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Niepełnosprawni zbierali podpisy
pod petycją. "TVP pomija
paraolimpiadę"
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- Celem dzisiejszego spotkania jest manifestacja przeciwko temu, że
telewizja publiczna pomija transmisje igrzysk paraolimpijskich i generalnie
sportu osób niepełnosprawnych - twierdzi Paweł Palus, jeden z
organizatorów przedsięwzięcia. - Zaprzepaszczono szansę - podsumowuje.

Osoby niepełnosprawne z Wrocławia manifestowały w niedzielę swój sprzeciw i zbierały podpisy pod
petycją dotyczącą transmisji paraolimpiady

- Wiele osób swój czas głównie spędza w
domach, a telewizor to ich okno na świat. Oni nie
mają pojęcia, że niepełnosprawni mogą uprawiać
sport - wyjaśnia Paweł Palus z Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych. - Dlaczego w publicznej
telewizji nie ma miejsca na imprezę, która mogłaby
otworzyć milionom osób w Polsce oczy na nasze
problemy i pokazać przede wszystkim, że my też
możemy żyć aktywnie? - dodaje.

"Musimy pokazać, że nam zależy"

Pod pomnikiem Fredry zebrało się kilkadziesiąt
osób. Przez dwie godziny niepełnosprawni
uzbierali ponad 500 podpisów pod petycją. Celem
spotkania było zwrócenie uwagi problemu
pomijania sportu osób niepełnosprawnych w
publicznej telewizji. Według maniefstujących
tegoroczne Igrzyska Paraolimpijskie zostały
zepchnięte na margines.

 -
czytamy w manifeście na stronie Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych, który jest jednym z
organizatorów dzisiejszej akcji.

"Kilka minut relacji dziennie to kpina z naszego
środowiska. Nie możemy na to pozwolić. Honor,
troska o przestrzeganie naszych praw oraz
potrzeba aktywizacji zamkniętych w domach
naszych koleżanek i kolegów niepełnosprawnych
nakazuje nam stanowczo zaprotestować"

32 medale dla paraolimpijczyków

Ponad 500 podpisów pod manifestacją i tysiące
gorących słów. Wrocławianie podpisywali się pod
petycją, bo jak tłumaczyli, akcje tego typu są
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potrzebne. Wszyscy jednogłośnie podkreślali, że
reprezentacja Polski na paraolimpiadzie jest
niedoceniona.

- Nasi sportowcy pokazali się z dobrej strony. Ujmuje mnie to, gdy widzę jak wiele wysiłku wkładają w
trening - chwali Łukasz, który właśnie podpisał się pod petycją. - Paraolimpijczycy zdobyli więcej medali
niż pełnosprawni - podkreśla.

W sumie, podczas igrzysk paraolimpijskich, reprezentacja Polski zdobyła już 32 medale: 12 złotych, 12
srebrnych i 8 brazowych
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a ciekawy jestem ilu płaci abonament?

Proste, nie płacić im abonamentu, niech się wezmą za łopaty, a będą
wiedzieć jak ciężko na grosz zapracować.


