
XV Igrzyska Paraolimpijskie Rio’2016 zakończone 

Festiwal olimpijski który jest połączeniem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich zakończył się 18 

września 2016 r. Był to największy festiwal sportowy na świecie rozgrywany co 4 lata. 

Współzawodnictwo olimpijczyków jak i paroolimpijczyków odbywa się na tych samych obiektach 

sportowych. W czasie 12 dni w IP w Rio de Janeiro współzawodniczyło ponad 4300 zawodników z 160 

krajów w 23 dyscyplinach. W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja Chin (239) przed 

Wielką Brytanią (149) i Ukrainą (117). Do zdobycia było 2347 medali. Medale zdobyli sportowcy 76 

krajów. O tym jak trudno było zdobyć medal jak i o poziomie sportowym, może świadczyć liczba 

ustanowionych rekordów świata (210) czy tez finałowy mecz w rugby na wózkach (Australia vs Wielka 

Brytania) rozstrzygnięty dopiero po dwóch dogrywkach. Po raz pierwszy wprowadzono do programu 

igrzysk kajakarstwo oraz triathlon. Największymi indywidualnościami byli m.in. Daniel Dias z Brazylii, 

zdobywając 24 medal w Rio’2016, stając się najbardziej utytułowanym pływakiem w historii IP; 

Siamand Rahman z Iranu, który jako pierwszy na świecie pokonał granicę 300 kg w podnoszeniu 

ciężarów, Alessandro Zanardi z Włoch, były zawodnik Formuły I, który 15 lat temu uległ wypadkowi 

wyniku którego utracił obie kończyny dolne, w Rio zdobył 2 złote i 1 srebrny medal w kolarstwie, ten 

ostatni w 15 rocznice wypadku.  

Popularność i zainteresowanie IP to m.in. 2,1 mln sprzedanych biletów, to także wspaniała kampanią 

#FilltheSeats, dzięki której stworzono możliwości pozyskania środków finansowych dla 15 tys. dzieci i 

młodzieży, których nie było stać na zakup biletów. Stworzyli wyjątkową atmosferę na arenach 

sportowych, dopingując paraolimpijczyków. Można było zobaczyć uśmiechy i radość na twarzach 

dzieci, jak piszą organizatorzy kampanii, gdyż były one w stanie uczestniczyć w Igrzyskach po raz 

pierwszy. Dzieci były pod wrażeniem, gdy zobaczyły jakie są możliwości paraolimpijczyków. Zapewne 

wysiłki te są znakomitym przykładem budowania społeczeństwa bardziej zintegrowanego. 

Polska reprezentacja narodowa liczyła 91 zawodników, którzy startowali w 13 dyscyplinach. W 

klasyfikacji medalowej polska reprezentacja zajęła 10 miejsce (39), zdobywając medale w 8 

dyscyplinach. Gwiazdą reprezentacji była i jest tenisistkach stołowa Natalia Partyka, mistrzyni 

paraolimpijska w 2004, 2008, 2012 i 2016 oraz Rafał Wilk, który powtórzył swoje osiągnięcie z 

Londynu zdobywając złoty i srebrny medal w kolarstwie. 

W dotychczasowych startach, od IP’1972 do 2012 r , polska reprezentacja zdobyła 691 medali.  

Kolejna paraolimpiada już za 4 lata będzie powrotem do historii, do Tokio, gdzie odbyły się w 1964 r II 

IP. 
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