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Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Piotra Farfa-
³a

Szanowny Panie Prezesie!
Pragnê wyraziæ swoje niezadowolenie i sprzeciw wobec faktu likwidacji przez Telewizjê Polsk¹ pro-

gramu „Pe³nosprawni” poœwiêconego sportowi osób z niepe³nosprawnoœci¹.
Magazyn „Pe³nosprawni” w ca³oœci poœwiêcony sportowi osób z niepe³nosprawnoœci¹ – zarówno te-

mu w wydaniu paraolimpijskim, jak i temu kojarzonemu bardziej z rehabilitacj¹ – ukazywa³ siê na ante-
nie TVP Sport od pocz¹tku istnienia tego kana³u, czyli od paŸdziernika 2006 roku. Przez ten czas
powsta³o blisko sto odcinków magazynu.

W czasie Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie codziennie nadawane by³y „Kroniki Paraolimpijskie”
w formie programu prowadzonego w studiu na ¿ywo i wype³nionego materia³ami przesy³anymi przez
ekipy telewizyjne ze stolicy Chin. Magazyn zyska³ uznanie nie tylko w oczach nielicznych wtedy widzów
– bo wówczas jeszcze dostêpnoœæ tego kana³u by³a dosyæ niska – ale równie¿ otrzyma³ nagrody na Festi-
walu Filmów i Programów Sportowych w Gdyni, na festiwalu w Mediolanie, a tak¿e w krajowym konkur-
sie Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji „Oczy Otwarte”.

Niestety, w zwi¹zku z fataln¹ sytuacj¹ w TVP – przynajmniej taka jest wersja oficjalna – podjêto decyzjê
o jego likwidacji, podobnie zreszt¹, jak w wypadku wszystkich innych magazynów finansowanych przez
TVP. Zarz¹d czy te¿ dyrektor finansowy uznali, ¿e kana³ sportowy jest kana³em komercyjnym, w którym
nie ma miejsca na misjê publiczn¹, zatem nie ma te¿ w nim miejsca na sport niepe³nosprawnych.

Warto podkreœliæ, ¿e koszt ca³orocznej produkcji programu dla niepe³nosprawnych w porównaniu do
kosztów jednodniowej obs³ugi produkcji telewizyjnej, niekoniecznie hitowej, bywa wy¿szy. Jest to o tyle
zaskakuj¹ce, ¿e TVP Sport ponoæ zawsze dla „Pe³nosprawnych” czas antenowy znajdzie, ale nie bêdzie
finansowaæ jego produkcji. Oznacza to wiêc, ¿e dziennikarze czy te¿ kluby sportowe mieliby pozyskiwaæ
sponsorów b¹dŸ ewentualnie sami p³aciæ za relacje telewizyjne, co – bior¹c pod uwagê misjê telewizji
publicznej – jest absurdalne.

Najbardziej groteskowe w tej sytuacji jest to, ¿e k³opoty z finansowaniem produkcji zaczê³y siê
w chwili, gdy kana³ zacz¹³ siê otwieraæ na widzów. Od kwietnia jest dostêpny na Cyfrowym Polsacie, od
niedawna na Cyfrze+, do tego dochodz¹ jeszcze Aster, Platforma N i TP.

Kolejn¹ kuriozaln¹ przes³ank¹ jest zamykanie programu na niespe³na rok przed Zimowymi Igrzys-
kami Paraolimpijskimi w Vancouver, o których nie raz mówiono w programie i w przygotowaniu których
„Pe³nosprawni” chcieliby towarzyszyæ naszym reprezentantom.

Doskonale zdajê sobie sprawê z tego, ¿e sport osób z niepe³nosprawnoœci¹ jest traktowany jako te-
mat niszowy, ale nie mo¿na pozbawiæ najbardziej potrzebuj¹cej i pokrzywdzonej grupy spo³ecznej jedy-
nego programu dla nich przeznaczonego.

Kondycja sportu osób niepe³nosprawnych i œwiadomoœæ spo³eczna dotycz¹ca zagadnieñ zwi¹zanych
z niepe³nosprawnoœci¹ nadal wymagaj¹ podejmowania wysi³ków przez organizacje spo³eczne, a tak¿e
przez media. Tymczasem telewizja publiczna nie zauwa¿a potrzeby wsparcia grupy spo³ecznej, która te-
go potrzebuje, i traktuje program „Pe³nosprawni” jako taki, który powinien na siebie zarabiaæ.

W mojej ocenie Telewizja Polska, a dok³adnie TVP Sport, powinna – pro publico bono – przywróciæ na
antenê program „Pe³nosprawni” z zapewnieniem finansowania, maj¹c na uwadze powy¿sze argumenty,
a nade wszystko dobro œrodowiska osób niepe³nosprawnych.

Uprzejmie proszê o rzetelne ustosunkowanie siê do przedstawionej problematyki oraz o przywróce-
nie programu „Pe³nosprawni”.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski




