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Na Paraolimpiadę w  Londynie 
pojechało 101 polskich paraolim-
pijczyków, którzy brali udział w 11 
dyscyplinach. Ustanowili 10 rekor-
dów świata i  zdobyli 36 medali. 
Polacy w  klasyfikacji medalowej 
zajęli 9. miejsce. Niepełnosprawnych 
witała królowa Elżbieta II oraz książę 
William z żoną Kate. Na stadionie 
olimpijskim w Londynie pojawiło 
się 4 tys. sportowców ze 164 krajów. 
Co z tego, jeśli w polskiej telewizji 
nie mogliśmy tego zobaczyć…

W tym roku Igrzyska Paraolimpijskie 
w Londynie biły rekordy popularności, 
gdyż były transmitowane do ponad 100 
krajów. Ceremonię otwarcia w brytyj-
skim Channel 4 oglądało łącznie ponad 
11 mln widzów. To absolutny rekord 
stacji od 10 lat. Niestety, TVP, wyłączny 
właściciel praw transmisyjnych, jako 
jedna z dwóch państwowych stacji, 
razem z  telewizją pakistańską, nie 
przeprowadziła relacji na żywo z wyda-
rzenia… Promocja Igrzysk przez TVP 
ograniczyła się do wysłania dwóch 
dziennikarzy do Londynu… Spacer 
Piranii – psa marszałka Grzegorza 
Schetyny miał większy PR. Zapytaliśmy 
sportowców i studentów o ich zdanie 
na ten temat. Ich opinie zebraliśmy 
poniżej:

OPINIE INTERNAUTÓW:

SONDA – PARAOLIMPIADA  
W LONDYNIE TRANSMISJA TV
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Pływalnia Olimpijska

Pytacie dlaczego nie ma zaintere-
sowania? Zapytajcie dlaczego nie ma 
żadnej transmisji!

@Grażyna

Upowszechnianie idei sportu 
paraolimpijskiego, łamanie stereoty-
pów i schematów, pokonywanie men-
talnych barier bardzo leży mi na sercu. 
Z głęboką nadzieją będę za wszelką 
cenę dążyć do zmiany świadomości 
ludzi, by przekonać ich, że niepełno-
sprawność przeszkadza w życiu, ale nie 
eliminuje z życia. Jesteśmy różni i to daje 
nam potęgę kreowania świata. Rozwój 
często oznacza odwagę i podejmowa-
nie decyzji, a także działań początkowo 
niepopularnych i trochę ryzykownych. 
Dzięki mojej miłości do Polski, jestem 
przekonana, że transmisje zmagań 
reprezentantów naszego kraju podczas 
Igrzysk Paraolimpijskich spotkałyby się 
z dobrym odbiorem widzów. Ważne 
jednakże jest to, abyśmy najpierw 
poznali reguły, według których w danej 
dyscyplinie walczą zawodnicy. Skąd 
wywodzi się sport paraolimpijski? Czy 
rehabilitacja poprzez sport to to samo 
co sport osób z niepełnosprawnością? 
A ten czy jest równoznaczny wyczyno-
wemu sportowi paraolimpijskiemu?

Z  racji braku wiedzy stosun-
kowo często słyszę albo czytam 
w internecie komentarze wynikające 
z mieszania ruchów i pojęć, krzyw-
dzące wyczynowych sportowców 
z niepełnosprawnością.

Jestem przekonana, że Telewizja 
Publiczna powinna włączyć się w poko-
nywanie naszych mentalnych barier 
i edukację na rzecz rozwoju Polski.

Katarzyna Rogowiec – dwu-
krotna mistrzyni paraolimpijska 
z Turynu w biegach narciarskich

Myślę, że sport osób niepełno-
sprawnych jest naprawdę dobrym 
produktem do sprzedania. Ludzie na 
pewno chcieliby widzieć, gdy sporto-
wiec zdobywa złoty medal i jest grany 
hymn. Jesteśmy narodem, który potrze-
buje takich sukcesów. Przypomnijmy 
sobie, jak naród żył zawodami Adama 
Małysza, startami Roberta Kubicy, 
meczami Agnieszki Radwańskiej. 
Jestem przekonany, że gdyby TVP zde-
cydowała się na transmisje spotkałoby 
się to z wielkim zainteresowaniem spo-
łeczeństwa. Tylko taki proces musi być 
wdrażany powoli. Jeśli w TV przez 4 lata 
nic nie mówiło się o sporcie niepełno-
sprawnych, to teraz nagle nie można 
wrzucić na antenę 6 godzin transmisji 
dziennie. Ludzi trzeba przygotować. 

Brawo niepełnosprawni. Mimo 
iż los was doświadczył to nie tracicie 
ducha i walczycie. Takiego ducha walki 
zabrakło tzw. pełnosprawnym. Może 
dlatego, że za bardzo ich rozpiesz-
czamy finansowo. 

Gość ( forum.gazeta pomorska.pl) 

W  głowach się tym niepełno-
sprawnym parasportowcom poprzew-
racało. W innym wątku, pan, który pcha 
kulą dobrych kilka metrów bliżej niż 
pełnosprawny sportowiec, ma preten-
sje, że emerytura dla zdobywcy medalu 
to TYLKO 2000 złotych i to dopiero po 
ukończeniu 40. roku życia. Żenada. 

Samira33 (Gazeta Forum) 

Oglądalność paraolimpiady w pol-
skiej tv była zerowa, bo jak reszta spo-
łeczeństwa tak i telewizja ignoruje to, 
że w społeczeństwie są ludzie niepełno-
sprawni. Co innego w Londynie – tam 
paraolimpiada nie była specjalnie 
promowana, w Anglii ludzie niepeł-
nosprawni mają takie same prawa jak 
pełnosprawni, więc te dwie olimpiady 
nie były oddzielane w żaden sposób. 
Zresztą wielke zdjęcie na koniec olim-
piad na 1 stronie Metro, podpis zdobyli-
śmy XX medali. Nie olimpijczycy zdobyli 
XX i nie paraolimpijczycy zdobyli XX, ale 
RAZEM reprezentacja UK zdobyła tyle 
a tyle medali…

Catch36 (Gazeta Forum)

Jolanta Walczyk (AGH)

OPINIE SPORTOWCÓW:

Mówić o tych zasadach, o przepi-
sach, o podziale na grupy startowe. 
Mam nadzieje, że za 4 lata będzie ina-
czej niż teraz było.

Marcin Ryszka – pływak, stu-
dent AGH, finalista Paraolimpiady 
w Londynie


