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       Tradycyjnie w kwietniu uroczyście obchodzony jest w Polsce Dzień Olimpijczyka. Ten dzień – to chwila 
wspomnień i refleksji o idei olimpijskiej, o Olimpijczykach, sukcesach sportowych i o emocjach jakie towarzyszą 
milionom ludzi na całym świecie podczas rozgrywania Igrzysk Olimpijskich. To także dzień spotkań z Olimpijczykami, 
czas na odczytanie „Apelu Olimpijskiego”, czas na zastanowienie się, czy może nie spróbować swoich sił w jakiejś 
dyscyplinie olimpijskiego sportu…. I nie tylko sportu, ale także – czy nie wystartować w olimpijskim konkursie sztuki 
„O OLIMPIJSKI WAWRZYN”…  

Miło nam poinformować, że w Płocku wychowało się 18 uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Sześciu z 
nich zdobyło medale olimpijskie. Byli to: Jerzy Kraska – piłka nożna – złoty medal w Monachium – 1972; Grzegorz 
Stellak – wioślarstwo – brązowy medal w Moskwie – 1980 oraz Wojciech Jankowski, Tomasz Tomiak, Jacek Streich i 
Michał Cieślak – wioślarstwo – brązowy medal w Barcelonie – 1992r. W Płocku, poza wybitnymi sportowcami, 
mieszka i tworzy znany nauczyciel, trener i poeta – Lech Franczak, który ma olbrzymi dorobek i sukcesy w konkursach 
o tematyce olimpijskiej. Może wśród uczestników tegorocznego konkursu znajdziemy następców medalistów 
olimpijskich lub młodych poetów czy plastyków…. 

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka zaprasza uczennice i uczniów płockich  szkół podstawowych do udziału w 
konkursie olimpijskim pt. „Moja Olimpiada”. Na konkurs składać się będą prace o tematyce olimpijskiej w 
kategorii: 

 plastyka – prace w zakresie malarstwa, rysunku, itp. 
- prace powinny zawierać symbolikę olimpijską (kółka olimpijskie, znicz olimpijski, flagę  olimpijską,  
dyscypliny sportu jakie reprezentowali płoccy sportowcy w Igrzyskach Olimpijskich, itp.) 

 literatury - opowiadanie, reportaż, wiersz 
- prace zawierać mogą np. wywiad z olimpijczykiem, wiersz; opowiadanie; esej; rozprawkę o tematyce 
sportowej) 
 

Prace należy przesyłać w zalakowanych kopertach do dnia 30 kwietnia 2015 roku na adres: 

PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA; 09-402 PŁOCK, ul. Juliusza Kawieckiego 1a 

Prace będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez organizatora konkursu.  
Ogłoszenie wyników i wreczenie nagród odbędzie się w dniu 8 maja 2015r podczas „Pikniku Olimpijskiego” w 
Płocku. 
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( - ) Ryszard Olczuk 

 

mailto:boni935@wp.pl

