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Relacja z londynu
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g„…nieprzeciętni ludzie pokazali 
nam, gdzie mogą znajdować się gra-
nice ludzkich możliwości. otworzyli 
nam umysły na to, czego człowiek 
może dokonać, jeśli połączy się 
talent z pracowitością.”

Miliony widzów zgromadziły Igrzyska 
Paraolimpijskie w Londynie w dniach 
29 sierpnia – 09 września 2012. Co 
tam się działo? Kto tam walczył skoro 
Igrzyska Olimpijskie zamknięto 13 
sierpnia 2012?

londyn – tylko spoRt 
wyczynowy

Kiedyś pokusiłam się o rozważa-
nia czy rehabilitacja poprzez sport 
to to samo co sport osób z niepeł-
nosprawnością? A ten czy jest rów-
noznaczny wyczynowemu sportowi 
paraolimpijskiemu?

Odpowiedź brzmi nie. O posta-
wienie znaku równości mogłabym 
pokusić się jedynie pomiędzy spor-
tem paraolimpijskim i wyczynowym 
sportem osób z niepełnosprawnością. 
Ten jednak nie jest równoznaczny 
sportowi osób z niepełnosprawno-
ścią, bo ten na niższym poziomie roz-
grywek ma bardziej charakter sportu 
powszechnego, a nie wyczynowego. 
W Londynie swoje miejsce znalazł 
tylko sport wyczynowy.

niepRzeciętni ludzie – 
uRoczystość zakończenia 

igRzysk

9 września, w niedzielny wieczór, 
zakończyły się Igrzyska Paraolimpijskie 

Londyn 2012. Centralnym punktem 
programu o  nazwie „Festiwal pło-
mienia” był moment, w którym bur-
mistrz Londynu Boris Johnson – za 
pośrednictwem przewodniczącego 
IPC Philipha Cravena – przekazał flagę 
paraolimpijską w ręce burmistrza Rio 
de Janeiro Eduarda Paesa. Zgasł para-
olimpijski ogień na stadionie i rozpo-
czął się nowy cykl olimpiady.

Widowisko przygotowane z roz-
machem. Efekty specjalne, gry świa-
teł i  laserów. Na płycie Stadionu 
Olimpijskiego zgromadzili się wszy-
scy sportowcy i trenerzy – ponad 4 
tysiące osób reprezentujących 164 nacje. Flagę naszej ekipy wprowadził 

jedyny nasz podwójny złoty meda-
lista – handbike’er Rafał Wilk. Flagi 
ustawiono w kręgu w kształcie serca, 
wokół którego zapłonął ogień symbo-
lizujący ducha paraolimpizmu.

W części artystycznej ucztę kon-
certową zgotowali: Coldplay, a także 
wokalistka Rihanna oraz amerykański 
raper Jaya-Z. Z okazji paraolimpiady 
powstała 17-osobowa orkiestra pod 
batutą Charlesa Hazlewooda. Z nią 
wystąpili akrobaci na szczudłach, 
niepełnosprawni cyrkowcy i muzycy.

I przyszedł czas na podsumowania 
podczas owej Ceremonii. 

Sebastian Coe, przewodni-
czący Londyńskiego Komitetu 
Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich 
i Paraolimpijskich (historia średniego 

Liczba krajów oraz reprezentujących ich 
zawodników w poszczególnych letnich 
paraolimpiadach
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Katarzyna Rogowiec w czasie Paraolimpiady w Londynie

 ▪ Blisko 2 miliony osób odwie-
dziło stronę www.paralympic.org

 ▪ Blisko 9 milionów osób obej-
rzało filmy na www.youtube.pl/
paralympicsporttv

 ▪ Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski (IPC) odnotował 
130% wzrost w liczbie osób, które 
okazują swoje poparcie dla ruchu 
poprzez kliknięcie „Lubię to!” na 
oficjalnej stronie IPC na facebook’u

 ▪ Czterokrotnie wzrosła liczbą 
oficjalnych stron zawodników na 
facebook’u tzw. „fan page”

 ▪ Sport paraolimpijski to nie tylko 
magia Internetu. Choć Internet to 
magia naszych czasów.

 ▪ Zarówno podczas ceremonii 
otwarcia jak i zamknięcia miliony 
widzów zasiadły przed telewizo-
rami, a 80 tysięcy na stadionie.

tRochę danych liczbowych
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dystansu lekkoatletycznego – 800m, 
1500m, 4 medale olimpijskie, rekordy 
świata), powiedział: „… nieprzeciętni 
ludzie pokazali nam, gdzie mogą znaj-
dować się granice ludzkich możliwo-
ści. Otworzyli nam umysły na to, czego 
człowiek może dokonać, jeśli połączy 
się talent z pracowitością.”

Sebastian Coe podkreślał, że obie 
imprezy: igrzyska olimpijskie i para-
olimpijskie połączył jeden duch.

Organizatorzy wracali w  swych 
wypowiedziach do roli jaką odegrał 
doktor Ludwik Guttmann – neurochi-
rurg ze Stoke Mandeville. Sir Guttmann 
rehabilitował inwalidów wojennych, 
w trakcie Igrzysk Olimpijskich Londyn 
1948 zorganizował pierwsze w historii 
nowożytnej oficjalne zawody łuczni-
cze osób z niepełnosprawnością.

Dużo dobrego zadziało się przez te 
503 medalowe konkurencje.

pRzeżyjmy to jeszcze Raz!

Moim znajomym, przyjaciołom 
próbowałam oddawać z Londynu, na 
żywo owego wielkiego ducha i przed-
stawiać, ciała i ciałka, w których on śpi.

Przypomnijmy nazwiska, wróćmy 
do tych chwil. Jak je zatrzymać? Co 
zrobić, żeby wartość tych wyczynów 
była podkreślana nie tylko od Igrzysk 
do Igrzysk?

Wtedy pisałam na blog’u i na FB:
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„…Dziś złoty był szermierz, 
Grzegorz Pluta, srebrna kolarka, 
Anna Harkowska…”

„MAMY SREBRNY MEDAL! 
Janusz Rokicki zdobywa srebro 
w  pchnięciu kulą z  wynikiem 
15.68 metra. To już drugi dzisiejszy 
medal!”

Lista zawodników i godzinowy 
rozkład startów na dzisiaj, może 
uda Wam się znaleźć jakieś transmi-
sje internetowe www.london2012.
com/paralympics/country/poland/
athletescomptoday/index.html

O  godzinie 10:30 czasu pol-
skiego Paweł Olejarski w tenisie 
stołowym będzie walczył o brąz. 
O  11:13 Paweł Piotrowski z  naj-
lepszym wynikiem eliminacji  
weźmie udział w finale rzutu dys-
kiem... O godzinie 20:00 w finale na 
400 metrów weźmie udział Anna 
Duzikowska. W tym samym czasie 
rozgrywać się będzie finał skoku 
w  dal z  najlepszą zawodniczką 
eliminacji – Karoliną Kucharczyk. 
Łukasz Mamcarz, również zwy-
cięzca eliminacji pokarze jak się 
skacze wzwyż o 20:50.

Poza finałowymi dyscyplinami 
wystąpią inni Polacy, ale oni wciąż 
są na eliminacjach. 

paralympics.channel4.com

Media polskie, szczególnie 
w ostatnim czasie, poświęciły dużo 
uwagi paraolimpijczykom. Warto 
jednakże przyjrzeć się bliżej tema-
towi. Ja, paraolimpijka, wprawdzie 
sportowiec dyscypliny zimowej, 
która w  Londynie pełniłam inne 
funkcje podczas Paraolimpiady niż 
zawodnicze, odnoszę wrażenie, że 
nadal brak zrozumienia i  wiedzy 
w  kwestii wyczynowego sportu 
paraolimpijskiego.

czas na was!

...czytelników tego artykułu,  
może również kibiców sporto-
wych. Co jest potrzebne abyście 
z zainteresowaniem śledzili wysiłki 
sportowców z  niepełnosprawno-
ścią przygotowujących się w pocie 
czoła do reprezentowania Polski 
na arenach sportowych? Czy 
Waszym zdaniem dokonania spor-
towców z  niepełnosprawnością 
można cenić i eksponować tak jak 

Stadion Olimpijski w Londynie

dokonania sportowców tzw. „w pełni 
sprawnych”?

Czego nie wiecie, nie rozumiecie 
w rozgrywkach paraolimpijskich? 
Czy patrzenie na zmagania spor-
towców z niepełnosprawnością jest 
w Waszym odczuciu nieestetyczne? 
Czy obserwowanie uporu, z jakim 
ci ludzie/my sportowcy z niepełno-
sprawnością – pozornie nie mający 
w  społeczeństwie szans – prą do 
przodu, walczą i pokonują własne 
ograniczenia może być dla Was 
motywujące?

Napiszcie do nas na adres: 
bon@uek.krakow.pl

Wejdźcie na stronę internetowa: 
http://katarzyna-rogowiec.pl/blog

Wkrótce debata z  mediami – 
wykorzystamy Wasze komentarze, 
pomysły.

katarzyna Rogowiec (uek)

Więcej informacji o  Katarzynie 
Rogowiec znaleźć można w niniejszym 
„Semestralniku” na stronie 36. W prze-
prowadzonym wywiadzie możecie się 
dowiedzieć jakimi medalami może się-
pochwalić nasz sportowiec oraz jakim 
jest kierowcą.


