START
Wystawa poświęcona wybitnym polskim olimpijczykom

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało wystawę START poświęconą
wybitnym polskim olimpijczykom i paraolimpijczykom, sportowcom i trenerom.
Wystawa powstała dla uczczenia dokonań polskich sportowców na międzynarodowych
arenach sportowych. W ramach projektu stworzone zostały naturalnych rozmiarów
rzeźby przedstawiające naszych reprezentantów w typowych dla nich pozach oraz
wystawa planszowa, która udostępniona zostanie w internecie do bezpłatnego
pobrania.
Nieprzypadkowo wystawa prezentowana jest właśnie teraz: pomiędzy Igrzyskami
XXXII Olimpiady Tokio 2020, a XXIV Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Pekin 2022
i Paraolimpijskimi (Tokio 2020 oraz Pekin 2022). Ekspozycja stanowi podziękowanie dla
sportowców do tej pory startujących w zawodach oraz wyraz wdzięczności i wsparcia względem
tych, którzy właśnie szykują się do startu w olimpijskiej rywalizacji.
Symboliczne rozpoczęcie wystawy odbędzie się 11 października br. – w przeddzień 102.
rocznicy powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do 6 grudnia br. rzeźby będzie można
podziwiać w Parku Olimpijskim PKOl w Warszawie. Po tym okresie zostaną ulokowane
w docelowych

lokalizacjach

na

terenie

całego

kraju

–

w

miejscach

kojarzonych

z poszczególnymi sportowcami.
Naturalnych rozmiarów rzeźby stworzone zostały nowoczesną techniką druku 3D,
a następnie poddane zostały obróbce rzeźbiarskiej. Sportowców można zobaczyć w typowych
dla nich pozach charakterystycznych dla uprawianej dyscypliny. Kolorystyka rzeźb nawiązuje
do podstawowych barw tworzących olimpijskie kręgi, podkreślając tym samym szlachetną
uniwersalność sportowej rywalizacji. Wymiar symboliczny ma również tytuł wystawy – słowo
START, proste i zrozumiałe dla międzynarodowej społeczności jest idealnym wstępem
do opowieści o światowym święcie sportu jakim zawsze są Igrzyska Olimpijskie.
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– Cieszymy się, że dzięki wystawie START możemy w symboliczny sposób poczuć emocje
towarzyszące wydarzeniom sportowym oraz uhonorować naszych reprezentantów, którym
zawdzięczamy wiele momentów wzruszeń i poczucia dumy z własnej narodowości – mówi Jan
Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. Jak wspomina, wspólne kibicowanie
przyczynia się do wzmocnienia poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz budowania tożsamości
narodowej w oparciu o pozytywne wartości.
– Zdobycie medalu, a zwłaszcza medalu igrzysk olimpijskich to bez wątpienia olbrzymi
sukces i międzynarodowy prestiż, spełnienie marzeń każdego zawodnika – mówi Andrzej
Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – W sportowych zmaganiach, budzących
silne emocje i obfitujących w nieprzewidziane zwroty okoliczności, medale nie są jednak
najważniejsze. Zgodnie z dewizą założyciela Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
najważniejszy jest udział w zawodach i szlachetne współzawodnictwo, podobnie jak w życiu nie
jest najważniejszy triumf, ale walka. Jesteśmy dumni z naszych zawodników – są
ambasadorami olimpijskich wartości i przykładem dla młodych pokoleń – podkreśla prezes
PKOl.
Uzupełnieniem dla wystawy trójwymiarowej jest wystawa planszowa prezentująca
szersze grono wybitnych postaci budujących wspaniałą historię polskiego sportu. Wystawa
do bezpłatnego pobrania i wykorzystania dostępna jest na portalu niepodlegla.gov.pl.
Organizatorami projektu są Biuro Programu „Niepodległa” oraz Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt przygotowany został przy wsparciu PKN Orlen
Mecenasa Wystawy. Patronatem honorowym wystawę objęły Polski Komitet Olimpijski oraz
Polski Komitet Paraolimpijski.
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