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Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Klubu w dniu 12 stycznia 2016 roku 

 



I. SŁOWO WSTĘPNE 

Płocki Klub Olimpijczyka w 2015 roku rozpoczął 13 rok swojej działalności, a drugi po reaktywowaniu w nowej 

formule w 2014 roku. Rok 2015 był kolejnym okresem w odzyskiwaniu tożsamości i poszukiwaniem swojego 

miejsca na sportowej mapie Miasta Płocka i regionu.  Podczas Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków 

w dniu 5 marca 2015 roku przyjęto „Program działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka na 2015 rok”.  Przyjęto 

optymistyczny kierunek działań w oparciu o sygnalizowane wcześniej możliwości jego realizacji.  Niestety, życie 

zweryfikowało ten program. Mimo wszystko – Zarząd jest zdeterminowany do dalszej pracy nad realizacją 

przyjętych zadań statutowych w 2016 roku i latach następnych. 

II.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedłożone sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Był to drugi roczny okres 
pracy Zarządu Klubu obecnej kadencji (lata 2014 – 2017). 
 

2. Płocki Klub Olimpijczyka skupia na dzień 31 grudnia 2015 roku 39 członków zwyczajnych oraz 4 członków 
honorowych – osób fizycznych. 
 

3. Na wniosek Zarządu Klubu – Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 5 marca 2015r nadało godność 
Honorowego Członka Płockiego Klubu Olimpijczyka dla: 
 

 MARII RYBICKIEJ – przedstawicielki środowiska medycyny sportu w Płocku,  
 JACKA WRÓBLEWSKIEGO – trenera judo, p. ręcznej, kajakarstwa; sędziego klasy międzynarodowej w 

piłce ręcznej, 
 BOHDANA KARWOWSKIEGO – b. trenera PTW Płock, wychowawcę 5 medalistów IO, 
 EDWARDA ROMANOWSKIEGO – b. zawodnika, trenera i działacza PTW,  

 
4. Zarząd Klubu przyznał wyróżnienie dla zawodników: PATRYKA CIECHOMSKIEGO – zawodnika sekcji judo KS 

„Jutrzenka” Płock oraz KAMILA FABISIAKA – zawodnika Stowarzyszenia Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku – 
statuetką Płockiego Klubu Olimpijczyka dla „Najlepszego płockiego sportowca w 2014 roku w drodze do Rio-
2016”, 
 

5. Na wniosek Zarządu Klubu – Polski Komitet Olimpijski przyznał nw. osobom medal „Za zasługi dla Polskiego 
Ruchu Olimpijskiego: Medale „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” dla Olimpijczyków: Elżbiety 
Jankowskiej, Sławomira Maciejowskiego, Stanisława Wierzbickiego – oraz działaczy sportowych i trenerów: 
Jana Pecha, Jacka Wróblewskiego, Lecha Franczaka, Bogdana Wolnego, Eugeniusza Błaszczaka, Eugeniusza 
Roja, Wojciecha Majchrzaka, Ryszarda Olczuka, Wojciecha Krokoszyńskiego, Wojciecha Ostrzyckiego. 
 

6. Zarząd Klubu przyznał wyróżnienie - statuetkę „Za zasługi dla pływania – olimpijskiej dyscypliny sportu w 
Płocku” dla Wojciecha Ostrzyckiego. 
 

7. Działalność organizacyjna Klubu w 2015 roku całkowicie oparta była o społeczną aktywność członków Zarządu i 
finansowana ze składek członków Klubu.   
 

8. Klub realizował zadania własne przy wsparciu Prezydenta Miasta Płocka oraz Wydziału Promocji i Informacji 
Urzędu Miasta Płocka. 
 

9. Przedstawiciele Zarządu w roku 2015 aktywnie uczestniczyli w pracach Płockiej Rady Sportu w ramach zespołu 
ds. analiz, wniosków i ocen a także w pracach przygotowawczych do Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2016. 
 

10. Uruchomiono – dzięki zaangażowaniu Daniela Dymek – stronę internetową www.olimpijczykplock.pl 
 

11. Klub został wyróżniony przez Redakcję „Tygodnika Płockiego” wyróżnieniem „wydarzenie roku 2014” w 
plebiscycie "Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku". 
 

http://olimpijczykplock.pl/


12. Klub Olimpijczyka aktywnie uczestniczył w imprezach miejskich: „Dzień Flagi”, Dzień Organizacji Pozarządowych 
oraz w spotkaniu olimpijczyków w Pacynie. 
 

III.  ZARZĄD KLUBU 

 
Zarząd Klubu w 2015 roku – wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 7 marca 2014 
roku ze zmianą w składzie zatwierdzoną przez WZS w dniu 5 marca 2015r i pracował w następującym składzie: 
 

WOJCIECH JANKOWSKI – prezes 
JACEK KAROLAK – wiceprezes 
RYSZARD OLCZUK – wiceprezes 
AGNIESZKA KOWALSKA – sekretarz 
EUGENIUSZ BŁASZCZAK – skarbnik 
BOGDAN KOSZ – członek Zarządu ds. kontaktów ze stowarzyszeniami 
KAMIL FABISIAK – członek Zarządu ds. osób niepełnosprawnych 
 

1. Zarząd Klubu pracował na podstawie „REGULAMINU PRACY ZARZĄDU” – zatwierdzonego przez Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 7.03.2014r oraz „PLANU PRACY ZARZĄDU KLUBU NA ROK 2015” – 
przyjętego przez Zarząd w dniu 04.02.2015r. 
 

2. Zarząd w okresie sprawozdawczym spotkał się na 7 zebraniach plenarnych. Wszystkie zebrania były 
                protokołowane. Protokoły z zebrań Zarządu oraz podjęte uchwały i decyzje są zgromadzone w 
                odpowiednich teczkach – protokołów i uchwał Zarządu. 
 

3. Pomiędzy zebraniami Zarządu były podejmowane decyzje w sprawach nagłych przez Prezesa bądź 
               zastępującego Prezesa – wiceprezesa Zarządu. Podjęte decyzje w takich sprawach były zatwierdzane 
                na plenarnych zebraniach Zarządu. 
 
       4.     Z przyczyn obiektywnych (wyjazdy służbowe, zwolnienia lekarskie członków Zarządu) - dwa  
               planowane zebrania w II półroczu 2015 roku nie odbyły 
 
       5.    Prowadzenie księgowości Klubu w 2015 roku powierzono firmie Biuro Rachunkowe „PROFIT”. 

 
III.1.    ZARZĄD W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZAJMOWAŁ SIĘ NW. PROBLEMAMI: 

 przygotowywaniem ofert do UM Płocka, do Funduszu Grantowego, Urzędu Marszałkowskiego a także 
potencjalnych sponsorów, 

 przygotowaniem dokumentów wewnętrznych – „Sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2014”; „Programu 
działalności Klubu na 2015 rok”, „Planu pracy Zarządu na 2015 rok”; projektów uchwał Walnego Zebrania 
Członków Klubu, 

 przygotowania wystąpień publicznych, artykułów prasowych, wystąpień do władz samorządowych, 
stowarzyszeń kultury fizycznej, sponsorów, szkół, klubów sportowych, polskich związków sportowych, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego itp. 

 przygotowaniem wniosków do Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie odznaczeń zasłużonych dla 
polskiego ruchu olimpijskiego trenerów i działaczy sportowych, 

 przygotowaniem wniosków o wyróżnienie kółkami olimpijskimi młodych sportowców z terenu Miasta Płocka, 

 wyróżnienie najlepszych sportowców płockich „W drodze do Rio de Janeiro”, 

 przygotowaniem i organizacją imprez ujętych w rocznym programie działalności Klubu, 

 organizacją imprez: II Płockiego Pikniku Olimpijskiego oraz Sztafeta Olimpijska, spotkanie wigilijne, 

 przygotowaniem I etapu wystawy zdjęć „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich” (lata 1882 – 1949) 

 organizacją udziału Jerzego Kulika w Mistrzostwach Europy na ergometrze wioślarskim dla osób 
niepełnosprawnych, 

 opracowaniem programów: programu Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016, zasad oceny indywidualnej 
sportowca w Płocku, przygotowaniem „Raportu o stanie płockiego sportu”,  

 sprawami finansowymi – składki, pozyskiwaniem środków finansowych na realizację przyjętych zadań, 



 pozyskiwaniem materiałów archiwalnych (zdjęć, fotografii itp. związanych z historią płockiego sportu oraz 
dorobku płockich olimpijczyków, 

 przygotowaniem sprawozdań do władz i instytucji wynikających z podpisanych umów o wzajemnej współpracy, 

 bieżącymi sprawami wynikającymi z działalności Klubu, 

 
III. 2. UDZIAŁ W ZEBRANIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU W 2015 ROKU. 

IMIĘ I NAZWISKO 4.02.15 2.03.15 21.04.15 23.06.15 24.09.15 09.15 9.11.15 

WOJCIECH JANKOWSKI + + + + + +  uspr. 

JACEK KAROLAK + + + + + + + 

RYSZARD OLCZUK + + + + + + + 

AGNIESZKA KOWALSKA + + + + + + + 

EUGENIUSZ BŁASZCZAK + + + uspr. uspr. + + 

BOGDAN KOSZ + uspr. + uspr. uspr. + uspr. 

KAMIL FABISIAK uspr. uspr. uspr. uspr. + - uspr. 

 
 

IV.  WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 
 

Działalność Płockiego Klubu Olimpijczyka jest oparta głównie o współpracę z innymi stowarzyszeniami sportowymi z 

terenu swego działania. W okresie sprawozdawczym Zarząd podejmował liczne inicjatywy współpracy w zakresie 

promocji idei olimpijskiej, organizacji imprez promujących sport i kulturę fizyczną a także angażował się w pozyskiwanie 

przychylności władz samorządowych do podejmowania wspólnych inicjatyw w tej dziedzinie życia społecznego w 

Płocku. Były to nw. inicjatywy: 

1. W ramach współpracy z Prezydentem Miasta Płocka i podległymi Prezydentowi wydziałami i jednostkami 
budżetowymi: 
 

 Wydział Promocji i Informacji UM: 
 realizacja zadania ”II Płocki Piknik Olimpijski” w dniu 8 maja 2015r, 

 Wydział Sportu i Rekreacji UM: 
 „Sztafeta Olimpijska-2015” – zawody na ergometrach wioślarskich, 
 Płocka Olimpiada Młodzieży – 2016 – opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie 

dwóch informatorów: nr 1 i nr 2 dla uczestniczących szkół w tej imprezie, przygotowanie 
założeń do preliminarza imprezy, przygotowanie projektu otwarcia i zamknięcia imprezy z 
ceremoniałem olimpijskim, 

 Płocka Rada Sportu – przygotowanie opinii, wniosków i analiz z uzyskanych wyników 
sportowych przez płockie kluby sportowe w zakresie sportu młodzieżowego z lat 2014 i 
2015; podjęcie inicjatywy w opracowaniu „Raportu o stanie sportu płockiego” i jej realizacja; 
opracowanie projektu „indywidualnej oceny sportowca w Płocku”, który będzie 
podstawowym kryterium w przyznawaniu stypendium sportowego oraz nagród 
fundowanych przez Prezydenta Miasta Płocka; współpraca z grupą osób zainteresowanych 
realizacją projektu „alei gwiazd płockiego sportu”; organizacja trzech spotkań zespołu ds. 
analiz, wniosków i ocen Płockiej Rady Sportu; opracowanie i rozesłanie do ponad 60 
stowarzyszeń sportowych na terenie Miasta Płocka ankiety w celu opracowania „Raportu o 
stanie sportu płockiego”. 

 Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych - opracowanie regulaminów zawodów, 
przygotowanie dwóch informatorów: nr 1 i nr 2 dla uczestniczących szkół w Płockiej 
Olimpiadzie Młodzieży - 2016, przygotowanie założeń do preliminarza imprezy, 
przygotowanie projektu otwarcia i zamknięcia imprezy z ceremoniałem olimpijskim, 
 

 Wydział Edukacji i Wydział Kultury UM: 
 



 Dzień Flagi – przygotowanie projektu scenariusza imprezy z udziałem Olimpijczyków oraz roli 
flagi narodowej w sporcie, 

 Przygotowanie założeń do konkursu plastycznego i literackiego dla uczniów szkół 
podstawowych o tematyce olimpijskiej z okazji „Dnia Olimpijczyka” oraz osobiste ich 
dostarczenie do wybranych szkół w Płocku, 

 
 

 Płockie Organizacje Pozarządowe: 
 

 Udział Klubu Olimpijczyka w tradycyjnym festynie z okazji „Dnia Organizacji Pozarządowych”. 
 
         2.  W ramach współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie promocji idei olimpijskiej: 
 

 Organizacja II Płockiego Pikniku Olimpijskiego z okazji „Dnia Olimpijczyka”, 
 Przygotowanie wniosków o odznaczenie medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu 

olimpijskiego” dla 13 trenerów i działaczy sportowych z 5 dyscyplin sportu w Płocku; 
wręczenie ww. medalu podczas II Płockiego Pikniku Olimpijskiego w dniu 8 maja 2015r, 

 Przygotowanie wniosków o nadanie I; II i III kółka olimpijskiego dla ponad 90 młodych 
zawodników z płockich klubów sportowych spełniających kryteria PKOL i wręczenie kółek 
podczas II Płockiego Pikniku Olimpijskiego w dniu 8 maja 2015r, 

 Publikacja na stronach internetowych PKOL sprawozdań z działalności Płockiego Klubu 
Olimpijczyka w zakresie organizowanych imprez w zakresie promocji idei olimpijskiej, 

 
 
          3. W ramach współpracy z Płockim Szkolnym Związkiem Sportowym: 

 opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie dwóch informatorów: nr 1 i nr 2 dla 
uczestniczących szkół w Płockiej Olimpiadzie Młodzieży - 2016, przygotowanie założeń do 
preliminarza imprezy, przygotowanie projektu otwarcia i zamknięcia imprezy z ceremoniałem 
olimpijskim, 
 

         4. W ramach współpracy z klubami sportowymi i szkołami: 
 nawiązanie kontaktów z kilkudziesięcioma stowarzyszeniami sportowymi w Płocku w zakresie 

promocji idei olimpijskiej (kółka olimpijskie dla młodych sportowców, wyróżnienia dla osób 
zasłużonych dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego) a także w ramach opracowania z 
inicjatywy Płockiego Klubu Olimpijczyka – „Raportu o stanie sportu płockiego”, 

 wystąpienie z zaproszeniem do klubów i ludzi sportu płockiego do integracji środowiska 
sportowego w Płocku z różnych dyscyplin sportu w ramach spotkania podczas „II Pikniku 
Olimpijskiego -Dni Olimpijczyka” i spotkania wigilijnego w Klubie Olimpijczyka, 

 wsparcie organizacyjno-logistyczne do udziału Jerzego Kulika zawodnika Stowarzyszenia 
Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku w Mistrzostwach Europy na ergometrze wioślarskim 
dla osób niepełnosprawnych, 
 

W okresie sprawozdawczym szczególną współpracę Zarząd Klubu nawiązał z Płockim 
Towarzystwem Wioślarskim. Dotyczyła ona, nw. wspólnych zadań: 
            - organizacji II Pikniku Olimpijskiego połączonym z otwarciem 
                sezonu wioślarskiego – 2015r, 
            - organizacji Sztafety Olimpijskiej - 2015, 
            - współpracy w przygotowaniu I-go etapu realizacji wystawy pt. 
              „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”, 
Za udostępnienie klubowej świetlicy na organizację Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego, za udostępnienie biura dla przeprowadzenia zebrań Zarządu Klubu oraz prac 
bieżących Klubu. Za podjęcie realizacji, niezwykle istotnego wspólnego projektu pod nazwą 
„IZBA TRADYCJI WIOŚLARSTWA PŁOCKIEGO I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW” – Zarząd 
Płockiego Klubu Olimpijczyka serdecznie dziękuje i liczy na dalszą owocną współpracę. 

 



 Zespołem Szkół Technicznych – Szkołą Mistrzostwa Sportowego w zakresie realizacji zadań: 
organizacji Płockiego Pikniku Olimpijskiego oraz „Sztafety Olimpijskiej-2015” 

 
        5. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi: 
 

  Kontynuowano współpracę z Muzeum Mazowieckim w Płocku w sprawie udostępnienia 
fotokopii dokumentów, medali, znaczków sportowych związanych z początkami sportu w 
Płocku a będących w zbiorach muzeum do realizacji projektów: wystawy zdjęć „Od Zulusów 
do Igrzysk Olimpijskich” oraz „Izby tradycji wioślarstwa płockiego i płockich olimpijczyków”. 

 W zakresie wspierania sportu dla osób niepełnosprawnych aktywną działalność w imieniu 
Zarządu prowadził Prezes Wojciech Jankowski. Efektem był udział Jerzego Kulika w 
Mistrzostwach Europy na ergometrze wioślarskim dla osób niepełnosprawnych oraz start 
zawodników niepełnosprawnych w Sztafecie Olimpijskiej – 2015; wyróżniono Kamila 
Fabisiaka – niepełnosprawnego zawodnika sekcji tenisa na wózkach - statuetką „najlepszy 
płocki sportowiec 2015 w drodze do Rio”, aktywnie wspierano niepełnosprawnego 
zawodnika Daniela Dymka w dostarczeniu niezbędnych materiałów do jego pracy 
dyplomowej na tytuł inżyniera oraz pomocy w zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt 
ortopedyczny. 

 Prowadzono współpracę z komitetem organizacyjnym obchodów „ROKU WISŁY – 2017”. 
Zarząd przedłożył projekt „Międzynarodowego Spływu Wioślarskiego Rzeką Wisłą w 2017 
roku” do Starosty Płockiego. Projekt uzyskał pozytywną opinię i zapewnienie pomocy ze 
strony Starosty w jego realizacji. Planowany spływ będzie organizowany w 135 rocznicę 
spływu wioślarzy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego do Płocka, który w 1882 roku 
dał początek dla sportu płockiego oraz płockiego olimpizmu. 

           6. Współpraca z mediami: 
                        Zarząd Klubu w okresie sprawozdawczym współpracował z: „TYGODNIKIEM PŁOCKIM”,  
                        Radiem „ESKA”, Katolickim Radiem Diecezji Płockiej, Telewizją MULTITV Płock, Redakcją  
                       „GAZETY WYBORCZEJ”; portalami internetowymi: Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
                        Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz społecznościowymi portalami   
                        internetowymi. 
 

WSZYSTKIM WYŻEJ WYMIENIONYM URZĘDOM i ORGANIZACJOM 
ZARZĄD KLUBU SERDECZNIE DZIĘKUJE  ZA WSPÓŁPRACĘ W 2015 ROKU. 

 

V. REALIZACJA ZADAŃ KALENDARZOWYCH W 2015 ROKU 

Rok 2015 – to dla większości olimpijskich dyscyplin sportu był okresem niezwykle istotnym w przygotowaniach do 
RIO DE JANEIRO -2016. Był to rok kwalifikacji do Igrzysk!  Sukcesy polskich sportowców na Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi, medale w Mistrzostwach Świata w wielu dyscyplinach sportu a szczególnie medale w grach 
zespołowych: siatkówce i piłce ręcznej napawają polskich sportowców i kibiców nadzieją na sukcesy w RIO…. Niestety, 
jeszcze do tej pory żadna z ww. letnich dyscyplin sportu nie uzyskała kwalifikacji do Rio. Jedynym – prawie pewnym 
uczestnikiem Igrzysk Paraolimpijskich z terenu Płocka jest KAMIL FABISIAK – tenis na wózkach – członek Zarządu 
Płockiego Klubu Olimpijczyka! Mamy nadzieję, że piłkarze ręczni z SSA „Wisły” znajdą się w ekipie olimpijskiej – Rio-
2016.   Czekamy na powiększenie grona płockich olimpijczyków!    

 Płocki Klub Olimpijczyka wspierał w 2015 roku płockich sportowców w dążeniu do startu w RIO-2016 a także w 
przyszłych Igrzyskach Olimpijskich. 

 
 
 

Lp. NAZWA ZADANIA TERMIN REALIZACJI 
ZADANIA 

REALIZACJA 

1. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 
Klubu 

5.03.2015 zrealizowano 



2. Dni Olimpijczyka – II Piknik Olimpijski 8.05.2015 zrealizowano 

3. Otwarcie” IZBY TRADYCJI PŁOCKIEGO 
WIOŚLARSTWA I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW”* 

8.05.2015 nie zrealizowano – brak środków 
finansowych, ale realizacji zadania nie 

zaniechano 

4. ODSŁONIĘCIE TABLICY „CHWAŁA PŁOCKIM 
OLIMPIJCZYKOM”* 

10.11.2015 nie zrealizowano – brak środków 
finansowych, ale realizacji zadania nie 

zaniechano 

5. „SZTAFETA OLIMPIJSKA-2015” 10.11.2015 zrealizowano w dniu 13.11.2015r 

6. INNE ZADANIA STATUTOWE: 
Realizacja zadań edukacyjnych, organizacyjnych, rekreacyjnych, sportowych i innych, w tym: 

- „LEKCJA OLIMPIZMU” (spotkania z 
olimpijczykiem w ramach „Sztafety Olimpijskiej 
- 2015) 

 
wrzesień/październik 
2015 

zrealizowano wspólnie z PTW 

- publikacje prasowe o tematyce olimpijskiej, okres sprawozdawczy zrealizowano  

- konkursy wiedzy olimpijskiej dla młodzieży 
szkolnej, 

kwiecień-maj 2015 przygotowano założenia konkursowe, 
zadania nie podjęła żadna szkoła ani 
redakcja w mass mediach (komercja, 
sponsor) 

- przygotowanie materiałów do 
  wydawnictw, wystawy itp. 

okres sprawozdawczy Zrealizowano wspólnie z PTW I etap 
wystawy pt. „Od Zulusów do Igrzysk 
Olimpijskich” (okres – 1882-1949); 
zgromadzono zdjęcia do II etapu (lata 
1949 – 1972) oraz częściowo do III 
etapu (lata 1972 – 2012 cz. 
„olimpijska”) 

- spotkanie wigilijne, 19.12.2015 zrealizowano 

 
*Kursywą zaznaczono zadania ujęte w programie działalności na 2015r z zastrzeżeniem - po uzyskaniu środków finansowych. 
 

VI.  PODSUMOWANIE i WNIOSKI 
 

1. Działalność Zarządu Płockiego Klubu Olimpijczyka w 2015 roku znacznie ograniczał brak środków 
finansowych na działalność bieżącą spowodowaną nieregularnym opłacaniem składek 
członkowskich, stałych dochodów itp. 
 

2. Przyjęte zadania na 2015 rok, mimo ww. problemów - zostały zrealizowane w miarę posiadanych 
możliwości organizacyjno-finansowych. 
 

3. Wnioski i spostrzeżenia wyniesione z działalności w okresie sprawozdawczym wskazują, że w 
Płocku jest brak podobnej działalności do naszego Klubu. Stwarza to szerokie możliwości 
rozwoju Płockiego Klubu Olimpijczyka – szczególnie w zakresie promocji idei olimpizmu oraz 
promocji sportu i kultury fizycznej.   Jest zapotrzebowanie społeczne – szczególnie wśród 
młodzieży szkolnej i osób starszych uprawiających w młodości sport. 
 
Zarząd Klubu stwierdza, że: 
 

 brak w Płocku miejsca, w którym zostałyby zgromadzone pamiątki związane z początkiem 
sportu płockiego oraz zachowana pamięć o wybitnych postaciach płockiego sportu z 
olimpijczykami i medalistami Igrzysk Olimpijskich włącznie. 
 

 istnieje zbyt niski poziom wiedzy mieszkańców miasta Płocka o historii i dorobku płockich 
olimpijczyków, 
 



 brak w Płocku, mieście malowniczo położonym nad Wisłą, atrakcyjnego miejsca do całorocznej 
rekreacji i wypoczynku nad wodą, w którym mogą brać udział wszyscy: niezależnie od wieku, 
niezależnie od pory roku i upodobań sportowych - w połączeniu z możliwością pogłębienia 
wiedzy o historii sportu płockiego i dorobku płockich olimpijczyków, 
 

 Są bardzo małe możliwości promowania się płockich olimpijczyków i paraolimpijczyków w 
Płocku. Media wybiórczo piszą o osiągnięciach medialnych dyscyplin sportu często 
egzotycznych i bez większych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Dlatego wspólnie musimy 
tworzyć nowe i ciekawe przedsięwzięcia dla lepszej reklamy i atrakcyjności promocji idei 
olimpizmu. 

W związku z powyższym: 
 

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka wspólnie z Zarządem Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego 
podejmuje w dalszym ciągu starania do zorganizowania w Płocku, w obiektach PTW 

„IZBY TRADYCJI PŁOCKIEGO WIOŚLARSTWA I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW”  
Będzie to miejsce spotkań ludzi, którzy są wierni zasadom olimpizmu, którzy pragną zdobywać 
wiedzę na temat roli kultury fizycznej w życiu człowieka a jednocześnie pielęgnować historię i 
dorobek wielu pokoleń ludzi związanych z płockim sportem.   
Organizacja ww. zadania jest pierwszoplanowym zadaniem w działalności Klubu na 2016 rok.  
Zarząd liczy na zaangażowanie wszystkich członków Klubu w realizacji tego zadania. 

 

 

Szczegółowe sprawozdania z poszczególnych zadań realizowanych przez Płocki Klub Olimpijczyka 
w 2015 roku znajdują się na stronie internetowej  www.olimpijczykplock.pl 

 

 

 

http://olimpijczykplock.pl/

