
 

 

 

 

 
RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI 
 PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA  

W 2016 ROKU 
 

 Rok 2016 – to rok Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro…. 
Igrzysk, które po raz pierwszy będą rozgrywane w Ameryce Południowej i zapewne będą 
najważniejszym wydarzeniem sportowym dla wszystkich ludzi na całym świecie, w tym również w 
Polsce, i w Płocku.  Już od zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Londynie – sportowcy rozpoczęli 
przygotowania do startu w 2016 roku. Był to czas wytężonej pracy zawodników, trenerów i 
sztabów olimpijskich we wszystkich państwach, które zamierzają odegrać znaczącą rolę w dalekim 
Rio. Rok 2015 i najbliższe miesiące - to okres ostatecznych kwalifikacji i sprawdzianów dla 
najlepszych...  
Niestety, poza piłkarzami ręcznymi – płoccy sportowcy mają już niewielkie szanse, aby 
reprezentować nasze miasto, nasz kraj w tym najważniejszym w 2016 roku wydarzeniu sportowym 
świata. Gratulować możemy jedynie KAMILOWI FABISIAKOWI, który w roku 2015 dzielnie walczył 
na kortach całego świata i uzyskał kwalifikację do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio!  
 

 Wyniki płockich sportowców dyscyplinach olimpijskich, niestety znacznie odbiegają od światowego 
poziomu, a także od czołówki krajowej. Jest to problem do rozwiązania dla władz samorządowych 
Miasta Płocka i regionu. Uważamy, że jest to przede wszystkim   problem do rozwiązania przez ludzi 
związanych z płockim sportem, przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające w naszym mieście. 
Od 1972 roku w kolejnych Igrzyskach wychowankowie płockich trenerów, płockich klubów 
sportowych uczestniczyli w Igrzyskach. Przypomnijmy – 18 wychowanków płockich klubów 
sportowych dostąpiło zaszczytu reprezentowania barw Polski w Igrzyskach Olimpijskich i 
Paraolimpijskich; 6 z nich – zdobyło medale olimpijskie! 

 
 W tej sytuacji – dużą rolę do odegrania ma Płocki Klub Olimpijczyka. Jako główny cel naszej 

działalności podjęliśmy zadanie promocji idei olimpijskiej; promocję sportu olimpijskiego – 
szczególnie wśród młodzieży szkolnej.  Zachowując w pamięci dorobek i wyniki osiągnięte przez 
naszych Olimpijczyków chcemy stworzyć szansę, aby ich doświadczenie zostało wykorzystane przez 
młodzież, przez aktualnie trenujących sportowców a także pracujących w płockich klubach – 
trenerów i działaczy.  W roku 2016 – roku Igrzysk Olimpijskich chcemy podjąć zadania nie tylko w 
zakresie promocji sportu i idei olimpijskiej, ale także we współpracy z Płocką Radą Sportu i 
stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie Miasta Płocka oraz Prezydentem Miasta – 
wypracować odpowiednią strategię rozwoju płockiego sportu.  

 
 Zróbmy wspólnie wszystko, aby nie zabrakło płockich sportowców w kolejnych Igrzyskach 

Olimpijskich! 
 

 
 
 
 
 



 

 

GŁÓWNE ZADANIA NA 2016 ROK 
 

Lp. NAZWA ZADANIA TERMIN 
 REALIZACJI 

UWAGI 

1. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej z 
ostatniego Walnego Zebrania – przygotowanie 
Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków 
Klubu w dniu 26.02.2016r 

 
 

do 25.02.2016 

 

2. 
 

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu 27.02.2016  

 
3. 

Współudział w organizacji finałów Płockiej 
Olimpiady Młodzieży – 2016 w zakresie 
„ceremoniału olimpijskiego”: 

 Finały sportów halowych 
 Finały sportów letnich 

 
 
 

4-6.03.2016 
5-8.05.2016 

przy współpracy z Prezydentem 
Miasta Płocka; Płockim Szkolnym 

Związkiem Sportowym; 
 Miejskim Zespołem Obiektów 

Sportowych 

4. III Płocki Piknik Olimpijski (połączony z 
zakończeniem Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016) 

 
8.05.2016 

przy współpracy z PTW; 
Wydziałem Promocji UM; PKOL 

5. Zakończenie realizacji II etapu wystawy – „Od 
Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”  
(lata 1949 – 1972) 

otwarcie wystawy w 
dniu Mistrzostw Polski 
w sprincie wioślarskim 

21-22.05.2016 

przy współpracy z PTW 

6. „Sztafeta Olimpijska-2016” 1-2.12.2016r przy współpracy z PTW; 
Prezydentem Miasta Płocka 

7. Kontynuacja zadania „IZBA TRADYCJI PŁOCKIEGO 
WIOŚLARSTWA I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW” 

praca ciągła przy współpracy z PTW 

8. Publikacje związane z promocją idei olimpijskiej; 
konkursy wiedzy olimpijskiej dla młodzieży, 
spotkania z olimpijczykami itp.  

praca ciągła przy współpracy z mass mediami 
na terenie Miasta Płocka i 

regionu 

9. Udział przedstawicieli Klubu w opracowaniu 
strategii rozwoju płockiego sportu 

praca ciągła przy współpracy z Płocką Radą 
Sportu 

10. Przygotowania do udziału w 2017 roku obchodów 
„Roku Rzeki Wisły” – organizacja spływu rzeką 
Wisłą z Warszawy do Płocka w 135 rocznicę sportu 
płockiego i 15 – lecia Klubu Olimpijczyka w Płocku  

praca ciągła przy współpracy z Komitetem 
Obchodów „Roku rzeki Wisły”; 

Prezydentem Miasta Płocka, 
Starostą Płockim; 

Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Miasta Płocka  

11. Podjąć przygotowania do ufundowania sztandaru 
dla Klubu Olimpijczyka w Płocku na jubileusz 15-
lecia działalności  

praca ciągła przy współpracy ze sponsorami 
Klubu 

12. Spotkanie wigilijne – podsumowanie działalności 17.12.2016 przy współpracy z PTW 

 
 
Program został zatwierdzony przez Zarząd w dniu 12 stycznia 2016 roku. 


