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- W tym roku prawdziwa petarda, odpalimy fajerwerki paraolimpijskie – zapowiada pełen 
entuzjazmu Rafał Patyra, dziennikarz i prezenter, który dla widzów Telewizji Polskiej będzie 
prowadził studio paraolimpijskie. Informujemy, gdzie oprócz TVP, można oglądać Igrzyska 
Paraolimpijskie w Rio. 

W tym roku w końcu doczekaliśmy się transmisji na żywo z Igrzysk Paraolimpijskich w polskiej 
telewizji publicznej. Od lat zabiegali o to sportowcy z niepełnosprawnością, organizacje pozarządowe, 
ale też dziennikarze sportowi, w tym Rafał Patyra, który osobiście zaangażował się w kampanię 
„Pokażcie nas w Rio”. 

Rośnie świadomość 

- Uważamy, że trzeba pokazywać zmagania paraolimpijczyków – raz, że są to wspaniali sportowcy, a 
dwa, że są to wspaniali ludzie, z których wszyscy możemy brać przykład – mówi Rafał Patyra. – To od 
nich możemy się uczyć hartu ducha i uporu, bo to oni musieli pokonać dwa razy więcej i dwa razy 
wyższych przeszkód niż ci, których oglądaliśmy niedawno w Rio na Igrzyskach Olimpijskich. Do 
niedawna o sporcie osób z niepełnosprawnością mówiło się mało. Teraz w ślad za tym, co dzieje się 
na Zachodzie, pamiętamy jakie emocje towarzyszyły paraolimpiadzie w Londynie, ta świadomość się 
zwiększa. 

Dziennikarz podkreśla, że sami widzowie naciskają na to, by relacje z tych zawodów pojawiały się w 
mediach. 

- Mamy nadzieję, że będzie to otwarcie jakiegoś cyklu w dłuższej perspektywie czasowej, że 
wytyczymy jakiś nowy kierunek, który będzie potem telewizji kontynuowany. – Cieszymy się z tego, 
co udało się osiągnąć, ale to wciąż nie tyle, ile chcielibyśmy pokazywać. 

Do prowadzonego przez niego programu będą zapraszani eksperci od sportu paraolimpijskiego, 
którzy będą objaśniać widzom związane z nim niuanse i przybliżać sylwetki paraolimpijczyków. 

Transmisje w TVP – gdzie i kiedy? 

Transmisje na żywo z Rio będzie można oglądać w kanałach TVP1, TVP Sport oraz na 
stronie sport.tvp.pl. Na żywo blok paraolimpijski nadawany będzie od ok. godz. 23:00. Jako pierwsza 
będzie relacjonowana oczywiście uroczystość otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich w środę, 7 września, 
od godz. 22:30 w TVP1. 

Ponadto codziennie ok. godz. 8:30 przez cały czas trwania Igrzysk nadawany będzie program 
„Pełnosprawni – nasze Rio”, w którym dziennikarze TVP i eksperci sportu paraolimpijskiego 
podsumowywać będą każdy kolejny dzień zawodów. Nie zabraknie także relacji w sportowych 
programach informacyjnych, a po „Sporcie” po głównym wydaniu „Wiadomości” emitowana będzie 
specjalna kronika. 

Na żywo w telewizji satelitarnej 

http://sport.tvp.pl/


Osoby mieszkające za granicą lub użytkownicy telewizji satelitarnej mogą oglądać transmisje na 
antenach wielu telewizji z całego świata. W Niemczech Igrzyska Paraolimpijskie pokazywać będą 
kanały ARD i ZDF (dostępne np. dla abonentów nc+), we Francji – kanał FT, a w Wielkiej Brytanii – 
Channel 4. We Włoszech z kolei zmagania paraolimpijczyków zaprezentują kanały RAI Uno i RAI 
Sport. 

Pełna lista stacji telewizyjnych, radiowych, a także stron internetowych, gdzie będzie można oglądać 
Igrzyska Paraolimpijskie, znajduje się na stronie Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Ponadto Igrzyska Paraolimpijskie w Rio będą transmitowane na żywo stronie Paralympic.org. 

Kalendarz startu Polaków dostępny jest na stronie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Link: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/341905 
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