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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport koordynacyjny z realizacji Programu Ministra

Sportu KIBICE RAZEM podsumowujący 2020 rok. Społeczne ośrodki kibicowskie działają w Polsce już

od 11 lat. Dzięki finansowemu wsparciu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego

Związku Piłki Nożnej kibice z 18 miast otrzymują w ramach programu narzędzia i możliwości do realizacji

własnych, pozytywnych inicjatyw społecznych. Amatorskie turnieje piłkarskie, sektory dziecięce na

stadionach, rodzinne festyny, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, grafiki komputerowej czy zasad

zdrowego odżywiania, spotkania z piłkarzami, darmowe porady prawne, biegi, półkolonie dla dzieci,

opieka nad grobami kombatantów lub osób szczególnie zasłużonych dla klubu, celebracja ważnych

rocznic historycznych, pomoc osobom niepełnosprawnym – to jedynie niektóre z inicjatyw realizowanych

w przeszłości w ramach Programu KIBICE RAZEM. Ubiegły rok był jednak pod tym względem

szczególny. Nigdy wcześniej ośrodki kibicowskie nie były bowiem zmuszone do realizacji swych planów

w warunkach ograniczeń związanych z pandemią.

Począwszy od marca 2020 roku niemożliwa stała się organizacja warsztatów, imprez sportowych czy

festynów z okazji Dnia Dziecka. Z drugiej – kibice niezwykle aktywnie zaangażowali się w walkę

z wirusem. Koordynatorzy i wolontariusze wspierali placówki opieki medycznej, pomagali osobom

starszym, dostarczali posiłki do rodzin objętych kwarantanną. Kibice z całego kraju wymieniali się

informacjami na temat dostępności środków ochrony osobistej, zdolności produkcyjnych lokalnych firm,

warunków dostawy masek ochronnych, ich ceny. Powstało coś na kształt ogólnopolskiej giełdy

najpotrzebniejszych w dobie epidemii produktów. W sumie zorganizowane grupy kibicowskie

przekazały placówkom ochrony medycznej w Polsce ogromne ilości wody, kubków jednorazowych,

płynu do dezynfekcji, specjalistycznych przyłbic, żelu antybakteryjnego, kombinezonów, rękawiczek,

maseczek, środków higieny osobistej czy posiłków dla ratowników medycznych. Niniejszy raport

prezentuje jedynie niewielki wycinek pomocy koordynowanej przez lokalne ośrodki KIBICE RAZEM.

Dzięki poluźnieniu obostrzeń pandemicznych latem 2020 roku koordynatorom udało się również

zrealizować znakomitą większość zaplanowanych w harmonogramie zadań. „Pod kreską” znalazły się

jedynie te aktywności, które wiązały się z aktywnym uczestnictwem w meczach piłki nożnej, takich jak

organizacja dopingu na sektorze dziecięcym czy opieka nad grupami kibiców niepełnosprawnych.

Z drugiej strony włączenie się sympatyków piłki nożnej w walkę z pandemią spowodowało lawinowy

wzrost liczby organizacji pozarządowych, instytucji i firm współpracujących z ośrodkami KIBICE RAZEM,

a także liczby zatrudnionych przez nie wolontariuszy.

Mimo niepewnej sytuacji finansowej związanej z pandemią covid-19 ogólna wartość dotacji

samorządowych dla ośrodków kibicowskich w 2020 roku zwiększyła się w stosunku do roku go

poprzedzającego i zamknęła kwotą 1 mln 459 tys. 500 zł. Również Ministerstwo Sportu zwiększyło swe

zaangażowanie finansowe do łącznie 1 mln 200 tys. zł. Z satysfakcją można więc stwierdzić, że mimo

kryzysu związanego z koronawirusem Program KIBICE RAZEM w dalszym ciągu stoi na solidnych

fundamentach finansowych. Uprawnione wydaje się stwierdzenie, że to zaufanie instytucji publicznych

spowodowane jest również postawą, jaką wykazali się kibice piłki nożnej w trudnych czasach pandemii.

dr Dariusz Łapiński, Polski Związek Piłki Nożnej,

Koordynator Programu KIBICE RAZEM



W dniu 21 września 2018 roku ogłoszono kontynuację Programu Ministerstwa Sportu KIBICE RAZEM

na lata 2020–2021. Kolejna edycja ma na celu kontynuację najlepszych inicjatyw z ubiegłych lat,

wdrożenie nowych działań na poziomie centralnym i lokalnym oraz poprawę wewnętrznej organizacji

Programu i współpracy partnerów:

„

– ”

Powyższe założenia programowe wskazują na 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 stwierdził: „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 MS

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 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 zmiana 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.
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Budżet Programu KIBICE RAZEM

dotacja MS wkład PZPN wkład samorządów

W 2020 roku przeznaczono łącznie 2.869.500 zł na funkcjonowanie i działalność

18 ośrodków KIBICE RAZEM. Wkład samorządu stanowił co najmniej 50% ogólnie

poniesionych kosztów. Łączna suma dotacji samorządowych wyniosła w 2020 roku 1.459.500

zł. Pozostałe koszty prowadzenia programu poniosło Ministerstwo Sportu –

w ubiegłym roku była to kwota 1.200.000 zł - oraz Polski Związek Piłki Nożnej,

który w 2020 roku na realizację zadań związanych z koordynacją przeznaczył 210.000 zł.

W 2021 roku na realizację Programu przeznaczone zostaną następujące kwoty: 1.300.00 zł –

MS, 1.431.000 zł – samorządy, 260.00 zł – PZPN.

źródła finansowania programu KIBICE 
RAZEM 2019-2021

dotacja 
Ministerstwa 

Sportu

środki 
finansowe 
Polskiego 

Związku Piłki 
Nożnej

środki 
Jednostek 

Samorządu 
Terytorialnego

* prognozowany budżet na 2021 rok 



W 2020 roku funkcjonowało 18 ośrodków KIBICE RAZEM w 13 województwach. Swą wolę do

przystąpienia do Programu wyraziły kolejne stowarzyszenia kibiców.

Mapa ośrodków KIBICE RAZEM, stan na luty 2021 roku

W roku 2020 przy realizacji Programu KIBICE RAZEM pracowało

36 lokalnych koordynatorów, dwie osoby koordynujące Program

centralnie, dwie osoby odpowiedzialne za współpracę ze

środowiskiem kibiców niepełnosprawnych oraz ponad

175 wolontariuszy wspomagających działania lokalnych

ośrodków.



Spotkania robocze służą podniesieniu kwalifikacji koordynatorów programu KIBICE RAZEM poprzez

szkolenia i instruktaże, pozwalają na wdrożenie jednolitych standardów pracy

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

wyznaczanie nowych celów oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

W 2020 roku odbyły się dwa spotkania robocze. Zaplanowane na październik spotkanie nie odbyło

się ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Na

każdym ze spotkań przeprowadzone było szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji i

jakości pracy koordynatorów pracujących w ośrodkach KIBICE RAZEM:

• 27 lutego, Białystok – szkolenie z ustawy o wolontariacie,

• 6 sierpnia, Poznań – autoewaluacja ośrodków KIBICE RAZEM,

• 20 października, Warszawa – szkolenie z ochrony danych osobowych (spotkanie zostało

przełożone na 2021 rok).

II spotkanie robocze KIBICE RAZEM, 6 sierpnia 2020 roku, Poznań 



W czasie epidemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia radziło Polakom pozostanie w domach.

Wyjątek od tej reguły stanowią praca zawodowa, zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,

udział w obrzędach religijnych oraz wolontariat na rzecz walki z epidemią. Jedną z najliczniejszych

grup wolontariuszy stanowili kibice piłki nożnej.

„Ośrodki KIBICE RAZEM działają w Polsce już od dziesięciu lat” – mówi dr Dariusz Łapiński, Krajowy

Koordynator ds. Współpracy z Kibicami PZPN. „Gdy wybuchła epidemia, niemożliwe okazało się

kontynuowanie działalności w zaplanowanym kształcie. Musieliśmy zrezygnować z organizacji,

warsztatów, festynów czy amatorskich turniejów piłkarskich. Jednak stagnacja nie trwała długo.

Ośrodki kibicowskie niemal natychmiast włączyły się do walki z koronawirusem. Zamiast spotkań z

piłkarzami zaczęły organizować pomoc dla osób starszych, zbiórki na rzecz placówek medycznych

czy akcje dostarczania produktów żywnościowych dla rodzin objętych kwarantanną.”

Zorganizowana oddolnie pomoc dla placówek medycznych, ratowników, seniorów, osób

z niepełnosprawnościami oraz innych potrzebujących była liczona w setkach tysięcy złotych.

Wszystkie lokale przeznaczone na działalność ośrodków KIBICE RAZEM po niedługim czasie od

ogłoszenia stanu epidemiologicznego w kraju stały się punktami koordynacji pomocy a także

miejscem zbiórek i dystrybucji pomocy materialnej dla instytucji służby zdrowia.



„Ośrodki KIBICE RAZEM wykonały ogromną pracę na rzecz pomocy służbie zdrowia” –

podsumowuje koordynator programu dr Dariusz Łapiński. „Co więcej, kibice z całego kraju

wymieniali się informacjami na temat dostępności środków ochrony osobistej, zdolności

produkcyjnych lokalnych firm, warunków dostawy masek ochronnych, ich ceny. Powstało coś na

kształt ogólnopolskiej giełdy najpotrzebniejszych w dobie epidemii produktów” – dodaje.

Zakres działań oraz forma jakie przedsięwzięli koordynatorzy Programu KIBICE RAZEM w „walce z

pandemią” budziła respekt. Obciążenie fizyczne i psychiczne było dużo większe niż w normalnych

warunkach pracy, a mimo to każdy czuł obowiązek i satysfakcję z pełnionej roli. Za to

zaangażowanie i realną pomoc przekazaną wszystkim instytucjom oraz osobom potrzebującym

pomocy należą się najwyższe słowa uznania.



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

W 2020 roku odnotowano łącznie 5648 
„polubień” fanpagów KIBICE RAZEM. 10% 
wzrost w 2020 powoduje, że działania 
ośrodków na Facebooku śledzi blisko 65.000 
osób. 

W 2020 roku powstało 718 informacji 

mediowych. Zakładana wartość 

na 2020 rok to 432 informacje. 

Miernik został zrealizowany w 166%.

Koordynatorzy ośrodków zwrócili uwagę na 

korzyści płynące z informowania o swoich 

działaniach.

Na portalu kibice-razem.pl umieszczono 

1107 artykułów na temat działań ośrodków.



Oprócz aktywnego pozyskiwania funduszy ze 

środków publicznych ośrodki KIBICE RAZEM 

nawiązują współpracę z lokalnym biznesem. 

Na koniec 2020 roku odnotowano 91 takich 

partnerstw. To o 25 więcej niż w 2019 roku.

Współpraca z innymi podmiotami 

(w tym z organizacjami pozarządowymi) 

to ważny aspekt działalności ośrodków 

KIBICE RAZEM. 

W 2020 roku nastąpił prawie 48% wzrost 

zawartych porozumień o współpracy 

z ośrodkami KIBICE RAZEM względem 

poprzedniego roku.

Pozyskiwanie funduszy z grantów, a także 

udział w miejskich budżetach 

partycypacyjnych kształtuje koordynatorów 

ośrodków jako lokalnych liderów 

społecznych. Na koniec 2020 roku ośrodki 

KIBICE RAZEM złożyły 

37 wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.



–

Organizacja wspólnych wyjść na wydarzenia 
sportowe, również dla osób 
z  niepełnosprawnościami, to podstawowy 
fundament scalający grupę i pozwalający 
na tworzenie nowych relacji. 

W 2020 roku dostęp do uczestnica 
w wydarzeniach sportowych był mocno 
ograniczony. Mimo tego w skali roku 
koordynatorzy KIBICE RAZEM 
przeprowadzili 166 takich wyjść.

W  2020 roku liczba zorganizowanych imprez 

sportowych mimo znacznych ograniczeń 

spadły tylko o 13,75%.

Koordynatorzy ośrodków przeprowadzili 69 

takich imprez.

Upamiętnianie rocznic związanych z historią 

klubu to kolejny aspekt działalności kibiców, 

którzy chętnie włączają się też w obchody 

świąt lokalnych i państwowych. 

W 2020 roku ośrodki KIBICE RAZEM 

zorganizowały 55 imprez o takim właśnie 

charakterze, o 3 mniej niż w 2019 roku.



–

Zaangażowanie wolontariuszy w pracę 

lokalnych ośrodków to nie tylko realna pomoc 

dla koordynatorów, ale też budowanie 

odpowiedzialnej i proaktywnej społeczności.

W 2020 roku 220 wolontariuszy 

współpracowało z ośrodkami 

KIBICE RAZEM. Odnotowano 25% wzrost 

względem roku ubiegłego.

Rozwój szeroko rozumianych kompetencji 

beneficjentów Programu KIBICE RAZEM to 

jedno z zadań stawianych przed ośrodkami. 

Jest ono realizowane w ramach zajęć 

warsztatowych.

W 2020 roku zorganizowano 280 warsztatów 

tematycznych dla kibiców. Cześć z nich ze 

względu na ograniczenia związane z sytuacją 

epidemiologiczną w Polsce miały formę on-line.

2020 rok był jednym z trudniejszych w historii Programu KIBICE RAZEM, w głównej mierze ze

względu na trudność w planowaniu inicjatyw podejmowanych przez koordynatorów. Tym bardziej

cieszy fakt, że mimo napotkanych trudności stawiane cele programowe udało się osiągnąć.

Praca jaką wykonują koordynatorzy jest doceniana przez media, samorządy oraz inne instytucje

partnerskie. Szerokim echem odbiła się pomoc dla służby zdrowia oferowana przez kibiców

w pierwszej fazie pandemii. Medialność działań kibiców pozwala na zbudowanie większego

zaufania społecznego i wzbudzenie zainteresowania różnych podmiotów rozpoczynających

współpracę z ośrodkami KIBICE RAZEM.



W dniach 25 oraz 26 sierpnia 2020 roku w Wawrzkowiźnie pod Bełchatowem na boiskach OSiR

Wawrzkowizna odbył się VII Turniej KIBICE RAZEM. Organizatorami Turnieju byli Ministerstwo

Sportu, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Młodzieżowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

W tym, z wielu względów, szczególnym roku mimo niepewnej sytuacji epidemicznej w Polsce chęć

uczestnictwa zgłosiły wszystkie ośrodki KIBICE RAZEM, a nie było to takie oczywiste, bo jeszcze

w maju istniała realna szansa, że turniej ze względu na utrzymujące się obostrzenia w 2020 roku nie

dojdzie do skutku. Finalnie do turnieju nie przystąpiła tylko drużyna reprezentująca ośrodek kibiców

Stali Stalowa Wola. Brakującą drużynę w stawce uzupełniła grupa zeszłorocznych uczestników

reprezentujących KR Arka Gdynia, którzy w tym roku przyjechali kibicować swoich młodszych

kolegów, a o tym jak ich dopingowali niech świadczy fakt, że drużyna z Pomorza zajęła miejsce na

podium.

Tegoroczna VII edycja turnieju utrzymała wypracowaną w zeszłym roku formułę dwudniowych

zmagań: ogólnosprawnościowych i piłkarskich. Pierwszego dnia każda z 18 drużyn reprezentujących

ośrodki KIBICE RAZEM musiała stanąć do rywalizacji w 9 konkurencjach m.in.: strzał z łuku, tor

przeszkód, bieg, żonglerka piłką nożną, drużynowy skok w dal oraz ślepy tor. W pierwszym dniu

zawodów można było zdobyć łącznie 162 punkty.



Następnego dnia zawodnicy rozegrali łącznie 27 spotkań piłkarskich prowadzonych przez

profesjonalnych sędziów, które odbywały się równolegle na dwóch wzorowo przygotowanych

boiskach. Tego dnia pogoda szczególnie dopisywała, a drużyny czekające na swoje mecze

odpoczywały i koncentrowały się przy muzyce i korzystając ze słońca.

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

kibiców ciekawe piłkarskich zmagań. Zwycięzcą turnieju została drużyna KIBICE RAZEM Arka

Gdynia zdobywając 166 punktów, drugie miejsce przypadło KR Lech Poznań

z 163 punktami, podium uzupełniła drużyna z warszawskiego ośrodka uzyskawszy 162 punkty.

Rywalizacja stała na wyrównanym poziomie, ale głównym celem zmagań była dobra zabawa i miło

spędzony czas najmłodszych, dla niektórych dzieci był to jedyny wyjazd w 2020 roku.

VIII Turniej KIBICE RAZEM jest zaplanowany w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku.

Już teraz serdecznie zapraszamy!

Zeskanuj kod QR i obejrzyj relację 
Łączy Nas Piłka z VII Turnieju KIBICE RAZEM



Z końcem 2020 roku zakończyła się druga część projektu „Futbol bez barier” finansowanego ze

środków Narodowego Instytutu Wolności będących w dyspozycji FIO (Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich). W jego ramach odbyły się regionalne szkolenia dla organizacji pozarządowych

zajmujących się kibicami z niepełnosprawnościami. Warsztaty miały miejsce w Poznaniu, Wrocławiu

i Szczyrku. Szkoleniowcy prowadzili podczas nich zajęcia m.in. ze: współpracy z samorządami,

pozyskiwania środków, budowy relacji z mediami, docierania do nowych beneficjentów oraz rozwoju

struktur organizacyjnych. Podsumowaniem projektu oraz 4-lecia istnienia Federacji Kibiców

Niepełnosprawnych była konferencja online, którą na portalu YouTube obejrzało ponad 4000 osób.

Promowała ona współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz bieżące działania Federacji

Kibiców Niepełnosprawnych. W grudniu złożony został wniosek o grant do Fundacji KGHM. Projekt

„Futbol bez barier 2021” zakłada kontynuację powyższych szkoleń i spotkań sieciujących na terenie

Dolnego Śląska i okolic.

Drugi złożony grant na działalność statutową Federacji dotyczy kontynuacji trzyletniej już współpracy

z Fundacją PZU, która to pozwoli na dofinansowanie zakupu biletów na kolejne trzy mecze

Reprezentacji Polski w piłce nożnej w 2021 roku.

Rozszerzenie sieci DAO (Disability Access Officer) nastąpiło dzięki rekrutacji Tomasza Józków

z Górnika Polkowice.



Stałym elementem meczów Reprezentacji Polski stała się audiodeskrypcja. Dzięki trójstronnej

kooperacji PZPN, FKN oraz Fundacji Katarynka wszystkie spotkania kadry posiadają tę usługę

i każdy potrzebujący kibic może z niej skorzystać. W 2020 roku jej zasięg został rozszerzony

poprzez transmisje na kanale YouTube portalu Łączy Nas Piłka, dzięki czemu można z niej

skorzystać nawet nie będąc na stadionie lub gdy mecz rozgrywany jest bez udziału publiczności.

Grono koordynatorów ds. kibiców niepełnosprawnych (DSLO) spotkało się w tym roku raz.

Październikowe spotkanie we Wrocławiu koncentrowało się na działaniach w trakcie pandemii oraz

na dyskusji z przedstawicielami NoLimits, którzy wdrażają aplikację ułatwiającą poruszanie się po

przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnością ruchową. Przedstawione zostały też założenia

i zasady związane z wdrażaną i obowiązującą ustawą o dostępności.

Kibice z niepełnosprawnościami regularnie uczestniczyli we wszystkich meczach Reprezentacji

Polski, które były rozgrywane z udziałem publiczności. Każdy z trzech meczów w Polsce oglądało

każdorazowo nie mniej niż 100 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami.

Wszystkie bieżące działania w postaci aktualności, ogłoszeń i galerii były regularnie publikowane na

stronie internetowej www.federacjakn.pl oraz na Fan Page’u Federacji na portalu Facebook.

Michał Fitas

Prezes Federacji Kibiców Niepełnosprawnych



Przez cały rok zbieraliśmy plastikowe nakrętki w ramach charytatywnej zbiórki. W listopadzie, kiedy

finalizowaliśmy akcję postanowiliśmy przekazać je na „Wyścig Daniela Szulca”, czyli rehabilitację

bełchatowianina, który 13 lat temu wylądował na wózku inwalidzkim w wyniku wypadku

samochodowego, spowodowanego przez pijanego kierowcę.

Łącznie udało się nam zebrać osiem dużych worków nakrętek, które ważyły ponad 114 kilogramów.

Zebrane nakrętki zostaną sprzedane, następnie zmielone i przerobione na granulat do ponownego

wykorzystania.

Mamy świadomość, że nasza zbiórka to tylko kropla w morzu potrzeb Daniela, gdyż jeden turnus

rehabilitacyjny dla niego to aż 6 ton zebranych nakrętek, ale cieszymy się, że chociaż symbolicznie

mogliśmy go wesprzeć.

Wraz ze zbiórką, prowadzona była rywalizacja pomiędzy bełchatowskimi osiedlami na ilość

zebranych nakrętek. Najwięcej zebrali „Fanatycy z Centrum”, którzy dostarczyli nam ponad

40 kilogramów nakrętek, za co otrzymali specjalną nagrodę.

KIBICE RAZEM GKS Bełchatów
Rok założenia: 2017



KIBICE RAZEM GKS Bełchatów

Rafał Motylski, Tomasz Śledź

@KRGKSB

ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów
belchatow@kibice-razem.pl

+48 696 971 833 | +48 600 699 137

Tomasz Śledź, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM GKS Bełchatów

Zeskanuj kod QR i poczytaj o „Wyścigu Daniela”

/KibiceRazemGKSBelchatow/



KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok
Rok założenia: 2016

Początek jesieni 2020 roku był dla nas jako koordynatorów ośrodka KIBICE RAZEM Jagiellonia

Białystok początkiem inicjatywy, którą przygotowywaliśmy od naprawdę długiego czasu.

Nasz pomysł dotyczył upamiętnienia w miejskiej przestrzeni założycieli białostockiego klubu –

42. Pułku Piechoty. Uznaliśmy, iż jubileuszowy rok 100-lecia to najwłaściwszy moment, aby godnie

upamiętnić założycieli naszej ukochanej drużyny.

W 2019 roku oficjalnie powołano do życia „Komitet Budowy pomnika 42. Pułku Piechoty

im. gen. J. H. Dąbrowskiego i upamiętnienia jego zasług dla Białegostoku”. Po odbyciu szeregu

spotkań roboczych w naszym ośrodku postanowiliśmy ogłosić szerszej społeczności naszą

inicjatywę. Dogodnym momentem była jednomyślnie podjęta uchwała Rady Miasta Białystok

zezwalająca na wzniesienie pomnika.

W tym celu zorganizowaliśmy konferencję prasową na Stadionie Miejskim, podczas której

zaprezentowaliśmy projekt pomnika oraz przedstawiliśmy formę jego finansowania, a rzeźbiarz

Eugeniusz Samsonowicz - opowiedział o postępie prac i projekcie pomnika.



KIBICE RAZEM Jagiellonia Białystok

Arkadiusz Fiedoruk, Bartosz Kadłubowski

/KibiceRazemJagielloniaBialystok/

ul. Cieszyńska 7, 15-371 Białystok

bialystok@kibice-razem.pl

+48 516 231 614 | +48 502 125 508

Monument będzie przedstawiał dwie postaci:

• Juliana Buchcika (piłkarz, współzałożyciel Białostockiego Klubu Sportowego Jagiellonia

oraz trener i kierownik drużyny, kapitan administracji Wojska Polskiego, kawaler Krzyża

Zasługi, ofiara zbrodni katyńskiej),

• Antoniego Komendo-Borowskiego (białostoczanin, zawodnik Jagiellonii i Pogoni Lwów,

reprezentant drużyny narodowej, uczestnik kampanii wrześniowej i walk pod Monte

Cassino).

Jedna z postaci będzie ubrana w historyczny strój sportowy, zaś druga postać – w mundur galowy

42. Pułku Piechoty.

We współpracy z Miastem oraz Stadionem Miejskim wybraliśmy lokalizację dla monumentu. Pomnik

42. Pułku Piechoty stanie za bramą wejściową na Stadion Miejski w Białymstoku. Poinformowaliśmy

partnerów o przygotowanych sposobach finansowego wsparcia naszej inicjatywy oraz

zaprezentowaliśmy specjalnie do tego celu przygotowaną stroną internetową oraz filmik promujący

akcję. Dzięki naszym działaniom w ciągu dwóch pierwszych miesięcy zbiórki udało się zgromadzić

prawie 60.000 zł.

Dodatkowo jako kibice zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego projektu ustawienia masztu z flagą

Jagiellonii na rondzie jej imienia. Dzięki udanej mobilizacji naszego środowiska inicjatywa uzyskała

wymagane poparcie i wszystko wskazuje na to, że zostanie zrealizowana już w 2021 roku.

Bartosz Kadłubowski, koordynator ośrodka KR Jagiellonia Białystok

@kr_bia

Zeskanuj kod QR i odwiedź stronę 
pomnik42pp.pl

by dowiedzieć się więcej



KIBICE RAZEM Ruch Chorzów
Rok założenia: 2016

Przygotowania do świątecznej akcji Niebieskiego Mikołaja trwały u nas już od listopada. Na początku

utworzyliśmy zbiórkę, podczas której uzbieraliśmy blisko 9000 złotych na paczki mikołajkowe dla

dzieci. Dodatkowo zbiórka została wsparta ponad 1000 złotych od niebieskich fan clubów,

sponsorów, firm, fundacji, klubu sportowego Ruch Chorzów i Stowarzyszenia Wielki Ruch.

W 2020 roku akcja dotarła, podobnie jak w poprzednich latach, do prawie 400 dzieci.

6 grudnia 2020 roku w niedzielę odwiedziliśmy Rodzinny Dom Dziecka w Siemianowicach Śląskich,

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, Nr 2, Nr 3 W Rudzie Śląskiej na Wirku, Bielszowicach, Halembie,

Zawodową Rodzinę Zastępczą w Bykowinie, oraz Powiatową Placówkę Wychowawczą w Jaworznie.

Łącznie rozdaliśmy 83 pakietów słodyczy i prezentów z niebieską eRką, a także wręczyliśmy

dodatkowo każdemu dziecku prezent w postaci zabawek czy kosmetyków.

Kolejnego dnia rano Niebieski Mikołaj odwiedził Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

(OREW) w Chorzowie, w którym przebywa obecnie 51 dzieci i młodych osób niepełnosprawnych.

Placówkę odwiedziło dwóch Mikołajów, co bardzo ucieszyło przebywające tam dzieci i młodzież.

Każdy otrzymał pakiet słodyczy i prezenty z niebieską eRką.



KIBICE RAZEM Ruch Chorzów

Dawid Słaboń, Bogusław Szydłowski

/KibiceRazemRuchChorzow/

ul. Wolności 61/3, 41-500 Chorzów

chorzow@kibice-razem.pl

+48 883 598 450 | +48 504 398 161

Tego samego dnia Niebieski Mikołaj odwiedził Klub Sportowy Ruch Chorzów, by wręczyć jego

pracownikom drobne prezenty za ogrom pozytywnej pracy w włożony w nasz Klub.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej w Polsce nie

mogliśmy spotkać się ze wszystkimi dziećmi. Dlatego też w Domu Pomocy Społecznej W Rudzie

Śląskiej oraz Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Siemianowicach

Śląskich Niebieski Mikołaj przekazał na ręce dyrektorów tych placówek świąteczne paczki słodyczy i

prezentów.

Dawid Słaboń, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Ruch Chorzów

@KibiceRazemRCh

Zeskanuj kod QR i obejrzyj materiał video 
z wizyty Niebieskiego Mikołaja.



KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk
Data założenia: 2010

W czerwcu 2020 roku na gdańskie przystanki wyjechał nowy tramwaj w biało-zielonych barwach,

które są wyrazem uznania Miasta Gdańska dla Lechii Gdańsk z okazji 75-lecia powstania

najlepszego klubu piłkarskiego na świecie. Oczywiście, nie jest to pierwszy tego typu pojazd

i w naszym mieście od lat spotkać można środki komunikacji miejskiej poświęcone ekstraklasowej

drużynie ze Stadionu Energa Gdańsk, ale jego wyjątkowość polega na tym, iż swoje barwy otrzymał

już w bydgoskiej fabryce, wszystkie wcześniejsze tramwaje były „zaledwie” oklejane.

PESA Jazz Duo, bo tak dokładnie brzmi nazwa tego modelu tramwaju, otrzymał również, zgodnie

z gdańską tradycją, swojego honorowego patrona. Jak przystało na tramwaj Lechii, osobą tą musiał

być ktoś niezwykle zasłużony dla naszego ukochanego klubu.

Z tego też powodu przedstawiciele Miasta skontaktowali się z kibicami jeszcze zanim informacja

o tej niespodziance dla fanów gdańskiej Lechii ujrzała światło dzienne. KIBICE RAZEM Lechia

Gdańsk oraz stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „LWY PÓŁNOCY” wspólnie postanowili

zorganizować internetową ankietę, w której kibice głosowali na jednego z trójki legendarnych piłkarzy

grających w biało-zielonych barwach.

Najwięcej spośród 2249 oddanych głosów uzyskał pan Roman Rogocz, jeden z autorów pierwszego

w historii Lechii awansu na najwyższy szczebel rozgrywkowy w 1948 roku. Wyniki ankiety zostały

oficjalnie zaakceptowane przez Radę Miasta Gdańska.

15 czerwca honorowego nadania imienia dla tramwaju wspólnie z Panią Prezydent Gdańska

Aleksandrą Dulkiewicz, dokonał syn legendy, pan Andrzej Rogocz, który przyznał, że jego ojciec całe

swoje życie po mieście poruszał się zazwyczaj właśnie tramwajami.

W uroczystościach oprócz władz miasta oraz przedstawicieli rodziny uczestniczyli także członkowie

zarządu Lechii Gdańsk SA, kustosz Muzeum Lechii Gdańsk oraz kibice. Gdańskie Autobusy

i Tramwaje reprezentował prezes, Pan Maciej Lisicki - wielki kibic i pasjonat Lechii, badacz

początków futbolu spod znaku Biało-Zielonych.

Nowy pojazd kursuje po Gdańsku na linii nr 6 i każdego dnia przypomina historię Lechii Gdańsk

i najwybitniejszego gracza kiedykolwiek występującego w jej barwach.



KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk

Agnieszka Nowosad, Michał Nowosad

/KibiceRazemLechiaGdansk/

ul. Gen. J. Fiszera 10, 80-231 Gdańsk

gdansk@kibice-razem.pl

+48 506 642 779 | +48 508 185 209

– tak o całej akcji opowiedział Zbigniew Zalewski, kustosz Muzeum Lechii Gdańsk.

Michał Nowosad, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Lechia Gdańsk

@KibiceG

Nadanie jednemu z gdańskich tramwajów imienia Romana Rogocza to

niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z upamiętnieniem

75 - rocznicy powstania naszego klubu. Roman Rogocz prezentował przez całe

swoje życie wszystkie te cechy, które kibice cenią najbardziej – nieprzeciętny

talent, boiskową charyzmę, skromność oraz niezwykłą otwartość wobec ludzi.

Urodzony w Chorzowie, z wyboru jednak gdańszczanin.

Po zakończeniu wojny, jako były żołnierz II Korpusu Wojsk Polskich na zachodzie

– dowodzonego przez legendarnego gen. Władysława Andersa – trafił

w 1947 roku do Lechii. Z Biało-Zielonym związał swoją całą karierę zawodniczą

i trenerską. To bardzo szlachetna inicjatywa środowiska kibiców Lechii, którzy

w ramach projektu KIBICE RAZEM poparli kandydaturę Romana Rogocza.



KIBICE RAZEM Arka Gdynia
Data założenia: 2011

Dzięki ogromnej współpracy Arkowców oraz kibiców Lecha Poznań z grupy Pilscy Patrioci na

początku sierpnia 2020 roku mieliśmy zaszczyt gościć uczniów polskiego Gimnazjum im. Adama

Mickiewicza w Dziewieniszkach na Wileńszczyźnie.

W poniedziałek, po przyjeździe i powitalnej kolacji, zostali oni zakwaterowani w ośrodku ZHP Rumia.

Następny dzień dzieci spędziły zwiedzając Gdynię. Z samego rana wraz ze Stowarzyszeniem

Kibiców Gdyńskiej Arki oraz ośrodkiem KIBICE RAZEM Arka Gdynia odwiedzili święte miejsce dla

każdego kibica Arki, a dokładniej Górkę przy ulicy Ejsmonda. Dzieci z zaciekawieniem słuchały

opowieści z dawnych lat oraz poznały wszystkie odsłonięte do tej pory pamiątkowe tablice ludzi

zasłużonych dla gdyńskiego klubu. Następnie przyszedł czas na zwiedzenie Muzeum Miasta Gdynia

oraz naszego stadionu.

Środę dzieci spędziły w Gdańsku gdzie rozpoczęły dzień od modlitwy przy grobach Danuty

Siedzikówny ps. Inka i Feliksa Seimanowicza ps. Zagończyk, żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii

Krajowej. Kolejno grupa udała się pod Stocznię Gdańską, gdzie miała okazję zwiedzić między

innymi słynną salę BHP czyli miejsce podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku.

Następnym miejscem, które udało się zobaczyć, była Bazylika Św. Brygidy - bastion Solidarności.

Kolejnym ważnym punktem były odwiedziny w Muzeum II Wojny Światowej, a na koniec dnia był

czas na zobaczenia gdańskiej Starówki.



KIBICE RAZEM Arka Gdynia

Magdalena Wawrzyniak, Radosław Roeske

/KibiceRazemArkaGdynia/

ul. Śląska 34, 81-314 Gdynia

gdynia@kibice-razem.pl

+48 885 881 929| +48 885 831 929

W czwartek udało się zabrać dzieci na wspaniały rejs po Zatoce Puckiej oraz odwiedzić Muzeum

Obrony Wybrzeża.

Ostatni dzień pobytu zaplanowany był w formie wypoczynku na plaży w Mechelinkach. Po obiedzie

udało się jeszcze szybko wyskoczyć do Sopotu, aby zaliczyć całe Trójmiasto.

Jako ostatni punkt Kresowych wakacji dzieci odwiedziły Westerplatte i po intensywnym tygodniu

udały się w podróż powrotną.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w takiej szczytnej akcji i mamy nadzieję, że za rok uda się

ją powtórzyć jeszcze raz.

Radosław Roeske, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Arka Gdynia

@KRArkaGdynia



KIBICE RAZEM Korona Kielce
Rok założenia: 2015

–

W środowisku kieleckich kibiców tradycją stała się coroczna akcja „Oddaj Chwałę Bohaterom”.

Pomimo pandemii, ograniczeń oraz innych problemów jakie, w tym roku napotkali organizatorzy,

którymi są Stowarzyszenie Kibiców „Zjednoczona Korona”, ośrodek KIBICE RAZEM Korona Kielce”,

Stowarzyszenie „Kieleccy Patrioci” oraz „Żółto-Czerwone Dziewczyny z Korony”, akcję udało się

przeprowadzić z podobnym efektem jak w zeszłym roku. Na kilku cmentarzach w Kielcach

i okolicach wysprzątano oraz oznaczono tabliczkami i biało czerwonymi szarfami setki grobów

bohaterów walczących za naszą Ojczyznę, podobnie zrobiono z ważnymi miejscami pamięci.

Jak co roku w ośrodku KIBICE RAZEM Korona Kielce zbierano również znicze, których setki przed

1 listopada zapłonęły na wyżej wspomnianych grobach oraz miejscach pamięci. Organizatorów

cieszył fakt, że pomimo trudności akcja doszła do skutku odbijając się szerokim echem wśród

lokalnej społeczności.



KIBICE RAZEM Korona Kielce

Przemysław Dudek, Sebastian Zawadzki

/KibiceRazemKoronaKielce/

ul. Piekoszowska 32, 25-602 Kielce

kielce@kibice-razem.pl

+48 517 183 141 | +48 602 142 103

Warto również nadmienić, iż nie tylko osoby ze środowisk patriotycznych i kibicowskich wzięły

udział w tej akcji. Wsparli ją studenci, uczniowie kieleckich szkół podstawowych czy liceów, całe

rodziny z dziećmi, a nawet kombatanci. Można mieć przez to nadzieję, że w następnych latach

pamięć o bohaterach walczących za nas i naszą wolność nie zginie. Wierzymy również w to, że w

roku 2021 nasza akcja zostanie zorganizowana z rozmachem, jakiego jeszcze w Kielcach nie

widziano. Cześć i chwała Bohaterom!

Przemysław Dudek, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Korona Kielce



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 w chwili obecnej jest Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedzi Legnica. 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.

,,Jedność ducha i ciała to forma doskonała, aktywnie i sportowo przez życie na nowo!” – to hasło

przewodnie, które od roku 2014 towarzyszyło ośrodkowi KIBICE RAZEM w Legnicy. Dlatego

rokrocznie organizujemy sportowy czas naszym młodym kibicom podczas przerwy wakacyjnej oraz

ferii zimowych. Jednym z głównych celów naszych aktywnych treningów jest integracja pomiędzy

młodymi kibicami Miedzi i ich starszymi kolegami oraz poprawa kondycji fizycznej i ukształtowanie

charakterów naszych młodych podopiecznych. W czasach kiedy wśród młodzieży króluje moda na

rozrywki sieciowe ciężko jest nakłonić kogokolwiek do prowadzenia aktywnego trybu życia. Te

wszystkie czynniki skłoniły nas do tego, aby spróbować zmienić podejście do sportu wśród naszych

młodych kibiców.



KIBICE RAZEM Miedź Legnica
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Nasze założenia z 2019 roku podczas wakacji letnich kontynuowaliśmy 2020 roku. Hasło

przewodnie ,,Sport to zdrowie każdy kibic Ci to powie” nabrało dużego znaczenia w codziennym

życiu projektu KIBICE RAZEM w Legnicy. Kilkadziesiąt mocno sportowych dni, mnóstwo zmagań,

treningów, zawodów w przeróżnych dyscyplinach – wszystko to głównie podczas ferii zimowych

oraz letnich wakacji. W sumie 12 sportowych konkurencji, wśród których znalazły się min. piłka

nożna, siatkówka, boks, karate, pływanie, biegi, trampoliny, gimnastyka akrobatyczna, treningi na

siłowni, fitness oraz kolarstwo. Dodatkowo na koniec, dla najbardziej wytrwałych, turystyka górska

i zwiedzanie pobliskich atrakcji turystycznych. Tym sposobem chcieliśmy po raz kolejny

zaszczepić bakcyla sportowej rywalizacji naszym młodym kibicom, którzy w liczbie blisko 60 osób

brali udział w przygotowanych przez koordynatorów ośrodka KIBICE RAZEM Miedź Legnica oraz

zaprzyjaźnione legnickie sportowe placówki zajęciach. Musimy przyznać, że po raz kolejny pomysł

był strzałem w dzisiątkę. Uśmiechy na twarzach naszych młodych podopiecznych na długo

zapadną w naszej pamięci. O tym, że cała akcja ma sens świadczy fakt, że część naszych

młodych kibiców po naszych zajęciach zdecydowała się na kontynuowanie treningów choćby w

klubach karate, bokserskich, czy Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica.

Bartłomiej Żygadło, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Miedź Legnica

@KibiceRazemML



KIBICE RAZEM Motor Lublin
Rok założenia: 2016

W 2020 roku większość działań zostało zdominowanych przez pandemię koronawirusa i konieczność

dostosowania się do obostrzeń i wyzwań, jakie postawiła ona również przed światem kibicowskim.

Koordynatorzy KIBICE RAZEM Motor Lublin wykorzystali to do budowania i rozpowszechniania wśród

kibiców idei wolontariatu. Już od pierwszych działań w ramach wsparcia ochrony zdrowia w Lublinie,

udział brali wolontariusze projektu, którzy dokonywali zakupów i przekazywania ich do szpitali

w Lublinie.

W trakcie trwania pandemii wolontariusze, którzy przeszli zakażenie koronawirusem i mieli

odpowiednią ilość przeciwciał zgłosili się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Lublinie celem odania osocza.

Ukoronowaniem działań na rzecz upowszechniania wolontariatu było włączenie się do akcji

#ObiadydlaBohaterów, w ramach której przez siedem dni w tygodniu przy wsparciu Wojsk Obrony

Terytorialnej, wolontariusze dostarczali ciepłe posiłki, pakiety medyczne, środki czystości dla

siedemnastu kombatantów w Lublinie.

- powiedziała Magda, jedna z wolontariuszek projektu.

Akcja polega na dostarczaniu obiadów dla kombatantów, jednak to nie tylko 

obiady, ale też środki dezynfekcji czy codzienne zakupy. Może to być nawet 

uporządkowanie ogródka, jak miało to miejsce u jednego z podpułkowników. 
Chcemy pokazać kombatantom, że troszczymy się o nich i pamiętamy.



KIBICE RAZEM Motor Lublin
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Dla osób, którym udzielana jest pomoc, ważna jest nawet chwila rozmowy na klatce schodowej.

Nawiązuje się więź między wolontariuszami i osobami objętymi wsparciem. Koordynatorzy

otrzymują telefony z podziękowaniem czy informacją, że obiad był pyszny. Wolontariusze

natomiast otrzymują ogromny ładunek pozytywnych emocji i motywację do dalszego działania.

– powiedział Łukasz, jeden z wolontariuszy projektu.

Dbając o codzienne potrzeby kombatantów i pomagając im w drobny sposób, wolontariusze

wyrażają wdzięczność za ich dokonania i uczą się idei bezinteresownego wspierania osób

potrzebujących. Wszyscy podkreślają, że pomaganie jest zaraźliwe. Daje szczęście nie tylko

osobom, którym się pomaga, ale również samym wolontariuszom.

Tuż przed świętami kombatanci otrzymali od wolontariuszy specjalne kartki z życzeniami

wypełnione przez młode zawodniczki dziecięcych drużyn Unii Lublin, które o całej akcji dowiedziały

się od wolontariuszy projektu.

Joanna Łaska-Jarosz, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Motor Lublin

@KRMotorLublin

Za każdym razem są to miłe, choć krótkie rozmowy. Ze względu na pandemię nie

możemy wchodzić do mieszkań i za długo rozmawiać. Staramy się pomagać

bezpiecznie i z dystansem. Zawsze jesteśmy sympatycznie witani i odbywamy

bardzo miłe rozmowy. Jeden z kombatantów zawsze żegna nas dodatkowo,

machając z okna. Ludzie, których odwiedzamy, cieszą się, dziękują i podkreślają,

że nasze zainteresowanie jest dla nich ważne.



KIBICE RAZEM Stal Mielec
Rok założenia: 2018

Na dzień 23 sierpnia jako koordynatorzy ośrodka KIBICE RAZEM Stal Mielec zaplanowaliśmy

niecodzienną imprezę. Zaplanowane na początku roku na czerwiec obchody Dnia Dziecka musiały

zostać przełożone ze względu na pandemię koronowirusa. Dlatego zorganizowaliśmy Biało-

Niebieski Dzień Dziecka razem z turniejem piłkarskim Stal Mielec CUP Junior. Chcieliśmy dołożyć

wszelkich starań, żeby w tych trudnych dla wszystkich czasach dzieciaki mogły choć przez jeden

dzień cieszyć się normalnością.

Przygotowania rozpoczęliśmy kilka tygodni wcześniej. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem

Sportu i Rekreacji w Mielcu już wcześniej zorganizowaliśmy i przygotowaliśmy boiska do gry.

Miejscem imprezy były obiekty mieleckiej Smoczanki. Prowadziliśmy również rozmowy ze

sponsorami, efektem czego na naszych gości czekały woda, soki, niezliczone ilości owoców oraz

pizza. Sam dzień imprezy w godzinach porannych przywitał nas fatalnymi warunkami pogodowymi

w postaci wielogodzinnych opadów deszczów. Jednak ani przez chwilę nie zwątpiliśmy w

powodzenie organizacji imprezy. I jakby specjalnie dla nas na kilka godzin przed jej planowanym

startem pokazało się długo nie widziane słońce.



KIBICE RAZEM Stal Mielec
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Gości z każdą chwilą przybywało coraz więcej, wszyscy bez problemów stosowali się do aktualnych

wymogów sanitarnych. Młodzi piłkarze rozgrzewali się przed rozpoczęciem turnieju, a reszta

dzieciaków cierpliwie czekała aż gotowe do zabawy będą zamówione przez ośrodek dmuchane

zamki i zjeżdżalnie. Po chwili wystartowaliśmy z turniejem i zabawą. I tak mijały kolejne godziny

rozgrywek piłkarskich i świetnej zabawy w strefie „dmuchańców”. Wszyscy spragnieni i głodni mogli

się częstować do woli.

Podczas całej imprezy nasi wolontariusze kontynuowali również inną rozpoczętą przez ośrodek

KIBICE RAZEM Stal Mielec akcję, a mianowicie zbiórkę na leczenie dla 3-letniej mielczanki Mai.

W sumie, dzięki hojności naszych gości oraz wcześniejszym licytacjom zorganizowanym przez

ośrodek, na leczenie naszej małej koleżanki przelaliśmy w tym dniu 2000 zł. Maja z rodzicami

również była gościem naszego turnieju.

Sam turniej piłkarski zakończył się sukcesem. Dzięki sponsorom wszystkie drużyny otrzymały

pamiątkowe puchary a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

W sumie w organizacji imprezy wsparło nas kilkunastu sponsorów, co po raz kolejny potwierdza, że

jako ośrodek KIBICE RAZEM jesteśmy postrzegani jako solidni partnerzy, z którymi warto

współpracować.

Remigiusz Sobuś, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Stal Mielec

@KibiceS



KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz
Rok założenia: 2017

W grudniu 2020 roku, wzorem lat poprzednich, wspólnie z piłkarzami Sandecji Nowy Sącz

zorganizowaliśmy akcję mikołajkową dla dzieci przebywających w szpitalu Specjalistycznym

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Polsce, udało nam się odwiedzić dzieci

przebywające na oddziale pediatrii oraz chirurgii dziecięcej. W rolę "Biało-Czarnych Mikołajów” wcielili

się piłkarze: Maciej Korzym, Dawid Szufryn oraz Dawid Pietrzkiewicz, którzy wraz z kibicami Biało-

Czarnych odwiedzili sądecki szpital.

Nasi zawodnicy zostawili dzieciom prezenty, w których oczywiście nie mogło zabraknąć niespodzianek

związanych z naszym klubem i jego barwami. Dziękujemy za wsparcie i udział piłkarzy Sandecji Nowy

Sącz, którzy sprawili, że na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. Akcja ta, nie mogłaby się odbyć bez

pomocy Dyrekcji Szpitala oraz Ordynatorów oddziałów szpitalnych, których również gorąco

pozdrawiamy.
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Komentarz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Pani Lidii

Zelek, na temat akcji przeprowadzonej przez ośrodek KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz:

Mariusz Nowakowski, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Sandecja Nowy Sącz

@kibicerazemsan1

„Bardzo nas ucieszyła informacja ze strony przedstawicieli

Stowarzyszenia Kibiców Sandecji, że wspólnie z piłkarzami chcą

odwiedzić dzieci przebywające na oddziałach w naszym szpitalu.

Największym wyzwaniem były obostrzenia związane z panującą

pandemią. Na szczęście dzięki pomocy ordynatorów oddziału pediatrii

oraz chirurgii dziecięcej udało nam się w sposób bezpieczny rozdać

prezenty. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie.

Podziękowania dla kibiców Sandecji Nowy Sącz, którzy w tym roku po raz

kolejny wspierają Sądecki Szpital”.



KIBICE RAZEM Odra Opole
Rok założenia: 2018

Trudny rok 2020 upłynął dla fanów Niebiesko-Czerwonych pod znakiem obchodów 75-lecia istnienia

klubu. Chociaż nie wszystkie zaplanowane inicjatywy udało się zrealizować, to wiele działań doszło do

skutku i warto o nich przypomnieć.

Rok zaczęliśmy od organizacji piłkarskiego halowego Turnieju im. Leonarda Olejnika (pierwszego

prezesa Odry) dla dzieci z rocznika 2010. Młodzi piłkarze ambitną walką na boisku dali nam wiarę, że

przyszłe pokolenia zawodników OKS-u, nie muszą ustępować swoim poprzednikom!

W lutym z inicjatywy Klubu Biegowego Odra Opole, który działa pod auspicjami SSOO „Jedna Odra”

w ramach realizacji programu KIBICE RAZEM, zorganizowaliśmy sztafetę biegową 75 kilometrów na

75-lecie Odry Opole. Łącznie do przebiegnięcia było 187 i pół okrążenia wokół stadionu

lekkoatletycznego, co zajęło sztafecie sześć godzin i 10 minut. Ostatnie 400 m grupa ponad 20

biegaczy pokonała wspólnie. Wśród nich byli także zawodnicy Odry Opole – Konrad Kostrzycki i

Tobiasz Weinzettel.
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W dniu rocznicy powstania klubu – 16 czerwca – na stadionie w Opolu zorganizowaliśmy okazały

pokaz pirotechniczny, który był apogeum obchodów urodzin naszej Odry. Race i podświetlone folie

stworzyły hasło: „75 lat dumy, wiary, tradycji – woli walki i ambicji”. Całość okrasiły setki odpalonych

flar i liczne wyrzutnie fajerwerków. Pokaz odbył się oczywiście o 19:45.

W trakcie wakacji kontynuowaliśmy sportowe obchody tegorocznego święta. Zaprosiliśmy

mieszkańców Opolszczyzny do udziału w wirtualnym biegu 75-lecia. Ponad 130 zawodników

pokonało dystans 5 km i odebrało okazjonalny medal z autografem jednego z piłkarzy Odry.

Sportowe obchody jubileuszu to także halowy turniej piłkarski dla kibiców. Zdominowały go drużyny

z naszych Fan-Clubów. Kibice ze Strzelec Opolskich i Skorogoszczy okazali się bezkonkurencyjni.

W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn reprezentujących wybrane fan kluby, dzielnice i grupy aktywne

w opolskim środowisku kibiców.

Karolina Zioła, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Odra Opole

@krodraopole



KIBICE RAZEM Lech Poznań
Rok założenia: 2015

Ośrodek KIBICE RAZEM Lech Poznań w 2020 roku postanowił znacznie poszerzyć swoją ofertę

sportową. Stały i konsekwentny rozwój sekcji piłki nożnej – V-ligowej drużyny Wiary Lecha, rozgrywki

WL-Ligi – drużyny koszykówki oraz sekcji kolarskiej sprawił, że należało pytanie nie „czy?”, tylko

„kiedy?”. Doświadczenie zdobyte przez 5 lat działalności pozwoliło na realizację trudnych

i czasochłonnych projektów. Lockdown, który bardzo mocno dotknął branżę sportową, był poważnym

problemem, jednak dzięki dobrej organizacji, logistyce i wytrwałości udało się zrealizować

najważniejsze inicjatywy.

BOKS

22 lutego 2020 roku wspólnie z Stowarzyszeniem Kolejorz została zorganizowana największa edycja

„Bitwy o Poznań” – największej gali bokserskiej w Wielkopolsce. Ponad 300 zawodników

rywalizowało w ośmiu kategoriach wagowych oraz trzech stopniach zaawansowana. Licznie przybyła

publiczność mogła oklaskiwać zawodników, którzy przyjechali z całej Polski, a także z Rosji, Czech,

Węgier i Ukrainy. Niestety kolejna gala bokserska, która miała odbyć się w październiku, została

odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

KOLARSTWO GÓRKSIE

Działająca najdłużej – obok sekcji piłki nożnej – sekcja kolarska po indywidualnych i grupowych

sukcesach w zawodach kolarstwa górskiego za najważniejszy cel postawiła sobie organizację

zawodów. 6 września w podpoznańskich Owińskach wspólnie z samorządem Gminy Czerwonak

i stowarzyszeniem Solid odbyła się pierwsza odsłona rywalizacji kolarskiej. Niestety szczęście nie

dopisało kibolskiemu teamowi. Wypadek, kontuzja i poważne uszkodzenie sprzętu nie pozwoliły

najlepszemu „kolejowemu góralowi” na dokończenie zawodów. Należy podkreślić, że

zaangażowanie Gminy Czerwonak w zawody kolarskie było przypieczętowaniem kilkuletniej

współpracy ze stowarzyszeniami kibiców Lecha Poznań.

BIEGANIE

Kolejne ograniczenia, które pojawiły się pod koniec października, po raz kolejny pokrzyżowały plany

realizacji sportowych projektów. Dopełnieniem sportowego roku 2020 była organizacja biegu.

Niestety, ze względu na zakazy poznański ośrodek KIBICE RAZEM przygotował jedynie Wirtualny

Bieg Powstania Wielkopolskiego. W rywalizacji wzięło udział ponad 150 zawodników. Bieg był

zwieńczeniem pracy ośrodka KIBICE RAZEM nad rozszerzeniem działalności i dotarciem do jeszcze

większego grona odbiorców.



INNE INICJATYWY

W sierpniu poznański ośrodek KIBICE RAZEM – wspólnie ze Stowarzyszeniem Kibiców

Niepełnosprawnych „Lech Bez Barier”, Stowarzyszeniem Kibiców Kolejorz oraz Federacją Kibiców

Niepełnosprawnych zorganizował szkolenia i warsztaty dla wielkopolskich urzędników poświęcone

współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Na warsztatach był obecny Wiceprezydent Poznania

– Jędrzej Solarski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do Spraw Osób

z Niepełnosprawnościami Dorota Potejko, a także przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Marcin Kawka, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Lech Poznań

KIBICE RAZEM Lech Poznań
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KIBICE RAZEM Stal Stalowa Wola
Rok założenia: 2019

W grudniu 2020 roku już po raz dziewiąty zorganizowaliśmy naszą sztandarową akcję „Zielono–Czarny

Mikołaj”. Drugi rok z rzędu największą akcję naszego Stowarzyszenia Kibiców włączyliśmy do

harmonogramu działań naszego ośrodka KIBICE RAZEM.

W tym roku skupiliśmy się głównie na zbiórce środków pieniężnych, dzięki którym mogliśmy

zrealizować zakupy dla Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej. Tym razem nie były to

słodycze i mikołajkowe łakocie, jak miało to miejsce w poprzednich kilku latach, a artykuły

przemysłowe, których zapotrzebowanie zostało określone w drodze konsultacji naszych przedstawicieli

z dyrekcją placówki.

Nasze zielono-czarne serca po raz kolejny okazały się wielkie. Udało nam się zebrać kwotę 5900 zł

w znacznej mierze dzięki hojności Polonii amerykańskiej z Nowego Jorku, New Jersey i Chicago która

przekazała 1350 $ na naszą zbiórkę. Za zebrane pieniądze mogliśmy zakupić przedmioty pomocne

przy zdalnym nauczaniu (kamerki internetowe, pamięci USB, słuchawki, lampki biurkowe, papier

ksero), farbę do odświeżenia pomieszczeń wspólnych placówki, zestawy pościeli, ręczników, czajniki

bezprzewodowe, opiekacze, tostery i gofrownice.



Oprócz tego przez cały okres trwania akcji w ośrodku KIBICE RAZEM prowadzona była zbiórka

chemii gospodarczej i środków czystości.

Dzięki ofiarności lokalnych firm i osób prywatnych udało nam się zebrać całą masę artykułów.

Wszystkie zebrane artykuły i zakupy dokonane ze zbiórki pieniężnej przekazaliśmy na ręce

dyrekcji Domu Dziecka. Jego podopieczni dostali również drobne upominki od Stowarzyszenia

Kibiców Stali Stalowa Wola.

Akcja „Zielono-Czarny Mikołaj” na stałe wpisała się już w kalendarz w szlachetnych inicjatyw

społecznych naszego miasta i okolic dlatego po raz kolejny odbiła się szerokim echem w lokalnych

mediach. Szczytny cel, popularność akcji, zaangażowanie lokalnej społeczności i rozmach

prowadzonych działań sprawiły jednak, że w tym roku efekty przerosły nasze oczekiwania.

Mariusz Szymański, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Stal Stalowa Wola
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KIBICE RAZEM Pogoń Szczecin
Rok założenia: 2017

W marcu 2020 roku wniosek złożony przez koordynatorów KIBICE RAZEM Pogoń Szczecin

w konkursie grantowym „Bosman dla regionu” został rozpatrzony pozytywnie. Na realizację projektu

„Niepełnosprawni Niewykluczeni” przeznaczone zostało 50.000 zł.

Ideą projektu był zakup pojazdu spełniającego wymagania przewozu osób niepełnosprawnych, który

będzie służył kibicom w drodze na mecze drużyny w Szczecinie i kraju, ale nie tylko. Po wielu

dodatkowych staraniach jesienią 2020 roku bus został przekazany szczecińskiemu ośrodkowi KIBICE

RAZEM.

Otrzymanie pojazdu uruchomiło falę wydarzeń, w które włączeni byli szczecińscy koordynatorzy.

W pierwszej kolejności odbyła się oficjalna prezentacja nowego środka transportu grupie szczecińskich

kibiców niepełnosprawnych, którzy będą docelowo głównymi użytkownikami pojazdu.

Granatowo–bordowy pojazd otrzymał roboczą nazwę „Florianobus”. Wynikało to z faktu, iż środowiska

kibicowskie skupione wokół ośrodka KIBICE RAZEM oraz Stowarzyszenia Portowcy, zgłosiły w 2019

roku swój projekt do szczecińskiego budżetu obywatelskiego, który zakłada powstanie pomnika

jednego z założycieli i zawodników szczecińskiej Pogoni śp. Floriana Krygiera.



Ostatnie tygodnie działania ośrodka skupiły się na wsparciu promocji projektu obywatelskiego,

m.in. przy wykorzystaniu Florianobusa, przy którym elektronicznie można było oddać swoje głosy.

Bus dotarł do kilkudziesięciu lokalizacji, w których trwała aktywna promocja projektu szczecińskich

kibiców. Przy okazji wraz z granatowo-bordową maskotką, popularnym Gryfusem oraz świętym

Mikołajem, zrealizowano masę niespodzianek i atrakcji przygotowanych dla najmłodszych.

Cała akcja odbiła się szerokim echem w szczecińskich mediach, które wydarzeniom związanym

z busem poświęciły bardzo dużo czasu. Warto nadmienić, że wraz z pojawianiem się Florianobusa

w kolejnych lokalizacjach, mieszkańcy mieli możliwość dostarczenia używanej odzieży. Była to

dodatkowa zbiórka skierowana dla osób najbardziej potrzebujących.

Rafał Szczupak, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Pogoń Szczecin
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KIBICE RAZEM GKS Tychy
Rok założenia: 2014

W niedzielę, 1 marca 2020 r. odbyła się wyjątkowa impreza sportowa czyli „Bieg Tropem Wilczym” - .

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to ogólnopolska impreza odbywająca się od 2013 roku.

Bieg upamiętniający żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego

działającego w latach 1944–1963 w obrębie przedwojennych granic RP organizowany jest w wielu

polskich (i nie tylko!) miastach. W Tychach impreza w tym kształcie została zorganizowana po raz

piąty. We wcześniejszych latach było skromniej, lecz z każdym rokiem z coraz większym

rozmachem. Początkowo, rokrocznie pod pomnikiem Stefana Grota–Roweckiego w coraz większej

liczbie składaliśmy wieńce i kwiaty.

W latach 2014 i 2015 dzięki wsparciu m.in. Prezydenta Miasta Andrzeja Dziuby, Miejskiego Centrum

Kultury, MOSiR-u, WKU i grupy rekonstrukcyjnej Arkadiusza Domińca udało nam się przenieść

uroczystości na plac Baczyńskiego, gdzie zamontowaliśmy okolicznościową tablicę poświęconą

Niezłomnym, a mieszkańcom miasta przedstawiliśmy bitewne rekonstrukcje z lat 1944–1963.

W 2015 nawiązaliśmy kontakt z Fundacją „Wolność i Demokracja”, a uroczystości 1 marca

przenieśliśmy na tyskie Paprocany. Od 2016 roku organizujemy bieg „Tropem Wilczym” wzdłuż

brzegów naszego malowniczego jeziora. Jak co roku uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy – “Biegu

Pamięci” liczącą 1963 metry, a także trasę “Biegu Głównego”, której dystans wynosił 10 km.

Podczas tego dnia również dzieci mogły wziąć udział w biegach na różnych dystansach.

„ ” –



Zainteresowanie wzięciem udziału w biegu było bardzo duże. Już na dwa tygodnie przed imprezą

wykupione zostały wszystkie pakiety startowe. Łącznie w biegach na 1963 m i na 10 km wystartowało

ponad 400 biegaczy! Otrzymali oni pamiątkowe koszulki oraz medale. Dzieciom, a było ich ponad 150,

zostały wręczone dyplomy, słodkie upominki i ciekawe gadżety.

Ostatnim akordem zawodów był bieg na 10 km wokół Jeziora Paprocańskiego. Wzięło w nim udział ok.

300 osób. Pierwszy raz odbywał się pomiar czasów. Każdy biegacz otrzymał medal, a najlepsi

grawertony i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów biegu. Od 2016 roku w tyskiej edycji biegu

wystartowało ok. 4000 uczestników (2234 dorosłych i 1750 dzieci).

W dniu imprezy, mimo wietrznej pogody, na Paprocany przybyło również wiele osób, które zdecydowały

się kibicować uczestnikom, dołączając się tym samym do gestu uczczenia Narodowego Dnia Pamięci

„Żołnierzy Wyklętych”.

Podczas trwania zawodów biegowych w Paprocanach oglądać można było kolekcję broni Muzeum

Śląskiego Września 1939 r. Arkadiusza Domińca z Tychów, które w styczniu br. wsławiło się

odnalezieniem szczątków radzieckich pilotów i ich samolotu, który został zestrzelony w Bieruniu

w 1945 r. Militarne atrakcje przygotowało również Stowarzyszenie Husaria Mysłowice oraz Wojskowa

Komenda Uzupełnień w Tychach.

Organizatorami tyskiej edycji biegu byli Fundacja „Wolność i Demokracja, Stowarzyszenie 43-100 Tychy

Sport oraz KIBICE RAZEM GKS Tychy. Partnerami imprezy są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Tychach, Górniczy Klub Sportowy GKS Tychy, SPLA Tychy, KB 40-latek Tychy, Stowarzyszenie

Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułku Piechoty, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, Muzeum

Śląskiego Września 1939 Roku, APEX PREDATOR oraz „Szczyt Formy”.

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

2020 rok pokrzyżował wiele planów, widowisk, które miały się odbyć, pikników, turniejów. Jednak poza

odebraniem nam tak wielu rozrywek, mijający rok wymusił na nas otwarcie się na pomoc, zauważenie

istotnych problemów nie tylko ze stricte piłkarskiego świata.

Już chwilę po rozpoczęciu sezonu rozgrywek III ligi, zostaliśmy zaskoczeni przez nową rzeczywistość.

Zamknęliśmy się w domach, ale mieliśmy świadomość, że są ludzie, którzy pracują w tym czasie na

pełnych obrotach, pomimo brakujących środków.

Z ogromnym wsparciem kibiców Polonii ruszyliśmy więc z pomocą. Za pośrednictwem portalu „zrzutka”

zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup najpotrzebniejszych produktów ochrony osobistej dla

warszawskich szpitali. Poloniści pokazali swoje wielkie czarne serca, ponieważ udało się zebrać prawie

25.000 zł. Za zebrane środki zostały zakupione maseczki, przyłbice, wiele litrów wody, kombinezony,

rękawiczki, okulary ochronne, licznego rodzaju płyny do dezynfekcji własnej oraz powierzchni, ręczniki

papierowe, kremy do nawilżania skóry. Wszystkie niezbędne produkty zostały dostarczone do Instytutu

Gruźlicy i Chorób Płuc, Szpitala Bródnowskiego oraz Szpitala Zakaźnego. W transport zaangażowali

się liczni wolontariusze.

Dla warszawskich szpitali zostały również przygotowane cateringi z posiłkami regeneracyjnymi dla

pracowników szpitali.



Poza wsparciem szpitali Poloniści zaangażowali się, z naszą koordynacją, we wsparcie polonijnych

seniorów. To właśnie dla nich czas izolacji był najcięższy i najbardziej niebezpieczny. Poloniści

dostarczali im zakupy, pomagali załatwiać najpilniejsze sprawy, a także z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa służyli chociażby krótką rozmową, której wielu seniorom mogło w tym czasie

brakować.

Ukłonem w stronę seniorów wykazał się również klub, który zgodził się kontynuować z nami akcję

Kart Honorowego Członka Klubu. Akcja została przez nas zapoczątkowana już rok temu. Karty

dystrybuowane są wśród osób, które przez wiele lat były zaangażowane w działalność

i funkcjonowanie klubu i pozwalają na nieodpłatny wstęp na mecze Polonii.

W tym niełatwym czasie nie zapomnieliśmy również o dzieciach. Wzorem ubiegłych lat została

zorganizowana świąteczna zbiórka dla pobliskiego Domu Dziecka. Zostały zebrane ogromne ilości

kartonów i toreb zawierających sprzęty i zabawki do salki integracji sensorycznej dla maluszków,

pieluchy we wszelkich rozmiarach, także dla małych alergików, środki czystości, środki do prania,

mokre chusteczki, różne rodzaje mleka w proszku, dania w słoiczkach, kaszki, herbatniki,

książeczki, ubranka, termofory, kredki i wszelkie piśmiennicze akcesoria, słodycze. Zbiórka

przerosła nasze oczekiwania, Dom Dziecka zyskał zapasy, co jest szczególnie ważne w tym

czasie. Kibice Polonii po raz kolejny w tym roku pomimo niesprzyjających warunków nie zamknęli

się na pomoc innym. Wzajemna wielopokoleniowa pomoc i wsparcie pokazały, że jest nadzieja na

dostrzeżenie chociaż odrobiny dobra w tym szczególnym dla wszystkich czasie.

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

„ ”

Na stałe w wizerunek polskich kibiców wpisały się ich inicjatywy skierowane do placówek

opiekuńczo-wychowawczych i ich podopiecznych. Fani z całej Polski odwiedzają takie instytucje, by

wesprzeć je swoim zapleczem finansowo-osobowym, przekazując potrzebne artykuły, robiąc

prezenty dla ich najmłodszych mieszkańców, czy poświęcając część swojego wolnego czasu na

zorganizowanie różnych atrakcji dzieciom.

Wrocławscy kibice od lat współpracują z Domem Dziecka „Wiosna”, prowadzonym przez

Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Placówka zlokalizowana w Krzydlinie Małej liczy

ponad 60 podopiecznych w podziale na kilka grup wiekowych, poczynając od najmłodszych –

noworodków, aż do młodzieży szkolnej poniżej 18. roku życia. To pokazuje jak szeroki jest zakres

potrzeb instytucji. Do tej pory pomoc kibiców Śląska Wrocław polegała na wspólnych spotkaniach z

dziećmi, organizowaniu prezentów na Dzień Dziecka oraz Mikołajki. W 2020 roku pandemia

uniemożliwiła tę formę współpracy, co skutkowało wyłonieniem się nowej idei.

W dziecięcym ośrodku powstała jakiś czas temu sala gimnastyczna, przerobiona z dawnego

pomieszczenia kotłowni. Jednak zabrakło środków finansowych na wyposażenie jej w sprzęt

sportowy i odpowiednie zabezpieczenie do użytkowania przez dzieci. Mając na stanie kilka piłek

i stare materace Siostry organizowały dzieciom czas na sali w warunkach, które na to pozwalały.



Ponieważ kibice zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wielki Śląsk i ośrodku KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław nie

mogli spotkać się z podopiecznym placówki, postanowili uzbierać środki na wyposażenie sali

gimnastycznej, tak by w okresie zimowym dzieci mogły korzystać z jej funkcjonalności w pełnym

zakresie.

Powodzenie całej akcji stało pod dużym znakiem zapytania. W tym okresie wszelka pomoc dotyczyła

stricte działań ukierunkowanych na placówki medyczne i osoby wysoce narażone na zakażenie

COVID-19. Wrocławscy kibice również zorganizowali szereg wizyt w szpitalach, przekazując potrzebne

medykom artykuły. Tym razem postanowili jednak wykorzystać siłę oddziaływania internetu i czas,

w którym ludzie mieli wzmożoną potrzebę pomocy innym. Organizując internetową zrzutkę pieniędzy

koordynatrorzy ze Stowarzyszenia Wielki Śląsk i ośrodka KR Śląsk Wrocław obrali za cel 15.000 zł,

mając na uwadze, że niepewny czas pandemii może być ciężkim momentem do zbiórek finansowych.

Po ogłoszeniu zbiórki cel ten udało się osiągnąć w niespełna 9 dni, co skłoniło do kontynuowania akcji.

Ostatecznie wrocławskim fanom udało się zebrać 27.150 zł, w ramach 227 co stanowiło wynik aż

181% zakładanego celu. W akcję zaangażowało się wielu ambasadorów związanych z wrocławskim

sportem m.in.: piłkarze WKS Śląsk Wrocław, koszykarz Maciej Zieliński, lekkoatleta Piotr Małachowski,

zapaśnik Damian Janikowski oraz wrocławskie drużyny koszykarzy, piłkarzy ręcznych czy drużyna

Śląsk Wrocław Blind Football.

Po przystąpieniu do szukania wykonawców i wyceny dodatkowych akcesoriów okazało się, że kwota ta

wcale nie została uzbierana na wyrost! Dzięki zebranym środkom udało się stworzyć bezpieczne

i w pełni wyposażone miejsce dla dzieci. Na sali znalazły się m.in. bramki do piłki nożnej i ręcznej, kosz

do koszykówki, siatka do siatkówki, worek bokserski, drabinki, drabinka wielofunkcyjna, materace,

ławeczki. Ponadto okna i drzwi zabezpieczone zostały siatką ochronną.

Dodatkowo kibice Śląska wyposażyli nowe miejsce w cały wachlarz akcesoriów sportowych i piłek. Na

zakończenie wrocławscy grafficiarze przyozdobili ściany sali w mural z herbem WKS Śląsk Wrocław,

logotypami stowarzyszenia kibiców i placówki oraz hasłem: „Kibice Śląska grają dla Wiosny, by świat

dzieci był radosny”. Oficjalne otwarcie nowej przestrzeni nastąpiło 6 grudnia w Mikołajki.

Agnieszka Smakowska, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Śląsk Wrocław
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KIBICE RAZEM Górnik Zabrze
Rok założenia: 2015

2020 rok był zupełnie inny niż poprzednie lata w działaniu zabrzańskiego ośrodka KIBICE RAZEM.

Trudniej było nam realizować zamierzone cele i część zaplanowanych akcji musiało zostać

przełożonych albo odwołanych. Przed wprowadzenie stanu pandemii w pełni zrealizowaliśmy

m.in. ferie zimowe dla młodzieży szkolnej w naszym ośrodku. Później stopniowo następowało

zamykanie kolejnych instytucji – dotknęło to w pewnym stopniu także nas.

Nasz prężnie działający ośrodek KIBICE RAZEM Górnik Zabrze znajdujący się przy ulicy Jaskółczej

40 w Zabrzu stał się przez dłuższy czas bazą wypadową dla akcji związanych z pomocą różnym

instytucjom w walce z pandemią COVID-19. Zamiast gościć uczestników warsztatów czy spotkań,

stał się miejscem, gdzie składowane były materiały do szycia maseczek, napoje i żywność

energetyczna dla ratowników medycznych, pozostałego personelu służby zdrowia oraz

wolontariuszy.

W maju z dużą radością przyjęliśmy informację o stopniowym wycofywaniu obostrzeń

i rozpoczęliśmy swoją codzienną pracę związaną z prowadzeniem ośrodka z jeszcze większą

ochotą.

Nadchodzące wakacje idealnie zgrały się z naszymi zaplanowanymi działaniami „Wakacje

z ośrodkiem KR Górnik Zabrze”, w ramach których zorganizowaliśmy dla dzieci wspólne wyjścia na

mecze domowe Górnika na stadion przy Roosevelta.



Jednak najważniejszym działaniem była wspólna akcja KIBICE RAZEM Górnik Zabrze, Akademii

Piłkarskiej Górnika Zabrze oraz Biura Podróży Brendan zatytułowana "Nigdy się nie poddawaj, bo jeśli

przejdziesz najgorsze, to znaczy, że zasługujesz na najlepsze”. Ważne było dla nas, by takie

przekonanie zbudować u naszej młodzieży w tym szczególnym dla wszystkich roku.

Nasza grupa liczyła prawie 200 osób: młodych adeptów piłki nożnej z roczników 2004–2010 oraz ich

trenerów i opiekunów. W tak licznym gronie w ciągu dwóch dni przeszliśmy 40 km górskimi szlakami w

Beskidzie Śląskim. Nasza trasa w pierwszym dniu wiodła z Wisły Czarne przez Baranią Górę,

Malinowską Skałę, Skrzyczne i kończyła się w Szczyrku. Długa i dosyć wymagająca pętla, którą

z potem na czole pokonują nawet wprawieni turyści. Nasza młodzież pokazała jak ważna jest

współpraca, wychowankowie akademii wspierali się wspólnie i każdy dotarł do celu.

Drugi dzień rozpoczęliśmy w Brennej. Następnie weszliśmy na Błatnią i dalej na Klimczok. Duża grupa

dzieci była po raz pierwszy raz w górach, ale wszyscy sobie świetnie poradzili z wymagającymi

podejściami. Dzięki współpracy ze schroniskami na Skrzycznem oraz Klimczoku każdy dzień

kończyliśmy dużym ogniskiem z kiełbaskami i ciepłą herbatą. Nasz wyjazd był dobrą okazją do

aktywnego odpoczynku i refleksji nie tylko dla dzieciaków, ale i ich trenerów, który jak sami stwierdzili…

„to nie to samo co bieganie po boisku”.

Akcja ta pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dla wielu młodych ludzi którzy mieli do czynienia

z górskimi wędrówkami po raz pierwszy była to okazja do sprawdzenia swoich sił i pokonania własnych

słabości.

Anna Pinkas, koordynator ośrodka KIBICE RAZEM Górnik Zabrze
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Pod koniec 2019 roku opracowany został wzorcowy model ośrodka KIBICE RAZEM. Jest to

swoistego rodzaju skala porównująca poszczególnie ośrodki pod względem spełniania stawianych

przed nimi wymagań oraz oceniająca sposób zaangażowania i zrozumienia dla idei KIBICE

RAZEM wśród personelu, samorządów oraz instytucji współpracujących z ośrodkami.

W ramach „Wzorcowego modelu ośrodka KIBICE RAZEM” oceniane są następujące kategorie:

I. Infrastruktura

II. Finanse

III. Personel

IV. Działalność merytoryczna

Każda z kategorii ma swoje punkty składowe, które podlegają ocenie. Stworzenie takiego

probierza miało na celu przede wszystkim podniesienie jakości pracy poszczególnych ośrodków.

Jakości rozumianej dwojako: jako działań realizowanych przez koordynatorów, ale też jako

środowiska i warunków ich pracy.

Zastosowanie „wzorcowego modelu ośrodka KIBICE RAZEM” to jeden z kolejnych punktów

podnoszenia jakości Programu Ministerstwa Sportu zapowiedziany na 2020 rok.

OŚRODEK KR I. INFRASTRUKTURA II. FINANSE III. PERSONEL IV. DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNA

ARKA GDYNIA 81% 70% 100% 90% 85%

GKS BEŁCHATÓW 88% 45% 90% 60% 71%

GKS TYCHY 75% 75% 87% 90% 82%

GÓRNIK ZABRZE 81% 95% 86% 100% 90%

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 94% 60% 77% 100% 83%

KORONA KIELCE 81% 70% 61% 100% 78%

LECH POZNAŃ 69% 75% 80% 80% 76%

LECHIA GDAŃSK 82% 80% 94% 90% 87%

MIEDŹ LEGNICA 84% 70% 93% 90% 84%

MOTOR LUBLIN 66% 45% 73% 100% 71%

ODRA OPOLE 78% 55% 74% 50% 64%

POGOŃ SZCZECIN 91% 70% 83% 90% 83%

POLONIA WARSZAWA 78% 30% 80% 70% 65%

RUCH CHORZÓW 82% 40% 57% 60% 60%

SANDECJA NOWY SĄCZ 84% 70% 93% 60% 77%

STAL MIELEC 63% 55% 31% 100% 62%

STAL STALOWA WOLA 88% 45% 64% 90% 72%

ŚLĄSK WROCŁAW 88% 80% 90% 90% 87%

PROGRAM MINISTERSTWA SPORTU 

KIBICE RAZEM
AUTOEWALUACJA OŚRODKÓW 2020



Przeprowadzone pod koniec 2020 roku badanie wskazało mocne i słabe strony poszczególnych

ośrodków. Uśredniona ocena ogólna to 76%, która mając na uwadze nietypowy ze względu na

panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce przebieg 2020 roku jest satysfakcjonująca.

Obszar dotyczący działalności ośrodków, mimo znacznych ograniczeń, był na wysokim poziomie,

a kreatywność koordynatorów w dostosowaniu swoich przedsięwzięć do panujących warunków

pozwoliła zrealizować większość zaplanowanych jeszcze pod koniec 2019 roku akcji. Dlatego też

najwyższą średnią ocenę - 84% ośrodki otrzymały w kategorii „IV. Działalność”, w której był oceniany

stopień zaangażowania w realizację zadań stawianych przed koordynatorami.

Kolejną wysoko ocenianą kategorią jest „I. Infrastruktura” gdzie średnia ocena to 81%. W tej kategorii

oceniany były warunki lokalowe, jakimi dysponują poszczególne ośrodki (m.in. powierzchnia, typ

pomieszczeń, typ ogrzewania czy dostosowanie lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

Średnią ocenę 78% ośrodki otrzymały w kategorii „Personel” - w tej kategorii ocenianie były między

innymi skuteczność i terminowość w posługiwaniu się narzędziami projektowymi, udział w spotkaniach

roboczych jak i sposób zatrudnienia oraz poziom wykształcenia i doświadczenia koordynatorów.

Najniższą notę - 63% ośrodki otrzymały w kategorii „Finanse”. W tej kategorii oceniania była wysokość

dotacji miejskiej, długość umowy z miastem, a także stopień zaangażowania koordynatorów

w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Sporządzona w 2020 roku ewaluacja na podstawie „Wzorcowego modelu ośrodka KIBICE RAZEM”

będzie punktem wyjścia do oceny ośrodków w kolejnym roku funkcjonowania Programu Ministerstwa

Sportu.
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