
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tokio 2020: Kolejni polscy sportowcy odebrali nominacje 

Kolejne ślubowanie odlatujących do Japonii członków Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej za nami. W Centrum Olimpijskim PKOl powołano trzecią już grupę 

Olimpijczyków na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. Nominacje odebrali 

przedstawiciele: boksu, gimnastyki sportowej, judo, kajakarstwa, kolarstwa, 

koszykówki 3x3, lekkoatletyki, łucznictwa, pięcioboju nowoczesnego, siatkówki 

plażowej, strzelectwa sportowego, szermierki, taekwondo i tenisa. 

W piątek ślubowała największa grupa – ok. 150 osób, która już w sobotę odleci do 

stolicy Japonii. Wszystkich zgromadzonych przywitał gospodarz, Prezes PKOl 

Andrzej Kraśnicki. 

 – Drodzy nominowani do Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Już tylko kilka dni dzieli 

nas od rozpoczęcia Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020. Wszystkim obecnym 

składam serdeczne gratulacje. To nie przypadek, że spotykamy się tu. W tych 

niezwykle trudnych warunkach uzyskaliście minima spełniające wymogi udziału w tej 

największej imprezie sportowej na świecie. Ślubowanie to pierwszy etap stania się 

olimpijczykiem, które daje możliwość startu w igrzyskach. Część naszej reprezentacji 

jest już w Japonii, ale jeszcze nie w wiosce, bo tam można wejść dopiero na pięć dni 

przed zawodami i, niestety, trzeba opuścić ją dwa dni po starcie. Te obostrzenia są 

uciążliwe, ale mają zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo i zdrowie – 

powiedział Prezes PKOl.  

Jeszcze przed wręczeniem nominacji uczestnikom ślubowania ogłoszono 

przedłużenie umowy sponsorskiej pomiędzy PKOl, a Sponsorem Generalnym – 

Totalizatorem Sportowym. Właściciel marki LOTTO postanowił przedłużyć 

współpracę sponsorską z PKOl. Firma (z 65-letnią tradycją), będąca od lat 

największym sponsorem rodzimego sportu i kultury ponownie została Sponsorem 

Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na najbliższe 4 lata.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Współpraca obejmuje tegoroczne Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020, ale także 

przyszłoroczne, XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie oraz Igrzyska XXXIII 

Olimpiady Paryż 2024. 

Wymiany dokumentów potwierdzających podpisanie umowy na scenie dokonali: 

Członkini Zarządu Totalizatora Sportowego – Pani Magdalena Kopka-Wojciechowska 

oraz Prezes PKOl – Andrzej Kraśnicki.  

– Helena Konopacka, wielka polska olimpijka, a zarazem patronka naszej fundacji 

LOTTO mawiała, że nie można w sporcie osiągać wielkich wyników, jeśli nie robi się 

tego z miłości. Jestem przekonana, że wszystkim tu zgromadzonym tej miłości nie 

brakuje. Nie brakuje jej także Totalizatorowi Sportowemu, co udowadniamy już od 65 

lat, wspierając polski sport. Od 27 lat wspieramy sport olimpijski z czego jesteśmy 

bardzo dumni. W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników chciałbym podziękować 

Panu Prezesowi za to, że możemy kontynuować współpracę i wspólną podróż 

sportową. To dla nas naprawdę wielki zaszczyt. W tym roku, jubileusz 65-lecia 

Totalizatora Sportowego obchodzimy pod hasłem „Wielkie Chwile” i tych „Wielkich 

Chwil” życzymy wszystkim polskim sportowcom w Tokio – powiedziała Magdalena 

Kopka-Wojciechowska, Członkini Zarządu Totalizatora Sportowego. 

W uroczystości udział wzięli i wręczali nominacje także: Anna Krupka  – Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Mieczysław 

Nowicki – Wiceprezes PKOl, Ryszard Czarnecki – Członek Prezydium PKOl, Witold 

Bańka – Prezydent WADA, Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny PKOl. 

Aby dopełnić formalności wszyscy, którzy otrzymali nominacje do Polskiej 

Reprezentacji Olimpijskiej Tokio 2020 musieli złożyć uroczyste ślubowanie. Przed 

wysłuchaniem Hymnu Państwowego słowa przysięgi w imieniu zawodników odczytał 

nasz dwukrotny wicemistrz olimpijski Piotr Małachowski , a  imieniu trenerów i osób 

współpracujących trenerka strzelectwa sportowego Jolanta Samulewicz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Na koniec głos zabrała także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu Anna Krupka. 

 – Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym uroczystym i wzruszającym dla wielu  

z Was ślubowaniu. Gratuluję Wam kwalifikacji w tym trudnym czasie. Dziękuję 

sportowcom, trenerom, sztabom szkoleniowym i przedstawicielom związków 

sportowych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie sportowców do igrzysk 

olimpijskich. Ministerstwo ze swojej strony zapewniło ciągłość funkcjonowania sportu 

wyczynowego i zawodowego  w tym trudnym czasie. Dzięki temu mogliście ćwiczyć  

i trenować. Dziękuję także Sponsorom PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, 

którzy wspierają sport olimpijski. My też pomagaliśmy w tym procesie. Jesteśmy  

z Was bardzo dumni i trzymamy kciuki za Wasze sukcesy w Tokio – powiedziała 

Anna Krupka.  

Ta największa grupa polskich sportowców wraz z osobami współpracującymi odleci 

do Japonii już w sobotę. Kolejne ślubowanie natomiast odbędzie się 20 lipca, także  

w Centrum Olimpijskim PKOl. Tym razem nominacje do Polskiej Reprezentacji 

Olimpijskiej odbiorą przedstawiciele kolarstwa górskiego, podnoszenia ciężarów, 

strzelectwa, kolarstwa torowego, lekkoatletyki i zapasów. 

Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 8 sierpnia 

2021 roku. Polska Reprezentacja Olimpijska będzie liczyć 216 sportowców. Polacy 

wystartują w 28 sportach. 

Biuro Komunikacji PKOl 

 
 
 
 
 


