Tokio 2020: Siatkarze, pływacy i żeglarze złożyli olimpijską przysięgę
W Centrum Olimpijskim PKOl oficjalnie powołano siatkarzy, pływaków i żeglarzy
na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. Już we wtorek wylecą do Japonii, gdzie będą
reprezentować Polskę na najważniejszej imprezie sportowej świata. W uroczystości
ślubowania wziął udział Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki
oraz Sponsorzy i Partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej: Daniel Obajtek –
Przewodniczący Rady PKOl, Prezes PKN Orlen – Sponsora Strategicznego PKOl,
Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego – Sponsora Generalnego
PKOl i Anna Rulkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady PKOl, Prezes Zarządu Grupy
LUXMED, Głównego Partnera Medycznego PKOl.
– PKN ORLEN to największy sponsor polskiego sportu. Skala naszego wsparcia dla
związków sportowych, klubów i zawodników – w tym Polskiego Komitetu Olimpijskiego –
systematycznie wzrasta. Cieszę się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do przygotowań
Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do najważniejszej imprezy sportowej na świecie.
Zapewniamy stabilne warunki rozwoju najlepszym polskim sportowcom, którzy budują
narodową dumę wśród kibiców. Dzięki temu budujemy też globalną rozpoznawalność naszej
marki. W 2020 roku ekwiwalent medialny z całej działalności sponsoringowej ORLENU
wyniósł w mediach polskich i zagranicznych ponad 800 milionów złotych – mówi Prezes
Zarządu PKN ORLEN i Przewodniczący Rady PKOl Daniel Obajtek.
Z rąk Daniela Obajtka – Prezesa PKN Orlen, Macieja Małeckiego – Wiceministra Aktywów
Państwowych oraz Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego nominacje olimpijskie odebrali
siatkarze oraz osoby im towarzyszące podczas igrzysk.
– W tych niełatwych czasach zdobyliście olimpijski awans. Dziękujemy Wam oraz trenerom,
fizjoterapeutom, ale także prezesom i zarządom polskich związków sportowych za ciężką,
pracę i wysiłek. Czekamy na Waszą walkę, wspaniałe sportowe emocje i oczywiście Hymn.
Polski. Jesteśmy i zawsze będziemy z Was dumni – podkreślił Maciej Małecki, Wiceminister
Aktywów Państwowych.
Z kolei pływakom i żeglarzom nominacje wręczyli: Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu
Totalizatora Sportowego, Sponsora Generalnego PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej,
Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu Grupy LUXMED, Głównego Partnera Medycznego PKOl
i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, Rafał Szlachta – Prezes Polskiej Organizacji
Turystycznej, Angelika Głowienka – Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego

w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Adam Krzesiński – Sekretarz
Generalny PKOl, dwukrotny medalista olimpijski w szermierce.
Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego słowa przysięgi w imieniu zawodników odczytał
Michał Kubiak – kapitan reprezentacji Polski w siatkówce.
– 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.
Od złożenia olimpijskiej przysięgi każdy zawodnik staje się pełnoprawnym olimpijczykiem.
– Gratuluję wszystkim zdobytych kwalifikacji i dzisiejszej nominacji. Życzę Wam powodzenia,
spełnienia marzeń, olimpijskich medali i rywalizacji w duchu fair play. Nie ma wątpliwości,
że będziecie walczyć do końca, w pełni i z determinacją pokażecie co potraficie i będziecie
godnie reprezentować nasz kraj – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.
W uroczystości ślubowania uczestniczył także Jego Ekscelencja Miyajima Akio – Ambasador
Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Polsce. Zapewnił, że Japonia stanie na wysokości
zadania i zrobi wszystko by były to wspaniałe i bezpieczne igrzyska.
– Nieście światu przyszłość, marzenia i nadzieję. Powodzenia w Tokio! – powiedział
do polskich reprezentantów Miyajima Akio.
Siatkarze, pływacy i żeglarze wraz z osobami współpracującymi odlecą do Japonii już
w czwartek. Kolejne ślubowanie odbędzie się 16 lipca, także w Centrum Olimpijskim PKOl.
Tym razem nominacje do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej odbiorą zawodnicy takich
dyscyplin jak: jeździectwo, judo, kajakarstwo – sprint, koszykówka, strzelectwo, pięciobój
nowoczesny, piłka siatkowa plażowa, szermierka, taekwondo, tenis, lekkoatletyka, kolarstwo
szosowe, boks i łucznictwo – łącznie ok. 150 osób.
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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