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31 sierpnia 2016 r., tuż przed odlotem do Rio de Janeiro, nasi zawodnicy odebrali nominacje do 
reprezentacji Polski na XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie. Igrzyska zaczynają się 7 września, TVP 
zapowiada codzienne relacje na żywo. 

- Gratuluję zdobycia nominacji, która jest przepustką do bycia w elicie sportowej – podkreślał Łukasz 
Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego (PKPar), w swoim przemówieniu. – Życzę Wam 
realizacji sportowych celów i osiągnięcia rekordów życiowych. Liczę na to, że transmisja Igrzysk 
Paraolimpijskich w TVP przyczyni się do wzrostu przekonania, że mimo niepełnosprawności można 
przynosić sukcesy Polsce. 90 godzin transmisji to pozornie niewiele, ale to dużo w obliczu tego, że 
wcześniej nie było ich w ogóle. 

Wspieranie się opłaca 

Nominacje paraolimpijskie, prócz Łukasza Szeligi, wręczali Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej, Witold Bańka, minister sportu i turystyki, Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Robert Kwiatkowski, prezes PFRON, oraz Igor Klaja, prezes firmy 
odzieżowej 4F. 

Prezes PKPar dziękował także m.in. wszystkim sponsorom, resortom sportu i turystyki oraz rodziny i 
pracy, a także PFRON. 

- Myślę, że taki wpis na Facebooku, że od dziś tankujemy na Orlenie, który objął swoim wsparciem 
paraolimpijczyków, świadczy o zaangażowaniu środowiska i że wspieranie sportu paraolimpijskiego 
po prostu się opłaca – podkreślił Łukasz Szeliga. 

Refleks ministra 

Każdy członek reprezentacji po odebraniu nominacji składał podpis na fladze Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego. 

W imieniu sportowców jadących do Rio przyrzeczenie złożyła Joanna Mendak, niedowidząca 
pływaczka, wielokrotna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich i mistrzostw świata. W imieniu osób 
współpracujących ze sportowcami z polskiej ekipy przyrzeczenie złożył Marek Marucha, trener 
reprezentacji Polski w strzelectwie. 

Podczas uroczystości, która odbyła się w Hotelu Marriott przy warszawskim Lotnisku Chopina, 
minister sportu i turystyki Witold Bańka odczytał list od premier Beaty Szydło. 

„Dusza w ruchu – to motto paraolimpiady, które świadczy o tym, że niepełnosprawność nie jest 
przeszkodą” – napisała premier. 

Sam minister podczas wręczania nominacji zabłysnął refleksem, godnym 400-metrowca, którym był 
jeszcze niedawno. Paraolimpijczycy po odbiór nominacji wchodzili na specjalne podium. Jedna z 
zawodniczek swoim skuterem inwalidzkim wjechała tak niefortunnie, że jedno koło znalazło się nagle 
poza podestem. Minister Witold Bańka w ułamku sekundy złapał ją wpół, a fotoreporterzy 
przytrzymali spadający skuter. Nieszczęście było blisko, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. 



Dzień Niepodległości 

Dumę z sukcesów paraolimpijczyków wyraziła w swoim przemówieniu minister pracy Elżbieta 
Rafalska. 

- W sporcie potrzebny jest talent, ale potrzebna jest też ciężka praca – mówiła. – Już sama droga 
dojścia, a nie tylko sam cel, w sporcie jest sukcesem. Cieszę się, że Wasze zmagania będziemy mogli 
oglądać w TVP, czego wcześniej nie było. Wierzę, że medali będzie wiele. 

Ambasador Brazylii w Polsce, Alfredo Leoni, podkreśli, że Igrzyska rozpoczynają się 7 września, który 
jest szczególnym świętem dla Brazylijczyków, gdyż jest to Dzień Niepodległości. 

Uroczystość wręczenia nominacji poprowadzili dziennikarze sportowi, Paulina Malinowska-Kowalczyk 
oraz Rafał Patyra, którzy będą na antenie TVP relacjonować i komentować Igrzyska Paraolimpijskie w 
Rio de Janeiro. 

Niemal stu zawodników 

Na Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro lecą z Polski 154 osoby. Startować będzie 97 
zawodników, w tym 91 osób z niepełnosprawnością (plus 4 pilotów i 2 przewodników). W Rio de 
Janeiro wystąpią oni w 13 dyscyplinach sportowych. Dotychczas Polacy zdobyli podczas letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich 692 medale. 

Link do tekstu na portalu: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/340831 
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