
 

Thomas Bach odznaczony przez Prezydenta RP 

 

Thomas Bach, Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, otrzymał 

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. – Przewodniczący MKOl wnosi 

olbrzymi wkład w krzewienie idei olimpijskiej oraz we współpracę i dobre relacje Polski 

z innymi państwami i narodami – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas 

uroczystości przyznania wyróżnienia Thomasowi Bachowi w Pałacu Prezydenckim  

w Warszawie. 

 

– To dla mnie ważny moment oraz wielki zaszczyt i przyjemność, że w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej mogę uhonorować Pana Thomasa Bacha jednym z najwyższych 

odznaczeń naszego kraju. Tym odznaczeniem dziękuję Panu Przewodniczącemu MKOl  

za wszystko co robi dla rozwoju światowego sportu, pamięć o sportowcach – nie tylko tych 

utytułowanych, działania na rzecz rozwoju sportu także w tych mniej rozwiniętych krajach 

świata oraz budowanie sportowej, międzynarodowej wspólnoty i krzewienie olimpijskich, 

uniwersalnych wartości. Pan Thomas Bach – o czym wiele razy mogliśmy się przekonać – 

jest niezwykle oddany Polsce i polskim sportowcom. Dziękuję za docenienie ich roli  

i uznanie dla ich dokonań. Dziękuję za obecność podczas pożegnania Pani Ireny Szewińskiej 

– naszej najbardziej utytułowanej polskiej lekkoatletki oraz za wspieranie i promowanie 

obecności Polaków w międzynarodowym Ruchu Olimpijskim – powiedział podczas 

uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

 

– Dziękuję za to wyróżnienie. To prawdziwy zaszczyt, że otrzymuję je z rąk Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Polska, Polacy oraz polska kultura, zwłaszcza muzyka Fryderyka 

Chopina, zajmują specjalne miejsce w moim sercu. Niezwykle cenię też tych, z którymi 

pracuję na rzecz rozwoju międzynarodowego sportu i Ruchu Olimpijskiego – zwłaszcza 

Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, z którym łączą mnie bardzo dobre, przyjacielskie 

relacje. Światowy sport miał i wciąż ma swoich szeregach wielu wspaniałych  

i zaangażowanych Polaków. Z wielkim szacunkiem wspominam tych, którzy odeszli – Panią 

Irenę Szewińską i Pana Piotra Nurowskiego. Cieszę się, że Pani Maja Włoszczowska została 

członkinią MKOl, a na czele Światowej Agencji Antydopingowej stoi Pan Witold Bańka. 

Jestem dumny, że łączą nas wspólne cele i wartości, między innymi olimpijska solidarność, 

która stanowi naszą ogromną siłę – powiedział Thomas Bach. 

 



 

Thomas Bach stoi na czele MKOl od września 2013 roku. W sierpniu 2021 roku został 

ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego. Przywództwo Thomasa Bacha przypada w czasie niezwykle trudnym dla 

światowego Ruchu Olimpijskiego. Globalna pandemia sparaliżowała wiele dziedzin życia – 

także sport. Po raz pierwszy w historii przełożone zostały igrzyska olimpijskie – dotąd 

odwoływano je w 1916, 1940 i 1944 r. z powodu wojen światowych. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu Thomasa Bacha – także dyplomatycznemu –   Igrzyska XXXII Olimpiady 

Tokio 2020 udało się przeprowadzić – z sukcesem i bezpiecznie – w nowym terminie:  

od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku w Tokio. 

 

– W tym trudnym czasie Ruch Olimpijski ma lidera, który wziął na siebie to odpowiedzialne 

zadanie jakim jest organizacja olimpijskich wydarzeń i prowadzenie Ruchu Olimpijskiego  

w nadzwyczajnych okolicznościach. Thomas Bach – co niezwykle ważne – jest szczególnie 

przyjazny Polsce, interesuje się naszymi sprawami, ceni dokonania polskich sportowców, dba 

o pozycję Polaków w światowym sporcie. Jestem zbudowany, że Polska i Polski Ruch 

Olimpijski mają oddanego, zasłużonego i zaangażowanego przyjaciela oraz ambasadora  

na świecie i w środowisku sportowej dyplomacji – podkreśla Andrzej Kraśnicki, Prezes 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 

Prezydent MKOl to złoty medalista Igrzysk Olimpijskich Montreal 1976 w drużynowym 

turnieju florecistów. Jest doktorem prawa. Jako Przewodniczący MKOl wielokrotnie 

odwiedzał Polskę podkreślając przy tym szczególne więzi z Polskim Komitetem Olimpijskim 

oraz bardzo dobrą współpracę z Prezesem PKOl Andrzejem Kraśnickim. 

 

W październiku 2019 roku Thomas Bach uczestniczył między innymi w uroczystej Gali  

100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tym samym roku został uhonorowany przez 

Uniwersytet Gdański tytułem doktora honoris causa. 

 

Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał Prezydent MKOl  

z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony ustawą z 16 października 1992 

r. Nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy 

swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę 

łączącą Rzecząpospolitą Polską z innym państwami i narodami. 

 



 

Order ten dzieli się na 5 klas: 

klasa I – Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 

klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 

klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 

klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 

klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W uroczystości wręczenia Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 

uczestniczyli między innymi ministrowie Kancelarii Prezydenta, Witold Bańka – Prezydent 

Światowej Agencji Antydopingowej, medaliści olimpijscy, członkowie prezydium i zarządu 

PKOl, a także sponsorzy i partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej – Paweł 

Szczeszek, Prezes Zarządu Enea S.A., Sponsora PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej  

i Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUXMED, Głównego Partnera Medycznego PKOl  

i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz delegacja Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego. 

 

Biuro Komunikacji PKOl 

Fot.: PKOl – Szymon Sikora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


