samorządowych wyniosła w 2018 roku

1.280.000 zł. Pozostałe koszty prowadzenia programu ponosi Ministerstwo Sportu i Turystyki –

w ubiegłym roku było to kwota 1.030.000 zł - oraz Polski Związek Piłki Nożnej, który w 2018

roku na realizację zadań związanych z koordynacją przeznaczył 140.000 zł.

Jednocześnie na realizację Programu w 2019 roku, przewidziano następujące kwoty:

1.100.00 zł – MSiT, 1.370.000 zł – Samorządy, 200.00 zł - PZPN

Źródła finansowania programu KIBICE 
RAZEM 2016-2018

Dotacja 
Ministerstwa 

Sportu i 
Turystyki

Środki 
finansowe 
Polskiego 

Związku Piłki 
Nożnej

Środki z 
budżetu 

Jednostek 
Samorządu 

Terytorialnego



Na koniec 2018 roku działało 17 ośrodków KIBICE RAZEM w 13 województwach, a także zostały

zgłoszone dwie nowe deklaracje współpracy samorządów i stowarzyszeń kibiców chętnych

do uczestniczenia w Programie (Stalowa Wola, Suwałki).

Mapa ośrodków KIBICE RAZEM, stan na luty 2019

W roku 2018 przy realizacji Programu KIBICE RAZEM pracowało

34 lokalnych koordynatorów, dwie osoby koordynujące Program

centralnie oraz ponad 139 wolontariuszy wspomagających

działania lokalnych ośrodków.



W 2018 roku do Programu KIBICE RAZEM dołączyły dwa ośrodki:

Urząd Miasta Mielec i Stowarzyszenie Kibiców

Stali Mielec „Chłopcy ze Stali”

Urząd Miasta Opole i Stowarzyszenie Sympatyków 

Odry Opole „Jedna Odra”

Spotkania robocze służą podniesieniu kwalifikacji koordynatorów programu KIBICE RAZEM

poprzez szkolenia i instruktaże, pozwalają na wdrożenie jednolitych standardów pracy

i wykorzystywanych narzędzi, a także prowadzenie dyskusji nad powstałymi problemami,

wyznaczanie nowych celów oraz wzajemną wymianę doświadczeń. W roku 2018 odbyły

się trzy spotkania robocze:

• 26 stycznia, Wawrzkowizna

• 3 październik, Warszawa

• 12 grudnia, Gdańsk



Media społecznościowe (Facebook) 
to jeden z najbardziej powszechnych 
kanałów dostępu do szerokiej grupy 
odbiorców, dobrze zagospodarowany 
przez koordynatorów.

W 2018 roku odnotowano przyrost 
„polubień” na poziomie 8339 względem 
ubiegłego roku. Łączny zasięg kont 
ośrodków na koniec 2017 roku to 50.000 
„polubień”.

W 2018 roku powstało 888 informacji 

mediowych. Widać, że zainteresowanie 

działaniami ośrodków KIBICE RAZEM 

z roku na rok wzrasta.

Koordynatorzy ośrodków także zwrócili 

uwagę na korzyści płynące z zamieszczania 

informacji o swoich działaniach.

Na podstronach kibice-razem.pl powstało 

ponad 1182 artykułów na temat działań 

ośrodków.

„ ”



Oprócz aktywnego pozyskiwania 
zewnętrznych funduszy warty odnotowania 
jest duży wzrost w zakresie lokalnej 
współpracy biznesu i organizacji społecznych.

Na koniec 2018 roku współczynnik ten miał 
wartość 70.

Współpraca z innymi podmiotami 

(w tym z organizacjami pozarządowymi) 

to ważny aspekt rozwoju działalności 

ośrodków KIBICE RAZEM. 

135 organizacji współpracujących to średnio 

prawie 8 partnerstw na jeden ośrodek 

KIBICE RAZEM

Pozyskiwanie funduszy z fundacji 

grantowych, a także włączanie się w budowę 

aktywnego uczestnictwa w rozwoju miasta 

poprzez udział w ogłaszanych budżetach 

partycypacyjnych kształtuje koordynatorów 

ośrodków jako lokalnych liderów 

społecznych. Na koniec roku 2018 ośrodki 

KIBICE RAZEM złożyły 53 wnioski 

o dofinansowanie



–

Organizacja wspólnych wyjść na wydarzenia 
sportowe, w tym dla osób 
niepełnosprawnych to podstawowy 
fundament scalający grupę i pozwalający 
na tworzenie nowych relacji. 

W 2018 roku zorganizowano 344 wyjść 
grupowych, w tym 101 wyjść dla osób 
niepełnosprawnych.

W roku 2018 liczba zorganizowanych imprez 

sportowych utrzymywała się na stałym 

wysokim poziomie wypracowanym 

w poprzednich latach.

W 2018 roku koordynatorzy ośrodka 

przeprowadzili 115 imprez sportowych.

Obchodzenie rocznic ważnych ze względu 

na historię klubu czy też lokalnego ruchu 

kibicowskiego to tylko fragment działalności 

kibiców, którzy także chętnie włączają się 

w odpowiednia celebrację świąt 

państwowych i lokalnych.

W roku 2018 zorganizowano 58 imprez o tej 

charakterystyce.



–

Zaangażowanie wolontariuszy w pracę 

lokalnych ośrodków, to nie tylko realna 

pomoc dla koordynatorów, ale też budowanie 

społecznej odpowiedzialności i proaktywnego 

społeczeństwa.

W 2018 roku było 139 wolontariuszy 

współpracujących z ośrodkami.

Rozwój szeroko rozumianych kompetencji 

beneficjentów Programu KIBICE RAZEM to 

jedno z zadań stawianych przed ośrodkami 

w ramach realizowanych zajęciach 

warsztatowych.

W 2018 roku zorganizowano 251 warsztatów. 

Powyższe liczby pokazują, że stawiane przed ośrodkami cele są sumienie realizowane, a sami

koordynatorzy mają ich realne zrozumienie i widzą ich zastosowanie w swojej codziennej pracy.

Widać, że praca jaką wykonują jest w coraz większym stopniu doceniana czy to przez media,

samorządy czy inne instytucje Powiększa się też baza podmiotów, które wchodzą we

współprace podczas realizacji działań ośrodków, nie mówiąc już o stale rosnącej liczbie

beneficjentów. Wzrosty jakie zanotowały ośrodki nie wynikają tylko z przyrastającej ilości miast

i stowarzyszeń biorących udział w programie KIBICE RAZEM, ale przede wszystkim ze stale

rosnącej jakości pracy lokalnych koordynatorów.



29 sierpnia 2018 roku w Wawrzkowiźnie pod Bełchatowem na boiskach OSiR Wawrzkowizna odbył

się V Turniej KIBICE RAZEM. Organizatorami Turnieju byli: Polski Związek Piłki Nożnej,

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Młodzieżowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

W 2018 roku o tytuł najlepszego ośrodka konkurowało 18 drużyn z 13 województw. Zgodnie

z regulaminem Turnieju drużyny składały się z zawodników w wieku do 10 lat. Podczas oficjalnego

rozpoczęcie wszystkich zawodników, trenerów i opiekunów przywitał w imieniu prezydent

Bełchatowa Marioli Czechowskiej wiceprezydent Ireneusz Owczarek oraz dr Dariusz Łapiński

krajowy koordynator ds. współpracy z kibicami reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej.

Rozgrywki turniejowe rozpoczęły się o godzinie 9.00. Mecze otwarcia to spotkania młodych

sympatyków drużyn Ruch Chorzów i Sandecji Nowy Sącz oraz Błękitnych Bełchatów i Pogoń

Szczecin.

Turniej jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach programu KIBICE RAZEM, który

wdrażany jest od 2010 r. przez Ministerstwo Spotu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej,

samorządy lokalne oraz stowarzyszenia kibiców. Założenia projektu opracowane zostały

na potrzeby przygotowań do turnieju finałowego UEFA EURO 2012 w Polsce. W latach 2010-2012

otwarte zostały pierwsze cztery ośrodki prowadzone przez kibiców: Lechii Gdańsk, Arki Gdynia,

Polonii Warszawa i Śląska Wrocław. W kolejnych latach przybywało miast, które uruchamiały swoje

własne miejsca spotkań dla lokalnych kibiców. W 2018 roku przybyły kolejne 2 ośrodki, a w skali

kraju jest ich już 17; chęć otwarcia kolejnych zgłaszają kibice z całej Polski. Powstające ośrodki

KIBICE RAZEM wspierają pozytywne inicjatywy wychodzące ze środowiska kibiców oraz działają

na rzecz tworzenia struktur społeczeństwa obywatelskiego przez aktywnych sympatyków piłki

nożnej.



Ideą Turnieju jest sportowe współzawodnictwo w duchu fair-play i integracja młodzieży z całej

Polski. Uczestnictwo w Turnieju KIBICE RAZEM często poprzedzone jest lokalnymi eliminacjami,

do których zapraszane są wszystkie zainteresowane grupy młodzieżowe. Mimo, że turniej

jest rozgrywany przez młodszych kibiców, emocji na nim nie brakuje a walka o miano najlepszego

ośrodka Kibice Razem należy do zaciętych.

Podczas V Turnieju KIBICE RAZEM drużyny reprezentowały siedemnaście lokalnych ośrodków

Kibice Razem współtworzonych przez sympatyków GKS Bełchatów, Jagielloni Białystok, Ruchu

Chorzów, Lechii Gdańsk, Arki Gdynia, Korony Kielce, Miedzi Legnica, Motoru Lublin, Odra Opole,

Sandecji Nowy Sącz, Lecha Poznań, Pogoni Szczecin GKS Tychy, Polonii Warszawa, Śląska

Wrocław, Górnika Zabrze, Stal Mielec a także zaproszona drużyna Błękitni Bełchatów

reprezentowana przez dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i Ośrodek Interwencyjno-

Socjalizacyjny w Bełchatowie.

Zawodnicy rozegrali łącznie 45 gier, prowadzonych przez profesjonalnych sędziów, które odbywały

się równolegle na dwóch wzorowo przygotowanych boiskach. Tego dnia pogoda szczególnie

dopisywała, promienie słońca ogrzewały murawę przez cały czas trwania turnieju.

Turniej zyskał zainteresowanie mediów, pojawiły się na nim lokalne ekipy reporterskie, a także

grupy kibiców ciekawe piłkarskich zmagań.

Mecz finałowy Turnieju to starcie „gospodarzy” zrzeszonych w ramach ośrodka KIBICE RAZEM

GKS Bełchatów i młodych sympatyków KIBICE RAZEM Górnik Zabrze. Tegoroczny finał został

rozstrzygnięty w regulaminowym czasie gry wynikiem 4:3. Chłopcy z Górnego Śląska musieli uznać

wyższość swoich kolegów z centralnej Polski, choć mecz stał na bardzo wyrównanym poziomie

i na ostateczny rezultat musieliśmy czekać do ostatniej minuty spotkania. Podium uzupełnili

zawodnicy KIBICE RAZEM Motor Lublin pokonując w meczu o III miejsce młodych sympatyków Arki

Gdynia. Na wyróżnienie zasługują drużyny ośrodków KIBICE RAZEM z Tych, Nowego Sącza,

w których zagrały młode adeptki futbolu, a także drużyna Śląsk Wrocław, która miała najmłodszą

koedukacyjną drużynę dzielnie konkurującą ze starszymi kolegami. Oprócz nagród drużynowych

wręczono też nagrody obie trafiły w ręce zawodników z Lublina. Indywidualne: statuetkę

„Króla Strzelców” Turnieju dzięki 14 celnym trafieniom wywalczył Krystian Brzozowski natomiast

„Najlepszym Bramkarzem” został wybrany Damian Czelniak, który tylko raz musiał wyciągnąć piłkę

z siatki.

W imieniu organizatorów Polski Związek Piłki Nożnej pragnie podziękować wszystkim zawodnikom

i trenerom za udział w V Turnieju KIBICE RAZEM, a także wszystkim bezpośrednio i pośrednio

zaangażowanym w jego przebieg.

VI Turniej KIBICE RAZEM odbędzie się 28 sierpnia 2019 roku w Wawrzkowiżnie. Już teraz 

serdecznie zapraszamy!



„

”

4 października 2018 roku Podsekretarz Stanu w MSiT Jan Widera razem z Agnieszką Olesińską,

Zastępcą Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Centralnym Ośrodku Sportu

TORWAR w Warszawie otworzyli V edycję konferencji „KIBICE RAZEM – PROGRAM

WSPÓŁPRACY Z KIBICAMI PIŁKI NOŻNEJ W POLSCE”.

- Doświadczenia z kilku lat realizacji Programu KIBICE RAZEM utwierdzają nas w przekonaniu, że

poprawę jakości organizacji meczów piłkarskich w Polsce uzyskać możemy głównie poprzez

dialog i współpracę ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, w tym przede wszystkim z

kibicami. Otwarcie ośrodków dla fanów piłki nożnej w 17 miastach w Polsce pozwoliło na

realizację wielu cennych inicjatyw oraz szeroko zakrojonej działalności społecznej poza

stadionem – podkreślił podczas spotkania wiceminister Jan Widera.

Na konferencji zainaugurowano rozpoczęcie realizacji kolejnej edycji Programu KIBICE RAZEM -

dotyczącej poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę

struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021.



Wydarzenie służyło prezentacji najważniejszych działań ośrodków lokalnych dla kibiców z 15 miast

w Polsce. Przedstawione zostały inicjatywy realizowane przez sympatyków piłki nożnej

we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, klubami sportowymi, mieszkańcami miast

i organizacjami pozarządowymi. Podczas konferencji poruszono również tematykę otwierania

obiektów sportowych na nowe grupy społeczne, w tym osoby niepełnosprawne oraz sposobów

finansowania projektów na rzecz upowszechnienia aktywności fizycznej przy wykorzystaniu

środków krajowych i zagranicznych.

Konferencja jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach Programu MSiT KIBICE RAZEM,

jednym z niewielu wydarzeń o tej skali w Polsce. Akcja służy integracji środowiska piłkarskiego,

kibiców i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Nie inaczej było

i w tym roku – na sali konferencyjnej znaleźli się przedstawiciele klubów i związków piłkarskich,

samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich i reprezentanci kibiców. Tak liczny udział gości

pokazuje, jak wielu organizacjom i instytucjom w Polsce zależy na tym, aby polskie stadiony były

miejscami bezpiecznymi i przyjaznymi dla kibiców.

Źródło: msit.gov.pl

Kolejna Konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki „KIBICE

RAZEM”, podsumowująca trzyletni okres realizacji Programu

współpracy z kibicami piłki nożnej w Polsce odbędzie się

w październiku 2019 rok w Warszawie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej kibice-razem.pl

Zeskanuj kod QR



W 2018 roku do struktur Federacji Kibiców Niepełnosprawnych dołączyły dwie nowe organizacje

wspierające kibiców niepełnosprawnych w swoich miastach – Fundacja DOGadanka z Kielc

oraz Fundacja Obudź Nadzieję z Gdańska. Tym samym w Federację tworzy 13 oficjalnych

członków.

26 marca, w przeddzień meczu towarzyskiego Polska – Korea, w gościnnych progach Stadionu

Śląskiego, zorganizowana została trzecia edycja warsztatów dla DSLO. Głównymi tematami były

rozwój sieci DSLO i kierunki budowania marki Federacji Kibiców Niepełnosprawnych

oraz ujednolicenie zasad przyznawania biletów na mecze Reprezentacji z uwzględnieniem miejsc

Easy Access. Po warsztatach uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w przedmeczowym treningu

Reprezentacji Polski. Po treningu była chwila na pamiątkowe zdjęcia i krótką rozmowę z piłkarzami.

Rozszerzenie sieci DSLO nastąpiło dzięki rekrutacji w klubach: Piast Gliwice oraz Korona Kielce

osób odpowiedzialnych za kibiców z niepełnosprawnościami. Będą mieli oni okazję uczestniczyć

w kolejnych warsztatach DSLO, które przewidziane są na pierwszą połowę 2019 roku.

Kibice z niepełnosprawnością w roku 2018 regularnie wspierali swoich idoli z Reprezentacji Polski.

Podróżowali za nimi po Polsce oraz po Europie. Łącznie uczestniczyli w 8 meczach, średnio

na meczu było obecnych 87 kibiców z niepełnosprawnościami

W 2018 roku Federacja Kibiców Niepełnosprawnych złożyła dwa wnioski o granty na działalność

statutową. Jeden z nich został odrzucony (Fundacja PGE). Drugi natomiast został rozpatrzony

pozytywnie. Oznacza to, że w 2019 roku nastąpi kontynuacja i rozszerzenie współpracy z Fundacją

PZU. Dzięki niej kibice z niepełnosprawnością otrzymają dofinansowanie do 250 biletów (po 50

biletów w 5 meczach) na mecze Reprezentacji Polski rozgrywane w Warszawie. Z projektu ‘FKN

ON TOUR 2019’ skorzysta co najmniej 150 różnych osób z niepełnosprawnościami z całej Polski.



W dniach 8-13 maja 2018 miała miejsce pierwsza edycja akcji „Tydzień Bez Barier”.

W partnerstwie z Ekstraklasą SA oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej na kilkunastu stadionach

piłkarskich podkreślono istotę włączania i uczestnictwa osób niepełnosprawnych. Eskorta kibiców

niepełnosprawnych, rekordowe ilości osób z niepełnosprawnością czy zastosowanie

audiodeskrypcji to tylko niektóre aktywności, które miały miejsce w różnych miastach. Warty

podkreślenia jest fakt, że podczas akcji został (po raz drugi) pobity nieoficjalny rekord świata

w ilości kibiców niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Należy on do Śląska Wrocław i wynosi

1074 osoby. Tego dnia stanowiło to ponad 12% wszystkich kibiców na stadionie.

W dniach 15-16 maja w Ożarowie Mazowieckim odbyły się coroczne warsztaty dla delegatów

meczowych PZPN. Wśród zaproszonych gości byli w tym roku przedstawiciele Federacji Kibiców

Niepełnosprawnych - Michał Fitas, prezes FKN i Paweł Parus, członek zarządu Federacji. Celem

tej wizyty było omówienie sytuacji kibiców z niepełnosprawnościami na trybunach polskich

stadionów i roli DSLO oraz przedstawienie zakresu współpracy z organizacjami zrzeszającymi

kibiców niepełnosprawnych. Wystąpienie wzbudziło niemałe zainteresowanie i wywołało sporo

pytań. Nie unikano trudnych kwestii, chociażby problemów z wyjazdami na niektóre polskie

stadiony.

Mistrzostwa Świata w Rosji nie mogły odbyć się bez kibiców niepełnosprawnych z Polski.

Wykorzystując fakt, że jedną z aren mistrzostw była Baltik Arena w Kaliningradzie, duża grupa

kibiców (w tym osoby z Poznania, Lublina, Białegostoku, Katowic i Wrocławia) wybrała się,

by poczuć atmosferę wielkiej imprezy. Uczestniczyli w meczach Hiszpania – Maroko, Szwajcaria –

Serbia i Belgia – Anglia. Mała grupa śmiałków wybrała się również do Moskwy na mecz Polska –

Senegal.

Przed wrześniowym meczem towarzyskim we Wrocławiu odbył się briefing prasowy z udziałem

m.in. Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka oraz selekcjonera Reprezentacji

Polski Jerzego Brzęczka. Wzięli w nim udział również przedstawiciele FKN (Paweł Parus – członek

zarządu). PZPN ogłosił otwartość na kolejne grupy kibiców, a w jej ramach zapewniać będzie

audiodeskrypcję podczas wszystkich meczów Reprezentacji Polski. Dodatkowo oznajmiono,

iż specjalne miejsca Easy Access (dla osób nieporuszających się na wózku) będą wyznaczone

i dostępne na wszystkich stadionach, gdzie mecze rozgrywać będzie kadra. Do tej pory obie

te usługi i ułatwienia były dostępne jedynie na PGE Narodowym.

25 października w Kielcach Federacja odebrała nagrodę z rąk Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka

podczas konferencji "Bezpieczny Stadion" za organizację pierwszej edycji "Tygodnia Bez Barier".

Nagrody specjalne otrzymały: SKN "Niepełnosprawni Fanatycy", KKN Górnik Zabrze oraz Klub

Kibiców Niepełnosprawnych.

Michał Fitas

Prezes Federacji Kibiców Niepełnosprawnych



Piknik Rodzinny z GKS Bełchatów odbywa się rokrocznie w okresie letnim, była to już ósma jego

edycja! Po raz drugi jego współorganizatorem (poza klubem i Stowarzyszeniem Sympatyków GKS

Bełchatów "Torfiorze") był zaś ośrodek Kibice Razem GKS Bełchatów. Pomysłodawcą pierwszego

w historii Pikniku Rodzinnego, który odbył się w 2011 roku, był protoplasta naszego obecnego

stowarzyszenia – "Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów", jednak w kolejnych latach ciężar

organizacyjny imprezy spoczywał głównie na naszym klubie , natomiast my kibice służyliśmy

pomocą, a także promocją imprezy w naszych szeregach, dzięki czemu Piknik Rodzinny ma swoje

stałe miejsce w kalendarzu większości sympatyków naszej drużyny w różnym wieku. Impreza,

odbywająca się w samym centrum naszego miasta, z roku na rok cieszy się coraz większą

popularnością – w 2018 roku przewinęło się przez nią około sześciuset mieszkańców Bełchatowa!

VIII Piknik Rodzinny zorganizowany został w piątek 27 lipca 2018, czyli w przeddzień

inauguracji sezonu w Bełchatowie z Siarką Tarnobrzeg. Plac Narutowicza w piątkowe popołudnie

kolejny rok z rzędu miał być biało-zielono-czarny, jednak na przeszkodzie stawała pogoda

i kilkudniowe opady deszczu. Jeszcze na kilka godzin przed planowanym startem, nie mieliśmy

pewności, czy nasza impreza w ogóle dojdzie do skutku. Na szczęście jednak, w ostatnich

godzinach przed początkiem imprezy rozpogodziło się na tyle, że prawie wszystkie planowane

atrakcje mogły tego popołudnia odbyć się zgodnie z planem.

KIBICE RAZEM GKS Bełchatów
Rok założenia: 2017



KIBICE RAZEM GKS Bełchatów

Grażyna Bykowska, Tomasz Śledź
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gksbelchatow.kibice-razem.pl
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Punktem kulminacyjnym pikniku była tradycyjna prezentacja wszystkich drużyn piłkarskich -

skończywszy na pierwszej drużynie, powitanej w świetle kilkunastu rac, odpalonych przez

najwierniejszych kibiców naszego klubu. Zaprezentowani zostali również zapaśnicy naszego klubu,

a tuż przed prezentacją pierwszego zespołu swój pokaz taneczny dały dziewczyny z grupy tanecznej

"Cheerleaders Bełchatów", znane nam doskonale ze swoich występów w przerwie meczów

domowych GKS-u. Po całości prezentacji przyszedł czas na rozmowy zawodników pierwszej

drużyny, jej trenerów i prezesa klubu z kibicami naszego klubu.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu Prezydent Miasta Bełchatowa i była współfinansowana

przez Miasto Bełchatów.

Grażyna Bykowska,

koordynator Ośrodka KIBIC RAZEM GKS Bełchatów

Najważniejszymi uczestnikami naszych corocznych pikników

są dzieci i młodzież, toteż właśnie dla nich jest przeznaczona

większość atrakcji. W tym roku były to: „dmuchańce”, mini boisko

do piłki nożnej (gdzie mogli pograć z zawodnikami naszej pierwszej

drużyny), zabawy z Mamutem (maskotką GKS-u) czy malowanie

flagi (mini-sektorówki, która została zaprezentowana na meczu

GieKSy dzień później). Do dyspozycji starszych kibiców były

namioty z klubowymi i kibicowskimi pamiątkami i gadżetami

Torfiorzy, które cieszyły się niezmierną popularnością.

Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek w postaci waty

cukrowej (do wyboru w barwach naszego klubu: białym, zielonym

lub czarnym) i innych słodyczy. Cała impreza odbywała się przy

muzyce puszczanej przez DJ-a. Niestety, z powodu zagrożenia

zamoczeniem maty zapaśniczej deszczem, musieliśmy tym razem

zrezygnować z pokazów naszych młodych zapaśników, cieszących

się zawsze sporą widownią..



KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok
Rok założenia: 2016

Po zakończeniu sezonu piłkarskiego 2017/18 Stowarzyszenie Kibiców Jagiellonii Białystok

„Dzieci Białegostoku” wspólnie z Ośrodkiem „Kibice Razem” Jagiellonia Białystok postanowiło

zorganizować akcję charytatywną pod nazwą „Rower dla każdego”.

Celem akcji było zebranie i przekazanie osobom potrzebującym sprawnych rowerów. Zwróciliśmy

się do kibiców i sympatyków Jagi z zapytaniem czy ktoś posiada w piwnicy lub garażu rower,

z którego już nie korzysta, a chciałby go przekazać na szczytny cel. Spotkaliśmy się z bardzo dużą

odezwą środowiska kibicowskiego, gotowego wziąć udział w akcji. W czerwcu, dzięki współpracy

i wielkiej pomocy ze strony białostockiej firmy „Mobilerent” , która udostępniła nam samochód

dostawczy do przewozu, udało się zebrać około 40 sztuk jednośladów. Kilkanaście rowerów kibice

samodzielnie przynieśli do Ośrodka „Kibice Razem” Jagiellonia Białystok przy ul. Cieszyńskiej 7.

Następnym etapem naszej wspólnej akcji było odświeżenie i naprawa sprzętów, gdyż wiele z nich

było w bardzo złym stanie. Na tym etapie z pomocą przyszła firma rowerowa Peleton, która zgodziła

się serwisować wszystkie rowery tak, aby były w 100% sprawne i nadawały się do codziennego

użytku. W pierwszej kolejności kibice Jagi w ośrodku „Kibice Razem” samodzielnie czyścili

i naprawiali rowery na tyle, ile mieli możliwości i umiejętności, a następnie po kilka sztuk jednośladów

przewozili je do Peletonu, którego pracownicy sprawdzali je i doprowadzali do pełnej sprawności.



KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok

Arkadiusz Fiedoruk, Bartosz Kadłubowski
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Ostatniego dnia sierpnia 2018 roku udało się przekazać pierwsze 15 jednośladów. Pięć sztuk trafiło

do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, a kolejnych

dziesięć sztuk pojechało do Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Wielka radość towarzyszyła

mieszkańcom tych dwóch placówek, którzy bardzo miło nas przywitali i jeszcze sympatyczniej

podziękowali. Zadeklarowaliśmy dalszą pomoc w dostarczaniu rowerów, jeśli tylko będzie taka

potrzeba.

Kilka tygodniu później, w piątek 18 października 2018 roku, przekazaliśmy kolejnych pięć rowerów

Domowi Pomocy Społecznej "Lawendowy Zaścianek" mieszczącemu się w Zaściankach koło

Białegostoku.

Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się do akcji i przekazali nam rowery,

a także dwóm firmom, dzięki którym udało się przeprowadzić akcję: Firmie „Moblierent”

za udostępnienie busa do zbiórki rowerów i przewiezienie ich do Domów Pomocy Społecznej oraz

firmie „Peleton” za serwis i naprawę rowerów. Dziękujemy!

Bartosz Kadłubowski,

koordynatora KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok

Więcej szczegółów o akcji
Radio Białystok

Zeskanuj kod QR



KIBICE RAZEM Ruch Chorzów
Rok założenia: 2016

–

„

”

Rano, popołudniu i wieczorem grupy kibiców w niebieskich barwach rozdawały prezenty dla

dzieciaków. Torby z eRką znajdowały swoich nowych małych właścicieli w Łaziskach, Chorzowie,

Mysłowicach, Jaworznie, Orzeszu, Rudzie Śląskiej, Katowicach i jeszcze wielu, wielu śląskich

niebieskich miastach. Tradycja Niebieskiego Mikołaja sięga już wielu lat, w tym roku były one

rekordowe. Zapraszamy do przeczytania podsumowania naszej akcji.

Na początek finanse – w sumie uzbieraliśmy 22.463,00 zł, na co złożyły się:

– 12.875,00 zł ze zbiórek w trakcie meczów Ruchu,

– 1588,00 zł darowizny na konto Wielki Ruch,

– 1000,00 zł przekazały Niebieskie Mysłowice,

– 1000,00 zł anonimowy darczyńca

– 6000,00 zł Fan Club Ruda Śląska

Drugi rekord to ilość przygotowanych paczek, których było aż 315, w każdej z nich znajdowały się 

poduszka, czapka, kubek, maskotki, słodycze oraz owoce.



KIBICE RAZEM Ruch Chorzów
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47 mikołajkowych paczek trafiło do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie,

50 paczek do Klubu Malucha GB Spartan Chorzów, 40 dzieci zostało obdarowanych w Zespole

Szpitali Miejskich w Chorzowie, a w Domu Dziecka im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach 30 dzieci

otrzymało prezenty, w Rudzie Śląskiej dla rodzin zastępczych na Bykowinie, Wirku i Halembie oraz

w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie zostało rozdanych kolejnych 50 paczek. Fan Club z Rudy

Śląskiej odwiedził również najmłodszych pensjonariuszy wydziału onkologii w Gliwicach, a Ośrodek

Pomocy Dzieciom otrzymał telewizor. Kolejne 30 paczek otrzymały dzieci z Rodzinkowego Domu

Dziecka w Orzeszu oraz w Łaziskach. 40 paczek z niebieskimi prezentami trafiło do dzieci z rodzin,

które wymagają szczególnej opieki. Na zakończenie akcji Niebieskiego Mikołaja ostatnie prezenty

trafią do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Niebieski Mikołaj pojawił

się również na Jarmarku Świątecznym w Chorzowie.

Akcję realizowały wszystkie grupy kibicowskie Ruchu Chorzów pod kierunkiem grupy Ultras Niebiescy.

Dzieci mają cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. Cieszymy się,

że mogliśmy tę moc w was wyzwolić.

Dawid Słaboń, Koordynator KIBICE RAZEM Ruch Chorzów



KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk
Data założenia: 2010

W drugiej połowie 2018 roku z inicjatywy Kasi, aktywnej kibicki Lechii Gdańsk, która swoją Biało-

Zieloną pasję łączy z zamiłowaniem do fotografii oraz dziennikarstwa wystartował projekt

pod nazwą LEGENDY LECHII GDAŃSK.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,

teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”

Projekt „Legendy Lechii” został zainicjowany celem poszerzenia wiedzy kibiców piłkarskich

dotyczącej osób, które zapisały się na kartach sportowej historii Lechii Gdańsk. Znajomość historii

klubu pozwala kibicom na podniesienie poziomu ich tożsamości, identyfikacji z jego bohaterami

i osiągniętymi dotąd sukcesami. Dotychczasowy brak rzetelnych źródeł, które pozwalałyby

kibicom na poznanie historii piłkarskich bohaterów, był największą motywacją do powstania tego

projektu – tak o swoim projekcie wypowiada się Kasia.

Od początku jako partnerzy do inicjatywy dołączyło Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk

LWY PÓŁNOCY, nasz projekt oraz naturalnie Muzeum Lechii Gdańsk.

„Muzeum Lechii Gdańsk z prawdziwą satysfakcją przyjęło wiadomość o realizacji projektu

„Legendy Lechii Gdańsk” przez kibiców. Z niekłamaną satysfakcją wspieramy te działania.

Propagowanie historii Naszego Klubu, a w szczególności przybliżanie jej najmłodszemu pokoleniu

kibiców Biało – Zielonych to działania, które w sposób oczywisty zbieżne są z ideą powstania

przed pięciu laty Muzeum Lechii Gdańsk” – słowa te wypowiedziane przez Zbyszka Zalewskiego,

kustosza i twórcę naszego muzeum oraz legendę trybun dobitnie pokazują z jak istotnym

projektem mamy do czynienia.
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Cieszy nas przede wszystkim to, że projekt ten wyszedł sam, prosto z trybun. Obserwując

dzisiejszy „Młyn”, czyli trybunę dopingową na Lechii, możemy spotkać tysiące młodych fanów,

którzy żyją dzisiejszymi gwiazdami Biało-Zielonych zdobywającymi bramki na jednym

z najpiękniejszych stadionów piłkarskich na świecie. Dla nich takie postacie, jak m.in. panowie

Bogdan Adamczyk czy Józef Gładysz być może nie są anonimowe, ale nie do końca wiedzą, jak

wielki mieli swój wkład w historię naszego klubu. Nie możemy im mieć tego za złe, skoro duża

część dzisiejszych wiernych kibiców dorastała kibicowsko w erze stadionu na Letnicy. Dlatego

naszym zadaniem jest, aby każdy młody Lechista znał tradycję i korzenie piłkarskiej chluby spod

znaku BKS!

Regularnie, w ciekawej formie wywiadów i wspominek przybliżane będą kolejne wybitne postacie

ważne dla Biało-Zielonej braci. Okraszone to będzie porcją fachowych fotografii. Całość materiałów

znaleźć można na portalu społecznościowym Facebook, a w dalszej kolejności dostępne będą

w formie drukowanej dla osób lubiących wzbogacać swoje domowe biblioteczki.

Michał Nowosad, Koordynator KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk



KIBICE RAZEM Arka Gdynia
Data założenia: 2011

Żółto Niebieskie wyprawki to kolejna z naszych akcji,

która na stałe wpisała się w harmonogram Gdyńskiego

ośrodka. Już po raz siódmy kibice wraz z pracownikami

klubu oraz zawodnikami Arki Gdynia ruszyli w odwiedziny

gdyńskich pierwszoklasistów. Na takich spotkaniach kibice

pokazywali uczniom jak w sposób kulturalny można

wspierać swój ukochany klub, przeprowadzając krótkie

„treningi” takiej formy dopingu a piłkarze prezentowali

swoje umiejętności oraz opowiadali o swoim zawodzie

i zdrowym trybie życia jaki dzięki niemu prowadzą. Oprócz

samej wizyty, która sama w sobie jest już atrakcją

dla dzieciaków zawsze mamy dla nich przygotowane żółto

niebieskie gadżety.

„

”
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. Przez te kilka lat przewinęło się wiele pięknych projektów min. zeszytów, notesów czy worków

sportowych, które zawsze tworzone są przez kibiców. Przez te lata udało nam się odwiedzić

wszystkie Gdyńskie placówki a do niektórych z radością wracamy już po raz kolejny. Łącznie

we wszystkich spotkaniach wzięło udział ok 5000 tysięcy dzieciaków i tyle też rozdaliśmy gadżetów.

Warto też zaznaczyć, że cała akcja jest sponsorowana tylko i wyłącznie ze zbiórek

przedmeczowych, gdzie do tej pory wydaliśmy ponad 40 tysięcy złotych tylko dzięki pomocy

i zaangażowaniu Naszych kibiców. Takimi akcjami mamy nadzieję „zaszczepić” bakcyla

do kibicowania w najmłodszych, a kto wie, może i dzięki któremuś spotkaniu z zawodnikami wyłoni

się wspaniały piłkarz.

Magdalena Wawrzyniak, koordynator KIBICE RAZEM Arka Gdynia

„

”



KIBICE RAZEM Korona Kielce
Rok założenia: 2015

Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce powstał na początku 2018 roku. Jest to wynik

naszych wieloetapowych prac, diagnozy potrzeb prowadzonej podczas spotkań z osobami

niepełnosprawnymi z różnych środowisk, poszukiwania rozwiązań i korzystania z dobrych praktyk.

Klub debiutował na turnieju (Nie)Pełnosprawni – MEGAMOCNI w lutym 2018 roku. W maju

w ramach „Tygodnia bez barier” na polskich stadionach zaprosiliśmy wraz z klubem Korona

na mecz Korona Kielce- Wisła Kraków osoby niepełnosprawne. Bardzo pomogły w tym lokalne

media. Rafał Szymczyk z Radia Kielce wziął na siebie rolę sprawozdawcy dla osób niedowidzących

i niewidomych. Na meczu stawiło się ponad 200 kibiców niepełnosprawnych! Kilka dni później

przedstawiciele KKNKielce wyprowadzani piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce na mecz ligowy.

Klub Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Kibiców

Niepełnosprawnych i został powołany w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych bez względu

na stan zdrowia, wiek, płeć. W lipcu 2018 roku podpisana została umowa KKNKielce z Koroną

Kielce, dzięki której członkowie Stowarzyszenia maja możliwość bezpłatnego uczestniczenia

w meczach Korony w Ekstraklasie na kieleckim stadionie. Tym samym dokonano przełomowej dla

Kielc zmiany ulg dla osób niepełnosprawnych. W tym samym czasie ruszyły zapisy do KKNKielce.

W ciągu kilku miesięcy grupa klubowiczów liczy 150 osób i ciągle dochodzą kolejne, Na mecze

regularnie zapisuje się średnio 80-90 osób. A mecze Korony to dopiero początek. Integracja grupy

i współdziałanie, obok kibicowskich emocji na stadionie, to podstawa działania KKNKielce
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Naszym celem jest udział w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i turystycznych, tworzenie

sekcji zainteresowań, współtworzenie pomysłów na zmiany i dialog mające na celu poprawę

dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ciągu pięciu miesięcy

klubowicze wzięli udział w 2 spotkaniach z cyklu „Złocisto Krwiści Po Godzinach”, nawiązaliśmy

współpracę z pierwszym miejscem organizującym koncerty, na których goszczą nasi kibice.

Nie zabrakło naszych ludzi na wielkim wydarzeniu- dwudniowym Festiwalu Muzyki Tanecznej.

Uczestniczyliśmy w regionalnej imprezie PARAGEDON: część z naszych klubowiczów brała udział

w rozgrywkach sportowych, koordynowaliśmy stanowisko do tenisa stołowego, nasi wolontariusze

animowali. KKNKielce zainicjował w 2018 roku dwie sekcje: brydża sportowego (odbyło się już kilka

spotkań) oraz tenisa stołowego (w grudniu). Przedstawiciele KKNKielce wzięli udział w Konferencji

Bezpieczny Stadion PZPN’u oraz Konferencji Kibice Razem program współpracy z kibicami piłki

nożnej w Polsce. W listopadzie odbył się wernisaż naszego kolegi z KKN’u, na którym pojawili

się inni członkowie. W grudniu w ramach promocji idei przyświecające działaniom KKNu

zorganizowana została konferencja „Rola sportu w życiu osób niepełnosprawnych”. Planując

konferencję starałyśmy się skonstruować ją tak, żeby zmieścić w kilku godzinach esencje

tego czym jest sport w życiu osób niepełnosprawnych. Dobór prelegentów: Michał Szafrański,

Paweł Kukiz Szczuciński, Artur Sobolewski, Dariusz Łapiński oraz Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Najważniejsze w całym tym dniu były emocje, treści i uczestnicy konferencji. Nasi klubowicze mieli

nie lada gratkę ponieważ odwiedził nas Puchar Mistrzów Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn –

każdy chętny mógł go dokładnie obejrzeć i posłuchać ciekawostek z nim związanych. Pierwsze

miesiące kibicowskiego kalendarza przypieczętowaliśmy historycznym wyjazdem o tyle ważnym,

że do kolebki polskich KKN’ów – Wrocławia. Wyjazd niewielką grupą bo zorganizowany w kilka dni

i dzięki wsparciu Klubu Korona był przy okazją wizytą studyjną. Tuż przed świętami Świętokrzyski

Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach przekazał nam sprzęt niezbędny

do wystartowania naszej sekcji tenisa stołowego.

To fantastyczne zespolenie działań KKN i KR bo w Ośrodku Kibice Razem mamy podstawy

do działania, swoje miejsce spotkań i wsparcie kibiców.

.



KIBICE RAZEM Miedź Legnica
Rok założenia: 2014

Projekt KIBICE RAZEM w Legnicy wystartował w maju 2014 roku przy współpracy z Urzędem Miasta

Legnica, Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Operatorem zadania

jest legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Celem głównym zadania jest szeroko rozumiana

działalność profilaktyczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez

promowanie zdrowego oraz sportowego trybu życia przy współpracy ze środowiskiem kibiców.

W ramach prowadzonego projektu rok w rok, na wiosnę oraz zimą organizujemy w naszym

ośrodku spotkania świąteczne, których celem jest integracja pomiędzy młodymi kibicami Miedzi

i ich starszymi kolegami. Dodatkowymi gośćmi, którzy w tych dniach odwiedzają nasz lokal

są przedstawiciele legnickiego Urzędu Miasta z Prezydentem Tadeuszem Krzakowskim na czele,

legniccy radni, czy choćby piłkarze i trenerzy Miedzianki. Podczas grudniowych świąt Bożego

Narodzenia dużym wydarzeniem jest pomoc tym najbardziej potrzebującym, tym, którym nie zawsze

jest dane spędzić święta w prawdziwym świątecznym i rodzinnym klimacie. Organizowane są liczne

zbiórki, dzięki, którym każdy z uczestników naszej kolacji wigilijnej otrzymuje prezent w postaci paczki.

Od kilku lat świetnie prosperuje nasza coroczna akcja ,,Zielono – niebiesko – czerwony Mikołaj”, dzięki,

której mamy możliwość przygotowania mega prezentów. Z roku na rok jest ona powiązana z coraz

to większą ilością partnerów min. z legnickimi klubami fitness, siłowniami, czy choćby z prywatnymi

firmami, które dołączając do naszej akcji mocno pomagają nam w stworzeniu tego niesamowitego

klimatu



KIBICE RAZEM Miedź Legnica

Dorota Jabłońska, Bartłomiej Żygadło

/KibiceRazemMiedzLegnica/

miedzlegnica.kibice-razem.pl

ul. Wrocławska 93/2 , 59-220 Legnica

legnica@kibice-razem.pl

+48 697 478 665 | +48 731 594 666

W tej kwestii silnie działa również nasz operator legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

który każdego roku obdarowuje prezentami około 30 najbardziej potrzebujących młodych kibiców

Miedzi głównie mieszkańców najbardziej ubogiej legnickiej dzielnicy ,,Zakaczawia”.

Ten niesamowity klimat nie byłby możliwy gdyby nie inni sponsorzy, którzy dbają o to, aby nasze

stoły w tych wyjątkowych dniach były suto zastawione. Mocnym wsparcie w tej kwestii od kilku lat

jest Fundacja Tesco. Bardzo pomagają nam również kibice Miedzi, którzy z własnej

nieprzymuszonej woli gotują, pieką, przyrządzają przeróżne potrawy, które powinny znaleźć

się na stołach podczas tych chrześcijańskich świąt. Dzięki tym wszystkim osobom, które angażują

się, co roku w te dwa wyjątkowe wydarzenia udaje nam się stworzyć mega świąteczny

Miedziankowy klimat, który nie dość, że jednoczy wszystkich obecnych to dodatkowo ukazuje

kibiców od tej lepszej strony.

Dodatkowo w ośrodku swoje święta spędzają (nie)pełnosprawni kibice z legnickiego KKN-u oraz

członkowie legnickiego klubu Honorowych Dawców Krwi. Podczas tych spotkań również panuje

świetny świąteczny klimat, dzięki któremu integrują się ze sobą osoby, które, na co dzień mają

podobne zainteresowania i łączy ich jedna wspólna pasja, którą jest nasz kochany klub Miedź

Legnica.

B. Żygadło koordynator KIBICE RAZEM MIEDŹ LEGNICA



KIBICE RAZEM Motor Lublin
Rok założenia: 2016

–

We wrześniu 2018 w Lublinie odbył się bieg Lublin Business Run, którego partnerem był ośrodek

Kibice Razem Motor Lublin. Lublin Business Run to charytatywna sztafeta, w której udział biorą

pięcioosobowe drużyny, a dochód z opłat startowych przeznaczany jest na zakup protezy

dla Beneficjenta Biegu. W 2018 roku beneficjentem biegu został kibic Motoru Lublin – Mariusz

Zieliński. Mariusz w 2005 roku uległ wypadkowi na autostradzie w Austrii. W jego samochód,

który uległ awarii, uderzył bus, czego wynikiem było zmiażdżenie obu kończyn. Lewą nogę udało

się uratować, prawą trzeba było amputować. Mariusz mimo to, znalazł siłę do działania dzięki temu,

że od najmłodszych lat pasjonował się sportem i wiedział, że nie można się poddawać, nawet

w najbardziej tragicznej sytuacji, a jeden przegrany mecz w życiu nie świadczy o jego całości.

Jest szczęśliwym mężem i ojcem czwórki dzieci. Od 2016 roku zawodnikiem IKS Atak Elbląg - zespołu

grającego w hokeja na sledgach i stanowiącego równocześnie reprezentację Polski. Gra w drużynie

daje mu szczęście i mobilizuje do ciągłego rozwoju. Jest zapalonym fanem Motoru Lublin, członkiem

Fanclubu Bełżyce oraz wolontariuszem Stowarzyszenia Kibiców Motoru Lublin "Motorowcy".

W Stowarzyszeniu organizuje wyjścia grup dziecięcych na stadion i rozwijanie w nich pasji do sportu.

W dniu biegu będzie obchodził 40 urodziny.
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Przedstawiciele projektu oraz Stowarzyszenia Kibiców wspólnie nakręcili reportaż o Mariuszu –

dzięki czemu mógł on opowiedzieć swoją historię mieszkańcom Lublina. Współpracowali również

z Fundacją Poland Business Run w ramach promocji wydarzenia i zachęcania kolejnych osób

do wsparcia akcji. Na zaproszenie Koordynatorów projektu w promocję biegu zaangażował

się również klub Motor Lublin, a zespół trenerski wraz z Prezesem klubu wziął udział w sztafecie.

Koordynatorzy projektu wspólnie ze stowarzyszeniem kibiców zorganizowali zbiórkę finansową

oraz zgłosili kilka drużyn do biegu, który odbył się w dniu 2 września 2018 roku. Na starcie stanęło

111 drużyn, które w tym dniu pobiegły dla Mariusza. Udało się zebrać kwotę ponad 47 tysięcy

złotych, dzięki której Mariusz otrzymał nową protezę.

Joanna Łaska – Jarosz, koordynator KIBICE RAZEM Motor Lublin

Zobacz reportaż z Biegu 
przygotowany przez kibiców 

Motoru Lublin
Zeskanuj kod QR



KIBICE RAZEM Stal Mielec
Rok założenia: 2018

–

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W wielu miastach tego dnia organizowane są 

różnego rodzaju akcję i manifestacje patriotyczne, które mają na celu promowanie pozytywnej 

postawy, narodową dumę oraz radość.

W związku z tym osoby skupione przy organizacjach patriotycznych w Mielcu oraz Ośrodku Kibice 

Razem Stal Mielec postanowiły w szczególny sposób uczcić to święto. Chcieliśmy, żeby w tym dniu 

Mielec był biało-czerwony, a mieszkańcy Mielca dowiedzieli się, że barwy narodowe to szczególny 

powód do dumy i wyraz szacunku dla bogatej historii naszego kraju.
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W godzinach popołudniowych 2 maja przedstawiciele Ośrodka Kibice Razem oraz członkowie

Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Gen. Stanisława Maczka oraz Klubu Historycznego "Prawda

i Pamięć" wyszli na ulicę miasta, aby wspólnie rozdawać biało-czerwone flagi mieszkańcom

Mielca. Odwiedziliśmy miejsca najbardziej uczęszczane przez Mielczan tj. Rynek Starego Miasta,

plac Armii Krajowej oraz centra osiedli. W rozdawanie zaangażowali się również najmłodsi kibice

Stali Mielec, którzy byli ubrani w barwy klubowe oraz berety z orzełkiem. Dodatkową atrakcją

było to, że uczestnicy akcji poruszali się zabytkowymi pojazdami wojskowymi. Mieszkańcy Mielca

chętnie robili sobie zdjęcia, a także zachęcali do ponawiana takich akcji i mówili o potrzebie

krzepienia patriotycznych postaw, szczególnie wśród młodzieży.

Ostatecznie na ulicach naszego miasta rozdaliśmy blisko 150 flag. Cieszymy się, że mogliśmy

sprawić, iż Mielec chociaż na chwilę był bardziej biało czerwony.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję!

Arkadiusz Michoń, koordynator KIBICE RAZEM Stal Mielec

Zobacz relację ze Święta 

Flagi w Mielcu

Zeskanuj kod QR 



KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz
Rok założenia: 2017

W 2018 po raz czwarty w historii mieszkańcy Nowego Sącza mogli głosować na projekt w ramach

Budżetu Obywatelskiego. W tym roku, była to jednak pierwsza okazja, by wybrać ideę, która dotyczyła

naszego klubu Sandecji Nowy Sącz, bowiem w ramach zadania ogólnomiejskiego pojawiła

się inicjatywa "SANDECJA TO MY!". Głosowanie trwało od 2 do 9 czerwca 2018 roku. Cały pomysł

wyszedł na zebraniu w naszym ośrodku, jeden z kibiców przedstawił, na czym polegają założenia

budżetu obywatelskiego i jaki projekt moglibyśmy złożyć. Po opracowaniu koncepcji oraz złożeniu

oferty w konkursie, spotykaliśmy się, aby zaplanować kampanie naszego pomysłu. 2 czerwca

rozpoczął się decydujący moment, czyli oddawanie głosów. Jednym z miejsc, gdzie nasi kibice mogli

głosować oraz uzyskać informacje, był nasz ośrodek kibice razem. Po ogłoszeniu wyników oraz

naszym zwycięstwie, zorganizowaliśmy spotkania podsumowujące naszą działalność. Na jednym

z takich zebrań pojawił się prezes Sandecji Nowy Sącz Tomasz Michałowski, który osobiście

podziękował naszym kibicom za pomoc dla klubu, w postaci dotacji miejskiej.



KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz

Mateusz Nowakowski, Szymon Czyżowski

/KibiceRazemSandecjaNowySacz/

sandecjanowysacz.kibice-razem.pl

ul. Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz
nowysacz@kibice-razem.pl
+48 517 231 203  | +48 535 146 606 

W głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2019 rok

udział wzięły 7 903 osoby. Liczba ważnych oddanych głosów na projekty ogólnomiejskie wyniosła

5 701, a na dzielnicowe 7 291. Z danych statystycznych wynika, że w głosowaniu wzięło udział nieco

więcej kobiet (4 009) niż mężczyzn (3 894), najwięcej, bo 27,88 procent osób zagłosowało

w przedziale wiekowym pomiędzy 36 a 49 rokiem życia.

Nasz ostateczny wynik to 2430 głosów i 260 głosów przewagi nad konkurencyjnym projektem.

Mariusz Nowakowski, koordynator KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz



KIBICE RAZEM Odra Opole
Rok założenia: 2018

Stowarzyszenie SSOO „Jedna Odra” w 2018 roku operatorem programu Kibice Razem w Opolu,

w pierwszym roku tej działalność podjęło szerszą współpracę z placówkami opiekuńczo–

wychowawczymi,. W ramach tej współpracy, przede wszystkim, zapraszaliśmy podopiecznych placówki

z Opola, przez całą rundę wiosenną 2017/18 i rundę jesienną 2018/19 na mecze naszej drużyny.

Wierzymy, że takie cykliczne działanie to nie tylko kolejne doświadczenia i nawiązana współpraca,

ale promocja klubu, idei fair-play i popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych.

Efektem, coraz lepszej, współpracy z opolskimi placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi była także

wspólna wycieczka kibiców i dzieci z tych placówek na Górę Świętej Anny, gdzie zwiedziliśmy Muzeum

Czynu Powstańczego. Dzięki uprzejmości dyrekcji muzeum, zorganizowaliśmy ognisko z pieczonymi

kiełbaskami. Był też czas na zabawę na świeżym powietrzu. W drodze powrotnej odwiedziliśmy

jeszcze amfiteatr oraz Pomnik Powstańców Śląskich. Wielu młodych ludzi dowiedziało się wtedy

o zwycięstwie Polaków w tym ważnym Powstaniu, a wszyscy uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją

wiedzę na ten temat. Tego typu działalność o charakterze rekreacyjnym pozwala równolegle

na integrację środowiska kibiców jak i na promocję postaw patriotycznych wśród kibiców i pozostałych

mieszkańców naszego regionu.

Podczas jednego z najatrakcyjniejszych spotkań minionego sezonu – meczu z Ruchem Chorzów

każdy kibic obok swojego krzesełka znalazł kartoniki w barwach naszego klubu. Po pierwszym gwizdku

sędziego wszyscy unieśli je nad głową. W ten sposób powstała barwna oprawa, którą stowarzyszenie

"Jedna Odra" przygotowało we współpracy ze sponsorem drużyny - Forbet Zakłady Bukmacherskie

oraz z podopiecznymi Opolskich Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych

i młodymi piłkarzami Akademii piłkarskiej naszej drużyny.

Zwieńczeniem przedwakacyjnej współpracy z dziećmi z ww. placówek było zorganizowanie dla nich

i kibiców Odry Opole strefy kibica w czasie Piłkarskich Mistrzostw Świata. 19 czerwca zaprosiliśmy

małych kibiców do wspólnego oglądania meczu Polaków

z Senegalem. Nasza mała "strefa kibica" powstała w zaprzyjaźnionej pizzerii, a dzieci wystrojone

w barwy narodowe emocjonowały się meczem. Każde z nich dostało też reprezentacyjny szalik. .

W dniach 28-29.08 wzięliśmy udział w ogólnopolskim V Turnieju „Kibice Razem”. Ośmioosobowe

drużyny 10-latków rywalizowały ze sobą zacięcie. Była to okazja do kolejnej współpracy z naszymi

przyjaciółki z Opolskiej placówki, gdyż to oni reprezentowali Odrę Opole w tych rozgrywkach. Turniej

był świetną okazją zarówno do rozwoju sportowego jak i do zabawy i dzieciaki wróciły

z niego z uśmiechami na twarzy, ciesząc się z aktywnie spędzonych dwóch dni.



KIBICE RAZEM Odra Opole

Grzegorz Lech , Karolina Zioła
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I Ostatnim tegorocznym akcentem tej współpracy była organizacja, drugi rok z rzędu Niebiesko–

Czerwonych Mikołajek. Podobnie jak za pierwszym razem zaprosiliśmy na nie podopiecznych

Opolskich Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Chmielowicach, Opolu, Skorogoszczy,

Tarnowie Opolskim i Turawie. Początek grudnia to dla dzieci czas oczekiwań na Święta Bożego

Narodzenia, ale także możliwość spotkania się ze Świętym Mikołajem, a my chcieliśmy by nasi

młodzi przyjaciele także mogli cieszyć się w tych dniach, a przy tym rozwijać swoje sportowe pasje

i talenty. Dlatego zaprosiliśmy ich do wspólnej zabawy w DomuEXPO wraz

z zawodnikami pierwszej drużyny oraz piłkarzami FK Odry Opole, trenerami boksu (którzy czekali

gotowi by wyjawić młodym adeptom pierwsze tajniki pięściarstwa) oraz zawodnikami, nowej,

e-sportowej sekcji Odry Opole, którzy zachęcali do gry w piłkę wirtualną. Była także okazja

do zagrania w tenisa stołowego czy koszykówkę, a wielką popularnością cieszyło się także

rolkowisko. Specjalna oferta gier i zabaw pod okiem doświadczonych nauczycieli czekała też na

najmłodszych. W ten sposób mikołajki spędziła ponad setka dzieciaków.

By dzieci miały siły do gry czekał na nie poczęstunek przygotowany przez spółkę ECO, restaurację

„Inspiracje”, właścicieli Rollkowiska i nasze Stowarzyszenie. Imprezę odwiedzili Zastępca Prezydenta

Miasta Pan Przemysław Zych i Naczelnik Wydziału Sportu Pan Tomasz Lisiński, którzy bawili

się wraz z nami, a także Medalista Olimpijski Bartłomiej Bonk, który zaprezentował swoje cenne

trofeum zdobyte podczas Igrzysk w Londynie. Jednak najważniejszym gościem był oczywiście

Święty Mikołaj, który przystrojony w szalik Odry rozdawał dzieciom drobne upominki i zachęcał

by były grzeczne w kolejnym roku. Takie upominki dotarły też do dzieci, który pozostały w domach

i nie mogły bawić się z nami. Łącznie Mikołaj rozdał blisko 170 upominków. Kilkugodzinna zabawa

przebiegała w niezwykle radosnej atmosferze, a uśmiechy na twarzach dzieci rozpromieniały całą

salę.

Cieszymy się, że ten rok naszej działalności stał w znacznym stopniu, pod znakiem współpracy

z dziećmi. Poznały one wiele naszych pasji i aspektów kibicowskiego życia, ale wierzymy że także

spędzały miło czas i odkrywały jak wiele ciekawych form spędzania wolnego czasu czeka

na nie niedaleko, zaraz po oderwaniu się od ekranów telefonów i komputerów. Także dla nas kibiców

było to ważne i ciekawe doświadczenie pozwalające rozszerzyć nasze horyzonty.

Karolina Zioła, koordynator KIBICE RAZEM Odra Opole



KIBICE RAZEM Lech Poznań
Rok założenia: 2015

Poznański ośrodek Kibice Razem, podobnie jak operator - Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań

w 2018 roku skupiło się na obchodach setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Kibice Lecha Poznań swoją działalność zaczęli akcentować już na początku lutego, organizując kolejny

piłkarski halowy turniej Powstania Wielkopolskiego. Podczas spotkań i wielu dyskusji związanych

z nadrzędnym tematem pojawiła się koncepcja promowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim

poprzez sport. Kilkuletnie doświadczenie w organizacji imprez sportowych, oraz wszelkiej promocji

poprzez sport i turystykę zaprocentowały. Do inicjatywy popularyzacji wiedzy o Powstaniu

Wielkopolskim czynnie włączył się klub KKS Lecha Poznań, oraz K.K.S. Wiara Lecha. Na początku

marca we współpracy z marką Adrunaline pojawiała się pierwsza, historyczna „sportowa koszulka

powstańcza”, której docelowym adresatem byli sportowcy amatorzy, którzy na co dzień startują

w zawodach biegowych oraz rowerowych. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Kilkaset koszulek

zostało sprzedanych w ciągu tygodnia. Co ważne – były one doskonale widoczne na zawodach

sportowych w całym kraju, jak również zagranicą. Kolejnym krokiem, było przygotowanie

okolicznościowych koszulek dla zawodników Wiary Lecha, którzy rozgrywając swoje mecze w całym

regionie przypominała Wielkopolaninom o wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Swoją cegiełkę dołożył

również Lech Poznań, którego to zawodnicy trzy ostatnie mecze w roku rozegrali w specjalnie

przygotowanych - przez sponsora technicznego firmę Macron - koszulkach promujących to wydarzenie.

Kibice otrzymali również możliwość nabycia oryginalnego trykotu.



Od września rozpoczęły się przygotowania do corocznej Zbiórki Powstańczej, z której dochód

zostaje przekazany na renowację grobów, pomników, tablic upamiętniających Powstańców

Wielkopolskich. Kulminacyjny moment nadszedł 1 listopada, gdy ponad 800 wolontariuszy

wyruszyło z puszkami na wielkopolskie cmentarze. Udało się uzbierać rekordową kwotę ponad 400

tysięcy złotych, co jest kwotą o ponad 150 tysięcy większą niż poprzednia również rekordowa

zbiórka przeprowadzana w 2017 roku.

Kolejnym elementem obchodów Powstania Wielkopolskiego był mecz Lech Poznań – Śląsk

Wrocław, gdzie zadebiutowały powstańcze koszulki zawodników Kolejorza, a kibice przygotowali

okolicznościową oprawę meczową. W grudniu również nie próżnowali kibice-piłkarze amatorzy,

którzy w hali sportowej 31 jednostki Bazy Lotnictwa Taktycznego rywalizowali w turnieju

z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Jednak najważniejszym momentem dla mieszkańców całej Wielkopolski był 27 grudnia 2018 roku.

Okolicznościowe imprezy, koncerty, inscenizacje odbywały się we wszystkich miastach w

województwie. Punktualnie o 16:40 – nad stolicą Wielkopolski pojawiła się czerwona łuna – około

4000 rac zapłonęło na placu Wolności, Starym Rynku, ul. Ratajczaka, ul. Paderewskiego, pod

Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz po obu brzegach przepływającej przez Poznań Warty.

Warto dodać, że podczas całego 2018 roku pod skrzydłami Kibiców Lecha Poznań powstawało w

całej Wielkopolsce kilkadziesiąt murali związanych właśnie z Powstaniem Wielkopolskim.

Marcin Kawka, koordynator KIBICE RAZEM Lech Poznań 
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KIBICE RAZEM Pogoń Szczecin
Rok założenia: 2017

–

Jednym z kluczowych założeń działalności lokalnego ośrodka Kibice Razem Pogoni Szczecin

jest aktywizacja środowisk kibicowskich w kierunku działań społecznych i włączenia kibiców

w środowisko lokalne. Nie ma lepszej sposobu na integracja środowiska niż integracja poprzez sport.

Nie dziwnym jest, że z dyscyplin sportowych numerem jeden dla większości społeczeństwa jest piłka

nożna. ALPN Podjuchy 2018, to jedno z kluczowych zadań szczecińskiego ośrodka. Przy współpracy

z lokalnym środowiskiem sportowym powstały amatorskie rozgrywki, które po pierwszym roku

działalności okazały się strzałem w dziesiątkę! Obecnie kończy się pierwsza runda kolejnego sezonu

rozgrywek piłkarskich na terenie orlika mieszczącego się w szczecińskiej dzielnicy Podjuchy.

Rywalizuje ze sobą 12 zespołów, które w każdą niedzielę rozgrywają ze sobą zacięte pojedynki

w koleżeńskiej atmosferze.

Jakie były początki inicjatywy? W grudniu 2017 roku Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin wraz

z ośrodkiem Kibice Razem, włączyli się w inicjatywę świątecznego turnieju piłkarskiego, którego celem

była zbiórka artykułów najbardziej potrzebnych lokalnemu domowi dziecka. Występy byłych i obecnych

piłkarzy Pogoni Szczecin ( Dariusz Adamczuk, Grzegorz Matlak, Dawid Kort oraz Adam Frączczak),

ulubieniec szczecińskich kibiców – klubowa maskotka Gryfus to jedne z wielu atrakcji tego dnia.

W imprezę włączyła się cała lokalna społeczność a jej efekt przerósł oczekiwania wszystkich

organizatorów. W tym wszystkim był stojący na niezłym poziomie piłkarskim turniej. Turniej, który

był zapalnikiem do dalszego działania, którego efektem jest wydanie Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

Podjuchy 2018.



Co można więcej powiedzieć o rozgrywkach? Pełen profesjonalizm organizacyjny. Obsady

sędziowskie delegowane przez kolegium sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Stała promocja rozgrywek poprzez media społecznościowe oraz partnerów medialnych – serwis

www.ligowiec.net oraz www.pogonsportnet.pl. Liga może się również pochwalić profesjonalną

stroną www na której znajdziemy wyniki, opisy oraz statystyki z rozgrywek. A w tym wszystkim

Pogoń Szczecin czyli aktywowanie lokalnej społeczności do uczestnictwa w spotkaniach klubu

oraz zaangażowanie we wszelkie akcje organizowane przez ośrodek Kibice Razem.

Co dalej? Dalszy rozwój rozgrywek i jeszcze większy nacisk na wykorzystanie ich w zaszczepianiu

najmłodszych bakcyla na punkcie szczecińskiej Pogoni. W planach kolejne pikniki i festyny, akcje

powiązane ze działaniami ośrodka jak zbiórki dla schroniska czy domu dziecka. Cieszymy się,

że udało połączyć się aktywność sportową z działaniem związanym z celami, które stoją przed

lokalnym ośrodkiem Kibice Razem.

Robert Rusinek, koordynator KIBCE RAZEM Pogoń Szczecin
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KIBICE RAZEM GKS Tychy
Rok założenia: 2014

10 października był ważnym dniem dla funkcjonowania Kibice Razem GKS Tychy, który istnieje

w Tychach od 2014 roku. Tego dnia KR GKS Tychy prowadzony przez Stowarzyszenie Kibiców

GKS Tychy „Tyski Fan” zmienił adres i z dotychczasowej siedziby, która znajdowała się

w biurowcu na osiedlu Balbina przenieśliśmy się na ul. Edukacji 7 - adres znany każdemu

kibicowi w naszym mieście czyli Stadion Miejski, na którym rozgrywa swoje mecze piłkarski GKS.

Wydarzenie dla nas bardzo ważne, ponieważ kiedy cofniemy się do momentu rozmów na temat

otwarcia i funkcjonowania KR GKS Tychy warunkiem nadrzędnym było umiejscowienie ośrodka

na nowym Stadionie GKS Tychy, który wówczas jeszcze nie istniał . Po miesiącach ciężkiej pracy

tyskich kibiców, dzięki wsparciu PZPN, MSiT, miasta Tychy oraz lokalnych firm cel został

osiągnięty. Do dyspozycji kibiców został oddany lokal z „ Trójkolorowym Klimatem”, ściany

przyozdobiła fototapeta z meczu otwarcia GKS Tychy – FC KOLN, położono sztuczną murawę,

zamontowano jupitery oraz krzesełka ze stadionu. Aby jednak doprowadzić lokal do obecnego

stanu obiekt przy ul. Edukacji 7 musiał przejść gruntowny remont, a prace remontowe trwały

do ostatnich godzin przed otwarciem ośrodka Kibice Razem GKS Tychy.

W ceremonii otwarcia nowej siedziby brali udział zaproszeni goście m.in. Prezydent miasta

Andrzej Dziuba , Dariusz Łapiński - Krajowy Koordynator ds. Współpracy z Kibicami Polskiego

Związku Piłki Nożnej , przedstawiciele klubu GKS Tychy, szkółek partnerskich, stowarzyszeń oraz

organizacji pozarządowych z którymi współpracujemy od początku działalności , a także

przedstawiciele prasy lokalnej.



– Skoro ośrodek nazywa się „Kibice Razem” nie mogło mnie tu nie być – powiedział obecny na otwarciu

prezydent Andrzej Dziuba. – W założeniach programowych czytamy, iż „Kibice nie są problemem – kibice

są częścią rozwiązania”. To bardzo dobre sformułowanie. Dlatego chętnie wspieram takie inicjatywy,

bo również z perspektywy człowieka zarządzającego miastem widzę, jak ważna jest codzienna praca

od podstaw, wychowywanie młodych ludzi, wpajanie im pewnych wartości. Sport ma być w mieście

świętem, a nie powodem do obaw, strachu, czy szczególnej mobilizacji policji. Takie ośrodki, jak ten,

to jedyna droga, by wyeliminować ze stadionów przemoc i agresję. Żałuję jedynie, że mamy ich tylko 17

w kraju, powinno być znacznie więcej. – kontynuował prezydent Tychów.

Po uroczystościach na Stadionie Miejskim wszyscy zaproszeni goście mieli okazję by wspólnie obejrzeć

historyczne zwycięstwo polskiego zespołu w Hokejowej Lidze Mistrzów, gdzie GKS Tychy pokonał HC

Bolzano 5:3.

Po uroczystej ceremonii otwarcia, przyszedł czas aby udostępnić nową siedzibę Trójkolorowym kibicom,

W nowo otwartym ośrodku przeprowadzone już warsztaty oraz akcje tematyczne m.in. 6 grudnia 35

dzieci uczestniczyło w mikołajkowym przygotowaniu trójkolorowych ozdób świątecznych. W nagrodę

każdy z młodych uczestników otrzymał prezent od Świętego Mikołaja. Przy współpracy

z Stowarzyszeniem Kibiców GKS Tychy „Tyski Fan”, klubem GKS Tychy oraz spółką Tyski Sport tyski

ośrodek Kibice Razem umożliwił licznej grupie dzieciaków przygotowanie niepowtarzalnych ozdób

świątecznych. W ich przygotowaniu - z dużym zapałem - uczestniczyli także sportowcy GKS - piłkarz

Daniel Tanżyna i hokeista Jarosław Rzeszutko. Wszystkie ozdoby zawisły na specjalnej, trójkolorowej

choince, a dzieciaki zostały obdarowane paczkami, w którym znalazły m.in. trójkolorowe gadżety

i oczywiście... słodkości!

Michał Kania, Koordynator KIBICE RAZEM GKS Tychy
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KIBICE RAZEM Polonia 
Warszawa
Rok założenia: 2012

W dniu 10 listopada 2018 roku na Polonii odbył się Turniej Piłkarski na 100- lecie Odzyskania

Niepodległości Polski o Puchar PGE, organizowany przez Stowarzyszenie Krzywienia Sportowego

Patriotyzmu „Niezwyciężeni”, a jednym z jego współorganizatorów był Ośrodek Kibice Razem Polonia

Warszawa. Rozgrywki nawiązywały do pięknych tradycji polskiego piłkarstwa, będąc rekonstrukcją

pierwszych, zakończonych mistrzostw rozegranych w wolnej Polsce w 1921 roku. „Niezwyciężeni”

zaprosili do udziału drużyny młodych piłkarzy tych samych klubów, które jako pierwsze po latach

niewoli walczyły o Mistrzostwo Polski. Stawili się piłkarze Cracovii, Polonii Warszawa, Pogoni Lwów,

Warty Poznań i Łódzkiego Klubu Sportowego roczników 2008 i 2010.

Rozgrywki w latach 20-tych bardzo spoiły społeczeństwo z trzech różnych zaborów w jeden naród,

a jednocześnie pięknie zamanifestowały młodą jeszcze niepodległość. Poprzez Turniej, będący właśnie

rekonstrukcją tych pierwszych, historycznych mistrzostw przypomnieliśmy wspaniałe chwile sprzed lat

oraz wspólnie uczciliśmy w duchu patriotycznym tak ważne wydarzenie, jakim jest jubileusz setnej

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczyste otwarcie turnieju miało miejsce w godzinach porannych. Wszystkich zebranych powitał

Pan Adam Hlebowicz- Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, który życzył powodzenia wszystkim

drużynom, podkreślił rolę wartości patriotycznych oraz odczytał specjalny list Prezesa Instytutu Pamięci

Narodowej Pana Jarosława Szarka skierowany do uczestników. Zgromadzeni zapoznali się także

z treścią Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie

Odzyskania Niepodległości, którym objęty został turniej. Ceremonię otwarcia zwieńczyło wspólne

odśpiewanie hymnu Polski.



Turniej toczony był w szczególnej atmosferze. Oprócz stadionu, który gościł niedawno

ekstraklasowe zespoły, smaczku rywalizacji dodawali kibice, światła jupiterów,

przy których rozegrano fazę finałową oraz obecność mediów relacjonujących wydarzenie.

Kiedy na boiskach zapadły ostatnie rozstrzygnięcia przyszła chwila na wręczenie okazałych medali

oraz pucharów. Organizatorzy zadbali też o to, aby każdy uczestnik turnieju wyjechał z pokaźnym

workiem atrakcyjnych nagród. Było ich tak wiele, że niektórzy młodsi piłkarze mieli kłopoty, aby je

unieść…🙂 Ostatecznie w podniosłej, ale też radosnej atmosferze sportowego i patriotycznego

święta turniej zakończono.

Zmagania piłkarskie to główne, ale nie jedyne wydarzenia, które miały miejsce w czasie turnieju.

Wszyscy piłkarze oraz młodsi kibice mieli szansę wzięcia udziału w konkursie historycznym

nawiązującym do okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Finał zabawy i wręczenie

nagród miał miejsce podczas ceremonii wręczania medali. Adepci futbolu mogli również zobaczyć

na własne oczy, jak wyglądałaby Warszawa, gdyby nie wybuch II Wojny Światowej.

Wszystko to dzięki technologii VR i specjalnie przygotowanemu stanowisku, gdzie piłkarze mogli

odbyć wirtualny spacer po Warszawie. Mając na celu kultywowanie wartości patriotycznych

i polskiej historii delegacja złożona z przedstawicieli wszystkich klubów w asyście organizatorów

złożyła wieniec pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.

Wśród sponsorów turnieju, poza głównym PGE Polska Grupa Energetyczna, byli też GAZ-

SYSTEM, BOWI-TRANS, ULTRIM i Capital. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent

RP. Patronowali turniejowi także: PZPN, MEN, TVP, Polskie Radio S.A., IPN, BBN, Ministerstwo

Sportu i Turystyki, a w gronie współorganizatorów byli również Akademia Piłkarska MKS Polonia

Warszawa, Polonia Warszawa S.A. i Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu

Młodzieżowego.

O turnieju można było usłyszeć w Halo Polonia, poranek TVP Info, gdzie organizatorzy zapraszali

do udziału, natomiast relacje z turnieju przeprowadziła TV Polsat

w głównych wydarzeniach, TVP 3 Warszawa, Kurier Warszawy i Mazowsza, TVP 2 Ekspres

Reporterów, TVP 3 Warszawa Sport, telewizja dronem.TB oraz Polskie Radio.

Agnieszka Połeć, koordynator KIBICE RAZEM Polonia Warszawa
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KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław
Rok założenia: 2010

–

Premierowa edycja konferencji odbyła się 20 października 2011 roku, a pierwszy referat

„Modern Football. Próba definicji zjawiska.” wygłosił dr Sławomir Szymański z Dolnośląskiej Szkoły

Wyższej. Łącznie prelegenci przedstawili siedem referatów, a całość, wraz z panelem dyskusyjnym,

trwała cztery godziny.

Specyfika zjawiska modern football pozwala na interdyscyplinarność i to stało się osią konferencji

Modern futbol a świat kibiców. Podejmowane zagadnienia miały być skierowane do szerokiego grona

odbiorców: kibiców piłkarskich, pracowników naukowych, praktyków futbolu, przedstawicieli mediów.

Od 2012 roku konferencja stała się wydarzeniem dwudniowym, powoli zwiększała się

jej rozpoznawalność oraz rosła rangę. Kamieniem milowym była publikacja „Modern futbol a świat

kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu” (red. dr Radosław Kossakowski, Jakub Kurowski,

Jakub Nowakowski; Wydawnictwo Orbis Exterior, 2015). Książka w większości zawierała teksty

referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się na Stadionie Wrocław w listopadzie 2015 roku.

W dniach 6-7 czerwca 2018 r. we Wrocławiu odbyła się ósma już edycja konferencji naukowej Modern

futbol a świat kibiców. O relacjach między współczesnym futbolem a kibicami dyskutowali

we naukowcy, sympatycy piłki nożnej, trenerzy i przedsiębiorcy.

Zaczynaliśmy skromnie, od kilku referatów i kilkunastu osób na sali. Dzisiaj konferencja

jest dwudniowa, po raz pierwszy ma charakter międzynarodowy, wygłoszonych referatów jest blisko

trzydzieści a efektem wydarzenia będzie publikacja naukowa. - Jakub Kurowski (Kibice Razem Śląsk

Wrocław), organizator konferencji.

W trakcie dwóch dni konferencji prelegenci poruszali tematy dotyczące m.in. organizacji wielkich

imprez sportowych, politycznej poprawności w świecie kibiców, wyników badań nt. kobiet na polskich

stadionach czy sponsoringu sportowego w kontekście Modern Futbolu.

Zobacz relację z Konferencji 

Modern Futbol a Świat Kibiców

Zeskanuj kod QR



Z roku na rok jest większa liczba uczestników. Z roku na rok wzrasta poziom merytoryczny

konferencji. Najważniejsze dla nas, że ciągle jest potrzeba mówienia futbolu w różnorodnych

aspektach. Nie zdajemy sobie sprawy jak skomplikowanym zjawiskiem jest modern football oraz

ile elementów dzisiejszego świata jest częścią tego zjawiska. - dr Andrzej Ostrowski (Dolnośląska

Szkoła Wyższa), współorganizator konferencji.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli trenerzy Antoni Piechniczek i Władysław Żmuda I, których

futbolowe reminiscencje stanowiły preludium do referatów naukowych.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Polski i Niemiec, zaproszeni eksperci, sportowcy,

przedstawiciele mediów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, klubów piłkarskich,

a także – a może przede wszystkim – kibice piłkarscy.

Wydarzeniem towarzyszącym był mecz piłkarski rozegrany na murawie stadionu przy Oporowskiej

62, w którym zmierzyli się prelegenci, zaproszeni goście i wolontariusze biorący udział w konferencji.

Jakub Kurowski, koordynator KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław
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KIBICE RAZEM Górnik Zabrze
Rok założenia: 2015

Przez cały rok trwania naszego projektu w Zabrzu staramy się przykładać dużą uwagę do tego

co robimy i organizujemy. Wspieramy wiele inicjatyw i imprez zarówno w Zabrzu jak i miastach

ościennych.

Jednym z ważniejszych projektów w którym Nasz ośrodek był pomysłodawcą była "Zbiórka pieniędzy

na odnowienie grobów Legend Górnika". Podczas meczu z Lechem Poznań który odbył się

5 października 2018r. rozpoczęliśmy zbierać pieniądze do puszek.

Pielęgnowanie i dbałość o historię, tradycję i korzenie Górnika to nasz zbiorowy obowiązek, dlatego

bardzo gorąco zachęcaliśmy do wsparcia inicjatywy i udział w zbiórce na meczu z Lechem Poznań.

Przed i podczas trwania meczu kibice, wolontariusze zbierali środki, które zostały wykorzystane na ten

właśnie cel. W pierwszej kolejności odnowione zostały groby Huberta Skowronka, Edmunda Kowala

i Alojzego Dei. Honorowy patronat nad akcją objął Stanisław Oślizło.

Cała akcja trwała do listopada. Udało się uzbierać łącznie 10 318 złotych. Wszystko to dzięki ofiarności

naszych wspaniałych kibiców.

Anna Florek, koordynator KIBICE RAZEM Górnik Zabrze
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Rok 2019 to perspektywa nowego programu „KIBCE RAZEM – Program Współpracy z kibicami

Piłki nożnej w Polsce”. Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o jego kontynuacji we wrześniu

2018 roku, a informacja ta została przekazana publice podczas corocznej Konferencji KIBCE

RAZEM 4 października 2018 roku. Nowy Program to duży kredyt zaufania, ale także i wyrażenie

zadowolenia z dotychczasowej pracy wszystkich zaangażowanych w niego osób.

Budując fundament na kolejne lata trwania Programu zależy nam aby podnieść głównie jego

jakość, bowiem kryteria ilościowe zostały już spełnione. Zależy nam na wypracowaniu

wzorcowego ośrodka oraz modelowej współpracy ze wszystkimi interesariuszami, w tym z

samorządami.

Dzięki deklaracjom Stowarzyszeń Kibiców i władz samorządowych o woli przystąpienia do nowo

uruchomionego Programu nowe placówki mogą zostać uruchomione:

Cieszy nas niezmiernie, że wszystkie zainteresowane strony widzą wciąż potencjał w tym co

zostało zapoczątkowane prawie 10 lat temu. Daje to nadzieję przede wszystkim na rozwój

Programu KIBICE RAZEM, ale jednocześnie jest zapowiedzią dalszej pracy na rzecz poprawy

bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce. Natomiast wybór ścieżki dialogu i współpracy ze

środowiskiem kibiców piłkarskich pokazuje, że droga ta była słuszna. Kibicem jest każdy z nas,

przywiązanie do wspólnych idei, lokalny patriotyzm, za którym często idzie chęć pomocy

najsłabszym to wartości, na które warto stawiać. Do czego Państwa serdecznie zachęcamy.

w Stalowej Woli dla kibiców Stali Stalowa Wola

w Suwałkach dla kibiców Wigier Suwałki
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