Tokio2020: Pierwsi polscy Olimpijczycy już po ślubowaniu
Pierwsze ślubowanie odlatujących do Japonii członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
za nami. W środę w Centrum Olimpijskim PKOl oficjalnie powołano pierwszych polskich
Olimpijczyków na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. W czwartek pierwsza grupa białoczerwonych odleci już do Kraju Kwitnącej Wiśni.
Na początku uroczystości wszystkich zgromadzonych przywitał Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki: –
Miło mi powitać wszystkich na pierwszym ślubowaniu Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Za kilka
godzin, dni, będziemy wyjeżdżać na igrzyska olimpijskie do Tokio. Poprzedził je bardzo trudny czas,
czas pandemii koronawirusa. Chciałbym wszystkich pogratulować, że mimo wszystko udało się Wam
uzyskać kwalifikacje. Dziś nadszedł moment, który jest już tradycją udziału w igrzyskach. Jest
to oficjalne ślubowanie. Chciałbym życzyć wszystkim, aby wypadli na igrzyskach jak najlepiej, żeby
osiągali wspaniałe i satysfakcjonujące rezultaty. Ale chciałbym także, abyście usłyszeli Mazurek
Dąbrowskiego, a nasza biało-czerwona flaga, aby jak najczęściej wciągana była na maszty olimpijskie.
Do zobaczenia w Tokio.
Jako pierwsi, z rąk Anny Krupki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Andrzeja Kraśnickiego – Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
Adama Krzesińskiego – Sekretarza Generalnego PKOl, nominacje olimpijskie odebrali
przedstawiciele kajakarstwa, podnoszenia ciężarów, tenisa, wioślarstwa, wspinaczki sportowej
i żeglarstwa – wśród nich byli zawodnicy, trenerzy, lekarze, fizjoterapeuci i osoby im towarzyszące
podczas tej najważniejszej imprezy sportowej na świecie.
Aby dopełnić formalności wszyscy, którzy otrzymali nominacje do Polskiej Reprezentacji
Olimpijskiej Tokio 2020 musieli złożyć uroczyste ślubowanie. Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego
słowa przysięgi w imieniu zawodników odczytała nasza znakomita tenisistka Iga Świątek.
– Ja, reprezentant Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio, w imieniu wszystkich zawodników –
uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych
i zasad fair play oraz godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj.
W imieniu trenerów i osób współpracujących słowa przysięgi odczytał dwukrotny mistrz olimpijski
w wioślarstwie Robert Sycz.
– W imieniu trenerów i innych osób współpracujących z zawodnikami udającymi się na Igrzyska
XXXII Olimpiady w Tokio – uroczyście ślubuję, że powierzone nam zadania będziemy wykonywać

rzetelnie. Zapewniam, że we wszystkich działaniach będzie kierować nami troska o zawodników
i dobro polskiego sportu.
Głos zabrała także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna
Krupka. – Czuję się zaszczycona, że mogę wziąć udział w tym pierwszym ślubowaniu. Stajecie przed
swoim największym wyzwaniem i chcę powiedzieć, że samo zdobycie kwalifikacji olimpijskiej jest
już ogromnym sukcesem. Bardzo Wam dziękuję za wytężoną, ciężką, pracę i wysiłek. Dziękuję Wam
także za cierpliwość, bo trafiliście na bardzo trudny czas, który przypadł na ostatnie miesiące Waszych
przygotowań. Chcę podziękować wszystkim członkom reprezentacji – trenerom, fizjoterapeutom,
ale także prezesom i zarządom polskich związków sportowych, bo to związki były odpowiedzialne
za przygotowania do igrzysk olimpijskich. Życzę Wam przede wszystkim tego, abyście wyszli
zwycięsko z tego najważniejszego egzaminu dla sportowca. Tych sukcesów życzę Wam, ale także
i nam, abyśmy mogli przeżywać wspólnie te wspaniałe chwile.
W uroczystości uczestniczył również Rafał Szlachta – szef Polskiej Organizacji Turystycznej, którzy
także życzył polskim sportowcom powodzenia. – Jesteście najlepszymi ambasadorami Polski
na całym świecie. Za to Wam dziękuję i życzę sukcesów podczas igrzysk olimpijskich w Tokio.
Pierwsza grupa polskich sportowców wraz z osobami współpracującymi odleci do Japonii już
w czwartek. Kolejne ślubowanie natomiast odbędzie się 12 lipca, także w Centrum Olimpijskim
PKOl. Tym razem nominacje do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej odbiorą pływacy i siatkarze.
Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia 2021 roku.
Polska Reprezentacja Olimpijska będzie liczyć 215 sportowców. Polacy wystartują w 28 sportach.
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