
1 

 

 
 

  

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. Podsumowanie Prezesa. 

II. Informacje ogólne.                

III. Zarząd Klubu. 

IV. Współpraca z innymi podmiotami. 

V. Sprawozdanie z realizacji zadao programowych w 2017 roku. 

VI. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok. 

VII.        Realizacja wniosków i zadao w 2017 roku oraz w okresie kadencji. 

VIII.       Realizacja zadao programowych w pozostałych latach kadencji Zarządu Klubu.   

 
SPONSORZY i PARTNERZY: 

        
 

MEDIA: 

                          

 
 
 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka  
w dniu 24.02.2018 roku. 

 

 

 

 

http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/
http://www.cx80.pl/


2 

 

I.  PODSUMOWANIE PREZESA ZARZĄDU KLUBU. 
 

 
 
Rok 2017 zamyka czteroletnią kadencję wybranego w marcu 2014 roku, Zarządu Płockiego Klubu 
Olimpijczyka. W tym okresie udało nam się zrealizowad: 

♦ „PŁOCKĄ SZTAFETĘ OLIMPIJSKĄ” – w latach 2014, 2015, 2016, 2017, w których udział wzięło ponad 
      tysiąc uczestników – młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych, mastersów, zawodników 
      wyczynowych, 

♦ „DNI OLIMPIJCZYKA” w Płocku – w latach 2014, 2015, 2016, 2017 z udziałem Olimpijczyków, 

     młodzieży szkolnej, osób zasłużonych dla polskiego i płockiego sportu, mastersów i osób 
      niepełnosprawnych,  

♦ „OLIMPIC DAY” w 2017 roku – masową imprezę dla młodzieży pod patronatem 
     Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z udziałem ponad 600 uczestników, 

♦ Byliśmy inicjatorem i współorganizatorem „PŁOCKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY” w latach 2016 i  

     2017, w których udział wzięło ponad 6.000 uczennic i uczniów płockich szkół. Trwałym elementem 
      tej imprezy było otwarcie z ceremoniałem olimpijskim m.in. odczytaniem „Apelu Olimpijskiego” 
      zapaleniem znicza olimpijskiego, złożeniem przysięgi olimpijskiej, defiladą uczestników, 

♦ W roku 135- lecia Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, kolebki płockich Olimpijczyków 
      zorganizowaliśmy spływ wioślarski „Szlakiem spływu wioślarskiego WTW Warszawa z 1882 roku”, 
      który dał początek dla płockiego sportu, 

♦ Zrealizowaliśmy wystawę zdjęd historycznych „ Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”, 

♦ Na nasz wniosek – Polski Komitet Olimpijski przyznał dla 22 osób związanych z płockim sportem  -  
     medal „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO”, 

♦  Na nasz wniosek – Polski Komitet Olimpijski przyznał dla 196 młodych zawodniczek i zawodników 

      z płockich klubów sportowych – pierwsze, drugie i trzecie kółka olimpijskie, 

♦  Na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków Klubu przyznało dla 7 osób dyplom „Członka 
      Honorowego Klubu” a dla 7 zasłużonych osób i organizacji dyplomów „Za zasługi dla sportu 
      płockiego” w różnych dyscyplinach sportu, 

♦  Dyplom „Płockie Nadzieje Olimpijskie” wręczyliśmy dla 6 młodych zawodników – reprezentantów 

      Polski w kategoriach młodzieżowych oraz paraolimpijskich, 

♦  Byliśmy aktywni w Płockiej Radzie Sportu, m.in. inicjatorem i głównym autorem opracowania 

     „Raportu o stanie płockiego sportu” oraz projektu „Strategii rozwoju sportu w Płocku do roku 
      2022”, 
♦ Wspieraliśmy leczenie Katarzyny Chmielewskiej, córki Olimpijczyka śp. Włodzimierza 

     Chmielewskiego oraz Izabeli Cybulskiej, b. zawodniczki w wioślarstwie, 

♦ Wspieraliśmy udział Jerzego Kulika – niepełnosprawnego zawodnika - w Pucharze Świata w  

     wioślarstwie oraz w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski na ergometrze wioślarskim, 

♦  Byliśmy promotorami idei olimpizmu podczas organizowanych i współorganizowanych imprez  
     sportowych na terenie Miasta Płocka, w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz w mediach 
     społecznościowych. Więcej o naszej działalności na stronie internetowej Klubu: 
      www.olimpijczykplock.pl 

♦  Został wykonany projekt i zebrane środki finansowe na wykonanie sztandaru Płockiego Klubu 

      Olimpijczyka, który będzie wręczony podczas „Dnia Olimpijczyka” w Płocku 5 maja 2018 roku.  
 

http://www.olimpijczykplock.pl/
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Wszystkie ww. działania zostały zrealizowane dzięki społecznej aktywności członków Zarządu, 
sfinansowanych ze składek członkowskich, wydatnej pomocy Sponsorów oraz dotacji Urzędu Miasta 
Płocka. Nasze działania na rzecz społeczeostwa płockiego zostały nagrodzone, m.in. główną nagrodą i 
tytułem "Godni Naśladowania" wśród organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu, 
turystyki i rekreacji w Płocku w 2016 roku; dwukrotną nominacją: w 2015 i 2017 roku, do „Wydarzeo 
Roku” konkursie organizowanym przez Redakcję „Tygodnika Płockiego”, wyróżnieniem przez 
Prezydenta Miasta Płocka w 2016 roku medalem „Laude Probus” dla Wojciecha Jankowskiego i 
Ryszarda Olczuka. 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE     

1. Przedłożone sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Był to czwarty 
                roczny okres pracy Zarządu Klubu obecnej kadencji (lata 2014 – 2017). W sprawozdaniu ujęto  
                zestawienie najważniejszych wydarzeo z 2017 roku oraz realizację zadao programowych w okresie 
                kadencji Zarządu Klubu. 
 
2. Płocki Klub Olimpijczyka skupia na dzieo 31 grudnia 2017 roku 49 członków zwyczajnych, w tym 7 
                członków honorowych – osób fizycznych. 
 
3.             Uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 17 marca 2017r – z okazji 45-lecia udziału w 
                 Igrzyskach Olimpijskich pierwszych płockich sportowców (Monachium-1972) – Olimpijczycy: JERZY  
                 KRASKA, GRZEGORZ STELLAK, SŁAWOMIR MACIEJOWSKI w dniu 24 kwietnia 2017 roku podczas  
                 uroczystości Otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży-2017 i „Dnia Olimpijczyka” w Płocku - otrzymali  
                 dyplomy Członków Honorowych Płockiego Klubu Olimpijczyka. 
 
3. Na wniosek Zarządu Klubu – Polski Komitet Olimpijski przyznał nw. osobom związanym z płockim  
                sportem - medale „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Medale otrzymali: 
 
                         1.   BOGDAN ZAJĄCZKOWSKI – trener piłki ręcznej, wychowawca i trener Olimpijczyków, 
                               medalistów MŚ., 
                         2. RYSZARD JEDLIOSKI – piłkarz ręczny, Olimpijczyk – Moskwa 1980, medalista MŚ., 
                         3. ADAM WIŚNIEWSKI – piłkarz ręczny, Olimpijczyk – Rio de Janeiro -2016, medalista MŚ., 
                         4. MARCIN WICHARY – piłkarz ręczny, Olimpijczyk – Pekin -2018, medalista MŚ. 
                         5. KAMIL SYPRZAK – piłkarz ręczny, Olimpijczyk, – Rio de Janeiro -2016, medalista MŚ., 
                        6. MICHAŁ DASZEK - piłkarz ręczny, Olimpijczyk, – Rio de Janeiro -2016, medalista MŚ., 
                        7. MICHAŁ ŁOGOSZ – badminton, Olimpijczyk: Sydney-2000; Ateny-2004; Pekin – 2008;  
                               Londyn-2012, medalista ME., 
                        8. PIOTR BUCHALSKI –wioślarz, Olimpijczyk – Ateny 2004; Pekin-2008, medalista ME., 
                        9. BOGDAN ZALEWSKI – wioślarz, Olimpijczyk – Ateny-2004, medalista ME,. 
                      10. JOLANTA MARCINIAK-CZOBODA – dziennikarz, promotorka idei olimpizmu oraz sportu i 
                               kultury fizycznej, 
                 Medale wręczono w dniu 24 kwietnia 2017 roku podczas uroczystości otwarcia Płockiej Olimpiady 
                 Młodzieży-2017 i „Dnia Olimpijczyka” w Płocku oraz 19 czerwca 2017 roku podczas otwarcia  
                 „OLYMPIC DAY” – imprezy organizowanej przez Płocki Klub Olimpijczyka pod patronatem 
                 Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 
 
4. Uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 17 marca 2017 roku – dyplomy Płockiego Klubu 
                Olimpijczyka „Za zasługi dla sportu płockiego” otrzymali: REDAKCJA „TYGODNIKA PŁOCKIEGO”,  
                EDWARD KOZIOSKI – TRENER PIŁKI RĘCZNEJ; STANISŁAW KACPRZYCKI – TRENER I SĘDZIA KLASY  
                MIĘDZYNARODOWEJ W JUDO; WOJCIECH KRZYWIOSKI – SPORTY SAMOLOTOWE.  
                Dyplomy wręczono w dniu 24 kwietnia 2017 roku podczas uroczystości otwarcia Płockiej Olimpiady 
                Młodzieży-2017 i „Dnia Olimpijczyka” w Płocku.  
 
5.          Uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu z dnia 17 marca 2017 roku – dyplomy Płockiego Klubu 
             Olimpijczyka „PŁOCKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE” otrzymali: MARTYNA LEWANDOWSKA – wicemistrzyni  
             świata juniorek w skoku wzwyż; MICHAŁ MIKUŁA – Mistrz Polski juniorów, reprezentant kraju w  
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             tenisie ziemnym; DAMIAN CHRZANOWSKI – medalista Mistrzostw Polski, reprezentant Polski w  
             pływaniu; ŁUKASZ KRAJEWSKI – medalista Mistrzostw Polski, reprezentant Polski w wioślarstwie.  
             Dyplomy wręczono w dniu 24 kwietnia 2017 roku podczas uroczystości otwarcia Płockiej Olimpiady 
             Młodzieży-2017 i „Dnia Olimpijczyka” w Płocku. 
 
6.           Decyzją Zarządu Klubu przyznano koordynatorom dyscyplin sportu ujętych w programie Płockiej  
              Olimpiady Młodzieży- 2017 statuetki i podziękowanie za aktywny udział w przygotowaniu rozgrywek.  
              Statuetki otrzymali: KATARZYNA WRÓBEL – unihokej; AGNIESZKA GOMOŁA – badminton; ROBERT 
              KOKOSZA – siatkówka; MAREK CZERWIOSKI – koszykówka; JACEK KAROLAK – wioślarstwo; RAFAŁ 
             WERESZCZKA – tenis stołowy; TOMASZ MARCINIAK – piłka nożna; PIOTR MIESZKOWSKI –  
             lekkoatletyka; ROBERT STĘPNIAK – pływanie; WOJCIECH MAJCHRZAK – piłka ręczna.  
             Statuetki wręczono w dniu 19 czerwca 2017 roku podczas zakooczenia „OLYMPIC DAY” – imprezy 
             organizowanej przez Płocki Klub Olimpijczyka pod patronatem Międzynarodowego Komitetu  
             Olimpijskiego.     
                    
7.         Zarząd Klubu wyróżnił pucharem „Godny Naśladowania” wielokrotnego medalistę Mistrzostw Świata i  
            Europy w kategorii masters – DARIUSZA BEDNARSKIEGO, skoczka w wzwyż. Puchar wręczono podczas  
            Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017 w dniu 30 listopada 2017r w Galerii Wisła. 
 

8.         Podczas Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017 w dniu 30 listopada 2017r w Galerii Wisła wręczono  
            Dyplomy Klubu Olimpijczyka z podziękowaniem „za wspieranie realizowanych projektów w  
            upowszechnianiu idei olimpizmu wśród młodzieży szkolnej i społeczeostwa Miasta Płocka w 2017 
            roku” dla: Andrzeja Nowakowskiego -Prezydenta Miasta Płocka; Wioletty Kulpy – przedstawiciela PKN  
            ORLEN SA; Jacka Kozioskiego – prezesa Agencji Rewitalizacji Starówki i Magdaleny Michalskiej – 
            manager ‘a Galerii Wisła.  
 
  9.        Płocki Klub Olimpijczyka wspierał akcje charytatywne związane ze zbiórką pieniędzy na leczenie:  
             Katarzyny Chmielewskiej – córki Włodzimierza Chmielewskiego – Olimpijczyka z Montrealu-1976 
             podczas Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017. W akcji „wiosłujemy dla Kasi” wzięło udział 89 osób, w  
            tym wielu zawodników z różnych dyscyplin sportu, Olimpijczyków, animatorów płockiego sportu a  
            także klientów Galerii Wisły. Organizatorzy akcji wpłacili na konto Fundacji wspierającej leczenie  
            Katarzyny Chmielewskiej -Wojciechowskiej kwotę 5.677,00 złotych zebranych podczas tej imprezy.  
            Była to wspaniała lekcja solidarności uczestników imprezy, w tym młodzieży z osobą potrzebującej 
            pomocy w trudnej sytuacji życiowej. 
 
 10.       Dzięki pomocy Galerii Wisła w Płocku wykonano II częśd wystawy zdjęd związanych z historią  
             wioślarstwa płockiego – „OD ZULUSÓW DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH – LATA 1949-1978”. Wystawa była  
             prezentowana w ww. Galerii w dniach 30.11 – 5.12.2017 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem.  
             Wystawę można oglądad w siedzibie Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego i Klubu Olimpijczyka w  
             Płocku.  
 
11.       Działalnośd merytoryczna, organizacyjna oraz administracyjna Klubu w 2017 roku całkowicie oparta 
            była o społeczną aktywnośd członków Zarządu i finansowana ze składek członków Klubu. Klub na  
            zadania własne w 2017 roku otrzymał wsparcie Prezydenta Miasta Płocka w wysokości 4700,00 zł 
           (OLIMPIC DAY i Płocka Sztafeta Olimpijska). Sponsorami Klubu w roku sprawozdawczym byli:  
            PKN ORLEN SA  - 15.500,00 zł (Płocka Olimpiada Młodzieży, spływ wioślarski z okazji 135-lecia sportu  
            płockiego i Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, Płocka Sztafeta Olimpijska-2016); MC DONALDS  
            Polska – 16.900,00 zł (OLIMPIC DAY); Firma CX80 z Chotowa – 1.500,00 zł (OLIMPIC DAY) oraz  
            darowizny – ARS Płock – 1.700,00; Agnieszka Ziółkowska – 600,00 zł – sztandar Klubu.  
            Ponadto – w formie rzeczowej – Galeria Wisła sfinansowała wykonanie II-giej części wystawy zdjęd  
           „OD ZULUSÓW DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH – LATA 1949-1978” o wartości ok. 1050,00 zł. 
 
12.       Płocki Klub Olimpijczyka był nominowany do w kategorii „Sport i Turystyka” do plebiscytu „Z  
            Tumskiego Wzgórza” – wydarzenia roku 2016 „za zorganizowanie przez Płocki Klub Olimpijczyka 
            Płockiej Olimpiady Młodzieży-2016 z udziałem ponad 3000 zawodników ze szkół podstawowych i  
           gimnazjów w 10 dyscyplinach sportowych”. Zajęliśmy w tym plebiscycie III miejsce.  
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13.      Przedstawiciele Zarządu – Jacek Karolak i Ryszard Olczuk w roku 2017 aktywnie uczestniczyli w pracach 
             Płockiej Rady Sportu w ramach zespołu ds. analiz, wniosków i ocen przyczyniając się do opracowania 
            „Raportu o stanie sportu płockiego” oraz „Strategii rozwoju sportu płockiego na lata 2017 – 2022” a  
            także w pracach przygotowawczych oraz organizacji i realizacji Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2017. 
 
14.      Dzięki zaangażowaniu Daniela Dymka – funkcjonuje strona internetowa naszego Klubu –   
            www.olimpijczykplock.pl  
 
15.      Członkowie Klubu w okresie sprawozdawczym aktywnie uczestniczyli w imprezach miejskich, w 
           obchodach Roku Rzeki Wisły w Płocku, spotkaniach z młodzieżą szkolną, w licznych zdarzeniach 
            sportowych organizowanych w Płocku i regionie. 
 
16.      Zgromadzono częśd środków finansowych na wykonanie sztandaru Płockiego Klubu Olimpijczyka.  
           Wybrano wykonawcę sztandaru i zlecono jego realizację. Wręczenie sztandaru odbędzie się w dniu 5  
           maja 2018 roku podczas „Dnia Olimpijczyka w Płocku”       
 
17.      Obsługę finansową Klubu w 2016 roku zapewniało nieodpłatnie Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
           „PROFIT” w Płocku. Zarząd Klubu składa z tego miejsca serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji  
            zadao Klubu. 
 

III. ZARZĄD KLUBU        

Zarząd Klubu w 2017 roku – wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 7 marca 
2014 roku ze zmianą w składzie zatwierdzoną przez WZC 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.  

        2.    Zarząd w okresie sprawozdawczym spotkał się na 6 zebraniach plenarnych. Wszystkie zebrania były 
               protokółowane. Protokoły z zebrao Zarządu oraz podjęte uchwały i decyzje są zgromadzone w  
              odpowiednich teczkach – protokołów i uchwał Zarządu. 
        3.    W sprawach nagłych decyzje podejmował prezes lub zastępujący prezesa – wiceprezes - po konsultacji  
                z członkiem Zarządu w gestii, którego były podejmowane decyzje. Podjęte decyzje w takich sprawach  
                były zatwierdzane na plenarnych zebraniach Zarządu. 
 

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

1. Przygotowywaniem ofert do UM Płocka, Urzędu Marszałkowskiego a także potencjalnych sponsorów, 
2. Przygotowaniem dokumentów wewnętrznych – „Sprawozdania Zarządu Klubu za rok 2017”; 

„Programu działalności Klubu na 2017 rok”, „Planu pracy Zarządu na 2017 rok”; projektów uchwał 
Walnego Zebrania Członków Klubu, 

3. Przygotowania wystąpieo publicznych, artykułów prasowych, wystąpieo do władz samorządowych, 
stowarzyszeo kultury fizycznej, sponsorów, szkół, klubów sportowych, polskich związków sportowych, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego itp. 

4. Przygotowaniem wniosków do Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie odznaczeo zasłużonych dla 
polskiego ruchu olimpijskiego trenerów i działaczy sportowych, 

5. Przygotowaniem wniosków o wyróżnienie kółkami olimpijskimi młodych sportowców z terenu Miasta 
Płocka, 

http://www.olimpijczykplock.pl/
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6. Organizacją i przeprowadzeniem w zakresie ustalonym przez współorganizatorów Płockiej Olimpiady 
Młodzieży-2017 i „DNIA OLIMPIJCZYKA” w Płocku.(POM-2017).  

7. Organizacją i przeprowadzeniem „OLIMPIC DAY” – imprezy organizowanej pod patronatem Polskiego i 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

8. Organizacją i przeprowadzeniem „SPŁYWU WIOŚLARSKIEGO” dla uczczenia 135-lecia spływu 
wioślarskiego wioślarzy WTW Warszawa, który dał początek dla płockiego wioślarstwa i sportu 
płockiego. 

9. Organizacją i przeprowadzeniem Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017 i akcji charytatywnej „wiosłujemy 
dla Kasi”. 

10. Opracowaniem informacji dotyczących Płockiej Olimpiady Młodzieży-2017. 
11. Opracowaniem sprawozdania z POM-2017, podsumowaniem oraz przedłożeniem wniosków z 

organizacji tej imprezy. 
12. Opracowaniem scenariuszy – uroczystości otwarcia i zakooczenia POM-2017 i pozostałych akcji 

kalendarzowych ujętych w programie działalności na 2017 rok. 
13. Przygotowaniem i realizacją II etapu wystawy zdjęd „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich” (lata 1949 - 

1978). 
14. Opracowaniem programów: programu Płockiej Olimpiady Młodzieży-2017, zasad oceny indywidualnej 

sportowca w Płocku, przygotowaniem „Raportu o stanie płockiego sportu”, opracowaniem strategii 
rozwoju sportu w Płocku na lata 2017 – 2022. 

15. Sprawami finansowymi – składki, pozyskiwaniem środków finansowych na realizację przyjętych zadao, 
16. Pozyskiwaniem materiałów archiwalnych - zdjęd, fotografii, artykułów prasowych itp. związanych z 

historią płockiego sportu oraz dorobku płockich olimpijczyków, 
17. Przygotowaniem sprawozdao do władz i instytucji oraz raportów dla sponsorów wynikających z 

podpisanych umów o wzajemnej współpracy, 
18. Poszukiwaniem sponsorów organizowanych akcji kalendarzowych. 
19. Opracowaniem projektu Powiatowej Olimpiady Młodzieży-2018 
20. Przygotowanie ofert w konkursach ogłaszanych na 2018 rok. 
21. Bieżącymi sprawami wynikającymi z działalności Klubu, 

 

 
III. 2. UDZIAŁ CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZEBRANIACH W 2017 ROKU. 

IMIĘ I NAZWISKO 12.01.17 16.02.17 14.06.17 12.07.17 13.10.17 29.12.17 

WOJCIECH JANKOWSKI + + + + + - 

JACEK KAROLAK + + + + + + 

RYSZARD OLCZUK + + + + + + 

AGNIESZKA KOWALSKA + - - + + + 

EUGENIUSZ BŁASZCZAK + + - + - + 

BOGDAN KOSZ + + + + + + 

KAMIL FABISIAK + - - - + - 

 
 
 

Pracę Zarządu w pełnym składzie utrudniały liczne wyjazdy Kamila Fabisiaka na międzynarodowe turnieje 
tenisowe dla osób niepełnosprawnych oraz służbowe wyjazdy Prezesa Zarządu. 
 

 

 

 

 

 



7 

 

IV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI 

Działalnośd 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: 

IV.1. W ramach współpracy z Prezydentem Miasta Płocka i podległymi Prezydentowi wydziałami i 

jednostkami budżetowymi: 

Wydział Sportu i Rekreacji UM: 
 

♦„Sztafeta Olimpijska-2017” – zawody na ergometrach wioślarskich, finansowe wsparcie UM Płocka w ramach 
organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie Miasta Płocka.  
 

♦ Płocka Olimpiada Młodzieży – 2017 – opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie założeo do 
preliminarza imprezy, przygotowanie projektu otwarcia i zamknięcia imprezy z ceremoniałem olimpijskim – 
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Płocka – Andrzeja Nowakowskiego. 
 

♦ „Olimpic Day” – Patronat Honorowy  Prezydenta Miasta Płocka – Andrzeja Nowakowskiego finansowe 
wsparcie UM Płocka w ramach organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych na terenie Miasta 
Płocka. 
 

♦ Płocka Rada Sportu – aktywny udział w Radzie dwóch członków Klubu (Ryszard Olczuk, Jacek Karolak), 
zgłaszanie wniosków merytorycznych i opinii szczegółowych 
 

♦ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  - współudział w organizacji i finansowaniu Płockiej Olimpiadzie Młodzieży 
- 2017, przygotowanie założeo do preliminarza imprezy, przygotowanie projektu otwarcia i zamknięcia imprezy 
z ceremoniałem olimpijskim, 
 
Wydział Edukacji i Kultury 
 

♦ Informacje dla szkół w zakresie organizacji imprez sportowych dla młodzieży szkolnej: Płocka Olimpiada 
Młodzieży, Olimpic Day, Płocka Sztafeta Olimpijska-2017. 

♦ Konsultacje w sprawie pozyskania środków finansowych na przygotowanie wystawy zdjęd „Od Zulusów do 
Igrzysk Olimpijskich” przez konkurs ofert w zakresie kultury. 
 
Wydział Promocji  

♦  Współpraca w zakresie opracowania programu obchodów Roku Rzeki Wisły w Płocku – Spływ Wioślarski 
rzeką Wisłą; wystawa „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”. 
 

 ♦ Współpraca w zakresie promocji UM w imprezach organizowanych przez Klub: Płocka Olimpiada Młodzieży-
2017 /Dzieo Olimpijczyka; OLIMPIC DAY, Płocka Sztafeta Olimpijska-2017. 
 
 
 IV.2.  W ramach współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie promocji idei olimpijskiej: 
 

♦ Organizacja „Dnia Olimpijczyka” w Płocku w ramach otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży-2017 z 
ceremoniałem olimpijskim, w tym: defilady uczestników POM-2017; udziału kilkunastu Olimpijczyków i 
Paraolimpijczyków, odczytanie „Apelu Olimpijskiego”; złożenie przysięgi olimpijskiej, zapalenie znicza 
olimpijskiego, wciągnięcia flagi olimpijskiej na maszt itp. 
 

♦ Przygotowanie wniosków o odznaczenie medalem „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” – wręczenie 
medali przez Mariana Sypniewskiego - przedstawiciela PKOL podczas ceremonii otwarcia POM-2017 i „Dnia 
Olimpijczyka”. 
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♦ „OLIMPIC DAY” - przygotowanie założeo organizacyjnych i wspólne przeprowadzenie masowej imprezy 
sportowej promującej ideę olimpizmu w ramach międzynarodowego tygodnia olimpijskiego organizowanego w 
ponad 140 paostwach świata. 
 

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

♦ Udział członków Płockiego Klubu Olimpijczyka w „Pikniku Olimpijskim” organizowanej przez PKOl. 
 

♦ Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Polskiego i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wśród 
młodzieży szkolnej i osób dorosłych uczestniczącej w imprezach organizowanych przez Płocki Klub Olimpijczyka 
w postaci dyplomów MKOL (1000 szt.; wydawnictw PKOL itp.) 
 
IV.3. W ramach współpracy z Płockim Szkolnym Związkiem Sportowym: 
 

♦ Współpraca w opracowaniu regulaminów zawodów, przygotowanie informacji dla uczestniczących szkół w 
Płockiej Olimpiadzie Młodzieży - 2017, przygotowanie założeo do preliminarza imprezy, przygotowanie projektu 
otwarcia i zamknięcia imprezy z ceremoniałem olimpijskim, 
 

♦ Współpraca w zakresie przygotowania projektu „ POWIATOWA OLIMPIADA MŁODZIEZY-2018”. 
 

♦ Wymiana doświadczeo przy organizacji imprez dla młodzieży szkolnej, polityka sportowa władz Miasta Płocka 
w zakresie sportu młodzieżowego. 
 
 
  IV.4. W ramach współpracy z klubami sportowymi i szkołami: 
 

♦ Nawiązanie kontaktów stowarzyszeniami sportowymi w Płocku w zakresie promocji idei olimpijskiej (kółka 
olimpijskie dla młodych sportowców, wyróżnienia dla osób zasłużonych dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

♦ Wystąpienie z zaproszeniem do klubów i ludzi sportu płockiego do integracji środowiska sportowego w 
Płocku z różnych dyscyplin sportu w ramach spotkania podczas ceremonii otwarcia Płockiej Olimpiady 
Młodzieży-2017 – Dnia Olimpijczyka. 

♦ Wspólna z Dyrekcją Zespołu Szkół  Nr 1 w Płocku organizacja imprezy „OLIMPIC DAY”; współudział Klubu 
Olimpijczyka w organizacji „Biegu Wagarowicza” organizowanego przez Dyrekcję ZS Nr 1.  

♦ W okresie sprawozdawczym bardzo dobrze układała się współpraca z Stowarzyszeniem Integracyjny Klub 
Tenisa w zakresie osób niepełnosprawnych; Sekcją Piłki Ręcznej „WISŁA” Płock S.A; KS „MASOVIA” Płock; SKF 
„WISŁA” Płock; LKS „PUNCHER” Płock; MON-POL Płock oraz Dyrekcją Szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3; Szkoły 
Podstawowej nr 6; Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku. 

♦ Szczególne podziękowanie Zarząd Klubu składa Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Płocku za oprawę 
muzyczną ceremonii otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży 2017 – Dnia Olimpijczyka; udostępnienie aparatury 
i obsługę nagłośnienia podczas Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017.  

♦ Szczególne podziękowanie Zarząd Klubu składa Katarzynie Sylwestrzak oraz zespołowi „IMPRESJA” za 
oprawę artystyczną ceremonii otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży 2017 – Dnia Olimpijczyka. 

 

W okresie sprawozdawczym ścisłą współpracę Zarząd Klubu utrzymywał z Płockim Towarzystwem 
Wioślarskim. Dotyczyła ona, nw. wspólnych zadao:- organizacji Sztafety Olimpijskiej – 2017; - organizacji 

Płockiej Olimpiady Młodzieży – 2017; - organizacji „OLIMPIC DAY”;  spływu wioślarskiego z Modlina do 
Płocka. Za udostępnienie klubowej świetlicy na organizację Walnego Zebrania Członków Klubu, za 

udostępnienie lokalu na biuro Klubu oraz prac bieżących Klubu. 
Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka serdecznie dziękuje Zarządowi Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego- 

kolebce płockich Olimpijczyków za współpracę w okresie sprawozdawczym oraz całej kadencji obecnego 
Zarządu Klubu. 
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IV.5. Współpraca z mediami: 
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu współpracował z: Płocką Telewizją Kablowa; Katolickim Radiem 
Diecezji Płockiej; Tygodnikiem Płockim; Gazetą Wyborczą Płock; Petronews Płock; TVWisła; portalami: 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego; Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Portal Płock, e-Płock. 
 
IV.6 Współpraca z Społecznym Komitetem Obchodów Roku Rzeki Wisły 
 
Klub Olimpijczyka brał aktywny udział w obchodach Roku Rzeki Wisły w 2017 roku. Organizacja spływu 
wioślarskiego szlakiem wioślarzy WTW Warszawa z 1882 roku, wystawy zdjęd historycznych „Od Zulusów do 
Igrzysk Olimpijskich” udział w konferencjach organizowanych na temat wykorzystania Rzeki Wisły – ze 
szczególnym uwzględnieniem programu „sport, rekreacja i turystyka” oraz „kultura i dziedzictwo narodowe”. 
    
 

WSZYSTKIM WYŻEJ WYMIENIONYM URZĘDOM i ORGANIZACJOM A TAKŻE OSOBOM FIZYCZNYM 

ZAANGAŻOWANYM W DZIAŁALNOŚD KLUBU W 2017 ROKU ORAZ W OKRESIE CAŁEJ KADENCJI 

ZARZĄD KLUBU TĄ DROGĄ SKŁADA SERDECZNE PODZIEKOWANIE. 
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V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH W 2017 ROKU 

V.1. PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 2017 
 

 
 

 
DATA i MIEJSCE IMPREZY 
W dniach 29 luty – 27 kwietnia 2017 roku PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA był współorganizatorem Płockiej 
Olimpiady Młodzieży-2017 w Płocku - zawodów sportowych w 11 dyscyplinach sportu dla młodzieży szkolnej 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody sportowe odbywały się na obiektach 
sportowych będących w zarządzaniu przez jednostki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z 
oo. w Płocku. Projekt obejmował nw. miejsca rozgrywania zawodów: 
- stadion miejski – 24-27.04.2017 
- pływalnia „Podolanka” – 13 – 15.03.2017 
- orliki przy ul. Zamenhoffa; Gimnazjum nr 3; Szkołach Podstawowych nr 21; nr 23 i nr 5 w dniach 24-27.04 - 
podczas rozgrywek finałowych piłki nożnej dziewcząt i chłopców ww. szkół. 
Dodatkowo – w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 podczas finałowych rozgrywek tenisa stołowego 
w dniu 16 marca 2017; biegach przełajowych w dniu 21 marca na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. 
 
CELEM IMPREZY BYŁO: 
1.   Popularyzacja i upowszechnienie sportu i kultury fizycznej oraz idei olimpizmu wśród ogółu dzieci i 
      młodzieży. 
2.   Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach zajęd sportowych. 
3.   Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży  
       zajęciach rekreacyjnych i sportowych oraz w imprezach i zawodach sportowych. 
4.    Poszerzenie procesu systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich 
        rozwoju biologicznego. 
5.    Sportowa ocena szkół, uczniowskich klubów sportowych działających w szkole. 
6.     Rozwój dyscyplin olimpijskich poprzez włączenie dzieci i młodzieży do współzawodnictwa sportowego. 
 
ZADANIE ADRESOWANE BYŁO DO: 
 

Młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Płocku. 
 
ZADANIE BYŁO REALIZOWANE W TRZECH ETAPACH: 
 
1. Etap pierwszy – eliminacje w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w grach 
zespołowych dziewcząt i chłopców (piłka ręczna, piłka nożna, unihokej, koszykówka, siatkówka) realizowano w 
dniach od 2.01.2017 do 11.02.2017. 
2. Etap drugi – finały w sportach halowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
dziewcząt i chłopców w: unihokeju, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie stołowym, 
badmintonie oraz biegi przełajowe realizowano w dniach  27.02 – 21.03.2017. 
3. Etap trzeci – główny, połączony z ceremonią otwarcia oraz zamknięcia Płockiej Olimpiady Młodzieży oraz 
inauguracją „Dni Olimpijczyka” w Płocku realizowano w dniach 24-27 kwietnia 2017. Łącznie w imprezie 
wzięło udział ponad 3980 dziewcząt i chłopców. 
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24 KWIETNIA 2017 
CEREMONIA OTWARCIA PŁOCKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY - 2017  

„DZIEO OLIMPIJCZYKA” W PŁOCKU 
W dniu 24 kwietnia br. na Stadionie Miejskim im. Bernarda Szymaoskiego w Płocku odbyła się ceremonia 
otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży -2017 (POM-2017) połączona z obchodami "Dnia Olimpijczyka" w 
Płocku. Uroczystośd zaszczycili swoją obecnością Olimpijczycy: Jerzy Kraska, Grzegorz Stellak, Sławomir 
Maciejowski, Ryszard Jedlioski, Wojciech Jankowski, Michał Cieślak, Piotr Buchalski, Bogdan Zalewski, Marcin 
Wichary, Michał Daszek, Adam Wiśniewski; reprezentujący Polski Komitet Olimpijski - Marian Sypniewski 
oraz paraolimpijczyk - Jerzy Kulik.  
 Defilada uczestniczących w POM-2017 szkół, ślubowanie w imieniu zawodniczek i zawodników oraz komisji 
sędziowskiej; odczytanie "Apelu Olimpijskiego", wciągnięcie flagi narodowej i olimpijskiej, sztafeta z "ogniem 
olimpijskim" oraz zapalenie znicza olimpijskiego - to olimpijskie elementy ceremoniału otwarcia tej masowej 
imprezy sportowej dla młodzieży szkolnej w Płocku.  Uroczystego otwarcia Płockiej Olimpiady Młodzieży 
dokonał Prezydent Miasta Płocka - Patron Honorowy POM-2017 - Pan Andrzej Nowakowski.  
Podczas ceremonii otwarcia POM-2017 wręczono - przyznane przez Polski Komitet Olimpijski - medale "Za 
Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego"; oraz - przyznane przez Płocki Klub Olimpijczyka - dyplomy: 
Honorowego Członka Płockiego Klubu Olimpijczyka; "Za zasługi dla sportu płockiego" oraz "nominacje do kadry 
"płockich nadziei olimpijskich".  
Uroczystośd otwarcia POM-2017 wzbogaciła orkiestra Zespołu Szkół Technicznych oraz występ zespołu 
"IMPRESJA".  

  

   
 

     
 

     

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412695818791898&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704715457675&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412695818791898&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704715457675&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412695818791898&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704715457675&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412695818791898&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704715457675&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412695818791898&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704715457675&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412694952125318&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412695818791898&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704408791039&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704715457675&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
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https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1412704665457680&set=oa.1035066059927440&type=3&ifg=1
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OCENA POM-2017 – KLASYFIKACJA ŁĄCZNA SZKÓŁ 

 
HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA 

 
PKN ORLEN – SPONSOR GŁÓWNY PŁOCKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2016 

MIEJSCE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

2017 2016 
PKT./MIEJSCE 

2017 2016 
PKT./MIEJSCE 

2017 2016 
PKT./MIEJSCE 

I SP 6 ………155,0 119,0/III G 8………………247,0 205,5/II ZSCE……………..213,0 162,0/II 

II SP 21………146,0 124,0/II G 5………………183,5 222,0/I ZST………………..197,0 171,5/I 

III-IV SP 22………145,5 180,0/I G 10……………135,0 106,5/V LO JAGIEŁŁY….157,5 141,5/IV 

SP 3……… 145,5 117,0/IV G 6………………125,0 118,5/III LO MAŁACH….151,0 96,0/VII 

V SP 18………137,0 93,0/VII G 1………………112,0 116,5/IV I LO PUL………..147,5 146,5/III 

VI SP 23………135,0 92,5/VIII G 3………………..94,5 83,5/VII IV LO……………..128,0 135,0/V 

VII SP 20………128,0 93,5/VI G 14………………82,0 29,5/XI III LO……………..104,0 81,5/VIII 

VIII SP 16………101,0 115,0/V G PUL……………73,0 37,0/X ZSB NR 1………….91,0 103,0/VI 

IX SP 12………….64,5 76,5/IX G 4………………..72,0 73,0/VIII ZS ELEKTR……….65,0 46,0/XI 

X SP  5……………51,0 63,5/X G 12………………48,0 85,0/VI ZSE-K……………….62,0 53,5/X 

XI SP PROF……..49,5 54,0/XI G 13………………41,0 49,0/IX ZSUIP………………25,5 54,5/IX 

XII SP 15………… 44,0 45,5/XII G PROF…………27,0 16,0/XII VII LO……………..21,5 9,0/XIII 

XIII SP 11………….40,5 42,5/XIII   AKAD. LO PWSZ..4,0 12,0/XII 

XIV SP 17………….34,0 39,0/XIV   ZS ROL………………0,0 6,0/XIV 

XV SP 13………….27,0 28,0/XV     

XVI SP MUZ………12,5 2,5/XVI     

XVII SP 1……………11,0 NIE 
STRATOWAŁA 

    

     
OCENA POM-2017 – KLASYFIKACJA MEDALOWA SZKÓŁ 

 
HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA 

 
PKN ORLEN – SPONSOR GŁÓWNY PŁOCKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2016 

 
MIEJSCE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

SZKOŁA Z S B R-
M 

SZKOŁA Z S B R SZKOŁA Z S B R 

I SP NR 23 4 1 3 8 G NR 8 9 6 1 16 ZST 6 3 1 10 

II SP NR 3 3 3 1 7 G NR 6 4 1 4 9 I LO PUL 3 - 2 5 

III SP NR 20 3 2 2 7 G NR 10 3 1 1 5 ZSCE 2 2 9 13 

IV SP NR 22 3 1 3 6 G NR 3 2 2 - 4 IV LO 2 2 2 6 

V SP NR 21 3 - 5 8 G NR 12 2 - - 2 ZSB NR 1 2 2 - 4 

VI SP NR 18 2 4 3 9 G NR 5 1 4 3 8 LO JAGIEŁŁY 2 1 - 3 

VII SP NR 6 1 5 2 8 G NR 4 1 2 1 4 ZSE-K 2 - - 2 

VIII SP NR 16 1 2 - 3 G NR 1 - 2 5 7 III LO 1 4 - 5 

IX SP NR 15 1 1 - 2 G NR 14 - 2 4 6 LO MAŁACH. - 4 3 7 

X SP NR 17 1 - - 1 G PUL - 1 - 1 ZSELEKTR. - 1 3 4 

XI SP PROF. - 2 1 3      VII LO - 1 - 1 

XII SP NR 13 - 1 - 1           

XIII SP NR 5 - - 1 1           

XIV                

XV                

XVI                

XVII                

 

 

 

http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
http://mzos.ump.pl/wp-content/uploads/2014/10/logo-ORLEN-czerwone-bez-podpisu.jpg
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      OPRACOWAŁ: Ryszard Olczuk 
OPIS OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW. 

1. Wyłoniono najlepsze szkoły w klasyfikacji dziewcząt i chłopców ze szkół: podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w 11 dyscyplinach sportu. 

2. Podjęto próbę zainteresowania dzieci i młodzież szkolną sportem i ideą olimpijską, historią i dorobkiem 
płockich olimpijczyków, oraz zainteresowanie aktywnym trybem życia. 

3. Wyłoniono najlepsze szkoły w następujących dyscyplinach sportu: unihokej dziewcząt i chłopców, piłka 
ręczna dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców; piłka 
nożna dziewcząt i chłopców, pływanie dziewcząt i chłopców, tenis stołowy dziewcząt i chłopców, 
badminton dziewcząt i chłopców, wioślarstwo dziewcząt i chłopców, lekkiej atletyce dziewcząt i 
chłopców, w tym biegi przełajowe. 

4. Podjęto próbę upowszechnianie „idei dobrego przykładu” poprzez prezentację płockich Olimpijczyków, 
ich dorobku sportowego. W imprezie wzięło czynny udział 12 Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. 

5. Poprzez upowszechnienie „sportu dla wszystkich”, przekazano młodzieży formę zdrowego trybu życia, 
kształtowania cech charakteru i integracji społecznej. 

6. Zawody były promocją idei olimpijskiej wśród młodzieży oraz społeczeostwa miasta Płocka. 
7. Nawiązano do tradycji obchodzonego w Płocku i całej Polsce „Dnia Olimpijczyka” 

 
 

Zarząd Płockiego Klubu Olimpijczyka wyraża głębokie ubolewanie z powodu 

zaniechania przez Prezydenta Miasta Płocka kontynuacji tej imprezy pod nazwą  

PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY,  

która służyła promocji idei olimpizmu i cieszyła się uznaniem wśród młodzieży 

 

V.2. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI „OLYMPIC DAY”, 
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DATA i MIEJSCE IMPREZY 
W dniu 19 czerwca 2017 roku PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA był organizatorem OLYMPIC DAY – masowej imprezy 
sportowej dla młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody 
sportowe odbywały się na obiektach sportowych Zespołu Szkół Nr 1 w Płocku, który był współorganizatorem 
imprezy. Sponsorem strategicznym ”OLYMPIC DAY” był MCDONALD’S POLSKA Sp. z o.o.   

 
Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 600 osób. 
 
CELEM IMPREZY BYŁO: 

1.    Promocja i upowszechnienie idei olimpizmu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta Płocka 
       i okolic. 

              2.   Uczczenie rocznicy stworzenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, promocja dorobku 
                    płockich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków. 
              3.    Promocja aktywnego trybu życia, sportu i kultury fizycznej, jako formy rozwoju psychofizycznego 
                    młodego człowieka. 

     4.    Stworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach zajęd  
            sportowych. 
     5.    Kształtowanie nawyków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w opartego na uniwersalnej 
            idei olimpizmu. 
     6.    Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w 
            Zajęciach rekreacyjnych i sportowych oraz w imprezach i zawodach sportowych. 
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ZADANIE ADRESOWANE BYŁO DO: 
 

♦  Młodzieży przedszkolnej, młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
     oraz osób dorosłych i niepełnosprawnych - zainteresowanych ideą olimpizmu, sportem i kulturą fizyczną. 

♦  Impreza odbywała się pod merytorycznym nadzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz pod   
     Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka. 

♦ Okolicznościowe listy do uczestników „OLYMPIC DAY” wystosowali: Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego 
     Komitetu Olimpijskiego oraz Adam Krzesioski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
REALIZACJA BEZPOŚREDNIA ZADANIA. 
Realizacja zadania miała miejsce w dniu 19 czerwca 2017r na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w 
Płocku, ul. Piaska 5. Otwarcie imprezy – godzina 10:15. Uczestników „OLYMPIC DAY ” w imieniu organizatorów 
powitała Dyrektor ZS nr 1 – Pani Marzenna Machała- Pniewska. Katarzyna Deberny – Dyrektor Polskiej 
Akademii Olimpijskiej - w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego odczytała uroczysty list Andrzeja 
Kraśnickiego - Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego skierowany do młodzieży uczestniczącej w imprezie, 
Prezydenta Miasta Płocka, Olimpijczyków, nauczycieli oraz organizatorów tegorocznej edycji OLYMPIC DAY RUN 
w Polsce. Po wystąpieniu – Pani Katarzyna Deberny uroczyście otworzyła imprezę.  
Honorowymi uczestnikami „OLYMPIC DAY” byli Olimpijczycy: Wojciech Jankowski, Grzegorz Stellak, 
Sławomir Maciejowski, Michał Łogosz, Bogdan Zalewski; Stanisław Wierzbicki, Piotr Buchalski; 
Paraolimpijczyk – Jerzy Kulik, reprezentanci kraju i medaliści mistrzostw Polski – Monika Bieokowska, 
Eugeniusz Gałecki, Stefan Dobaczewski, Rafał Biokowski, Łukasz Krajewski, Jacek Karolak, Michał Sobiecki, 
Bartosz Donarski, Maciej Gomoła, Michał Gomoła oraz wychowawca i trener olimpijczyków, medalistów MŚ i 
Polski w piłce ręcznej – Bogdan Zajączkowski. 

 
W głównej części imprezy: 
 

♦Rozegrano 19 biegów „olimpijskich” na różnych dystansach w kategorii dziewcząt i chłopców w rocznikach 
   od 2011 – do 1998. 

♦Rozegrano zawody w 5 kategoriach wiekowych na ergometrach wioślarskich – w kategorii dziewcząt  
 i chłopców. 

♦Rozegrano turniej przeciągania liny w wykonaniu czterech najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w 
klasyfikacji chłopców tegorocznej edycji Płockiej Olimpiady Młodzieży. Konkurs przeciągania liny stał się 
inspiracją do zabawy dla najmłodszych uczestników „OLYMPIC DAY ”.  

♦Rozegrano pokazowy wyścig na wózkach osób niepełnosprawnych. 

♦Rozegrano pokazowe konkursy w gry badmintona, (kto wygra z M. Łogoszem, M. Bieokowską, M. Gomołą) 

♦Rozgrano pokazowe konkursy w tenisie ziemnym na wózkach, (kto wygra z J. Kulikiem) . 

♦Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace plastyczne o tematyce olimpijskiej. 

♦Prowadzący imprezę przeprowadził „na żywo” wywiady z Olimpijczykami i reprezentantami Polski, 
którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia sportowe, przekazali młodzieży swoją drogę do sukcesów 
sportowych i życiowych (Michał Łogosz, Monika Bieokowska, Rafał Bieokowski, Wojciech Jankowski, 
Jerzy Kulik). 

♦Uczestnicy imprezy brali aktywny udział w zorganizowanym przez Polski Komitet Olimpijski konkursie 
„olimpijskie koło fortuny”, malowaniu symboli olimpijskich na pamiątkowych torbach i licznych  
konkursach wiedzy o idei olimpizmu, o płockich olimpijczykach. Fundatorami nagród w tych 
konkursach byli: PKOl oraz prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Pan Dariusz Kluge,  
który ufundował kilkanaście piłek do gier zespołowych.   

♦Wszystkim uczestnikom OLYMPIC DAY wręczono dyplomy MKOl oraz pamiątkowe koszulki z  
    okolicznościowym nadrukiem ufundowane przez SPONSORA STRATEGICZNEGO – MCDONALD’S POLSKA a 
    zwycięzcom poszczególnych konkurencji – medale i puchary. 

♦Podczas imprezy wręczono: medale „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” przyznane przez Polski  
   Komitet Olimpijski dla Bogdana Zajączkowskiego oraz Michała Łogosza.  
 
Na zakooczenie OLYMPIC DAY – Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Miasta Płocka - Pan 
Robert Czwartek wręczył puchary ufundowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji najlepszym szkołom w 
klasyfikacji zespołowej dziewcząt i chłopców w tegorocznej edycji Płockiej Olimpiady Młodzieży a Prezes 
Płockiego Klubu Olimpijczyka Pan Wojciech Jankowski – okolicznościowe statuetki dla koordynatorów 
poszczególnych dyscyplin sportu POM-2017. Impreza została zakooczona o godzinie 14:00. 
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OPIS OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW. 

1.  Podjęto próbę zainteresowania dzieci i młodzież szkolną sportem i ideą olimpijską, historią i dorobkiem 
płockich olimpijczyków, oraz zainteresowanie aktywnym trybem życia, w tym osób niepełnosprawnych. Łącznie 
w imprezie wzięło udział ok. 600 osób. 

 
2. Przekazano młodzieży przesłanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego o uniwersalnych zasadach idei olimpijskiej. O tym, że olimpizm jest filozofią życia, chwalącą i 
łączącą w zrównoważoną całośd, jakośd ciała, woli i umysłu. Przesłanie o tym, że łącząc sport z kulturą i 
edukacją, olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych 
wartościach dobrego przykładu, odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych 
zasad etycznych.  

  
3. Zaprezentowano młodzieży różne formy – od wyczynowej do rekreacyjno-zabawowej - aktywności fizycznej 
w różnych dyscyplinach sportu, w tym: biegów na różnych dystansach, wioślarstwa na ergometrach, 
badmintona, przeciągania liny, piłki nożnej, tenisa ziemnego na wózkach i piłki nożnej dla osób 
niepełnosprawnych.  

 
4. Zademonstrowano młodzieży prace plastyczne wykonane przez rówieśników o tematyce olimpijskiej. 
Uczestnicy mieli okazję do wykazania własnych zdolności plastycznych w formie malowania symboli 
olimpijskich. 

 
5. Przeprowadzono liczne konkursy wiedzy o tematyce sportowej i olimpijskiej, o formach zdrowego stylu życia 
w oparciu o aktywnośd fizyczną, ruch i uprawianie sportu. 

 
6. Podjęto próbę zainteresowania młodzieży 135-letnią historią sportu płockiego oraz udziałem płockich 
sportowców w Igrzyskach Olimpijskich. 

 
7. Podjęto próbę upowszechnianie „idei dobrego przykładu” poprzez prezentację płockich Olimpijczyków i 
Paraolimpijczyków – osób niepełnosprawnych, ich dorobku sportowego. W imprezie wzięło czynny udział 7 
Olimpijczyków I Paraolimpijczyków. 

 
8. Poprzez upowszechnienie „sportu dla wszystkich”, przekazano młodzieży formę zdrowego trybu życia, 
kształtowania cech charakteru i integracji społecznej oraz zasady fair play w sporcie i życiu codziennym. 
 
 

V.3 SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI SPŁYWU WIOŚLARSKIEGO   
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DATA i MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 
W dniach 07 września – 09 września 2017 roku PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA był organizatorem spływu 
wioślarskiego rzeką Wisłą na trasie Twierdza Modlin – Płock. 

 
CELEM IMPREZY BYŁO: 
         
        1.     Uczczenie obchodów „ROKU RZEKI WISŁY”. 

2.     Uczczenie 135 rocznicy spływu wioślarzy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego z Warszawy do  
        Płocka. Spływ odbył się na trasie Warszawa – Płock w sierpniu 1882 roku i zakooczył się w dniu 13  
        sierpnia w Płocku. To wydarzenie dało początek dla wioślarstwa w Płocku. 
3.     Uczczenie jubileuszu 135 - lecia działalności Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego (rok powołania –  
        1882) i sportu płockiego. 
4.     Uczczenie 15 – lecia działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka. 

        5.     Promocja szlaku turystyki wioślarskiej połączonej ze zwiedzaniem miejsc historycznych ( Modlin,  
                 Czerwiosk, Wyszogród, Płock) 

6.     Promocja turystyki wodnej wśród osób starszych oraz młodzieży. 
7.     Integracja ludzi związanych z turystyką wodną oraz środowisk w miejscowościach nadwiślaoskich. 

        8.     Inspiracja dla władz samorządowych w miejscowościach etapowych do tworzenia przystani wodnych  
                 związanych z turystyką i sportami wodnymi. 
 

ADRESACI ZADANIA 
       Zadanie było adresowane do klubów sportowych prowadzących działalnośd w zakresie wioślarstwa, w tym 
turystyki i rekreacji wioślarskiej oraz osób indywidualnych zainteresowanych taką działalnością; byłych 
zawodników oraz młodzieży wioślarskiej zrzeszonej ww. klubach w kraju i zagranicą. 
 

OPIS REALIZACJI ZADANIA. 
Realizacja zadania uzależniona była od wielu czynników zewnętrznych takich jak stan wody w Wiśle na trasie 
spływu, pogoda w dniach realizacji projektu gwarantująca bezpieczeostwo uczestników spływu oraz: 
             1. Pozyskania środków finansowych na realizacje ww. projektu. 
             2. Zaangażowania władz samorządowych w miejscowościach nadwiślaoskich ujętych w programie 
                 spływu. 
             3. Możliwości czasowych i finansowych uczestników spływu,  
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Z ww. względów Organizator dwukrotnie zmuszony był do zmiany terminu realizacji projektu oraz przyjętego 
wstępnie programu. Ostateczną wersję projektu realizowano w dniach 07 – 09 września 2017 roku na trasie 
Twierdza Modlin (przystao KAJAKI DYLEWSKI w Nowym Dworze Mazowieckim) do Płocka.  
 

◊     Zgodnie z przyjętym ostatecznie programem - start do spływu wyznaczono na dzieo 7 września 2017r o 

godzinie 11:00 z przystani KAJAKI DYLEWSKI położonej nad Narwią, około 500 m przed ujściem do rzeki Wisły. 
Niestety, niesprzyjające warunki atmosferyczne – zbyt silny wiatr, który powodował wysoką falę, szczególnie 
przy ujściu Narwi do Wisły oraz intensywne przelotne opady deszczu – nie pozwoliły na rozpoczęcie spływu w 
wyznaczonym miejscu i wyznaczonym czasie. Warunki na wodzie zagrażały zdrowiu i życiu uczestników spływu.  
 

◊ Po konsultacji z metrologiem oraz właścicielem przystani, doświadczonym organizatorem spływów rzeką 

Wisłą, Narwią – podjęto decyzję przeniesienia startu spływu na następny dzieo tj. 8.09.2017 z miejscowości 
Wyszogród. Prognoza pogody na ten dzieo pozwalała na rozpoczęcie spływu z tej miejscowości.  

 

◊    Tego samego dnia (7.09.17) odbyła się ceremonia otwarcia spływu a także spotkanie z przybyłym na 

otwarcie -  dyrektorem Muzeum Twierdzy Modlin, podczas którego odwołano zwiedzanie zbytkowej Twierdzy, 
odwołano postój w Czerwiosku nad Wisłą połączony ze zwiedzaniem zabytkowej świątyni. Przewieziono sprzęt 
wioślarski oraz uczestników spływu do Wyszogrodu. W Wyszogrodzie po zabezpieczeniu sprzętu oraz obiedzie a 
także krótkim zwiedzaniu zabytkowych miejsc w Wyszogrodzie – uczestnicy spływu zostali zakwaterowani w 
miejscowości Drwały. W miejscu zakwaterowania odbyło się integracyjne spotkanie uczestników spływu, 
podczas którego omówiono cel spływu, historyczne wydarzenia w miejscowościach nadwiślaoskich – Modlin, 
Czerwiosk, Wyszogród - związane z turystyką wioślarską oraz działalnością Towarzystw Wioślarskich w 
Warszawie i Płocku. Zapoznano uczestników spływu z zasadami bezpieczeostwa na wodzie podczas spływu, 
regulaminem i dalszym programem spływu. 

 

 ◊  W dniu 8.09.17r – po śniadaniu i przyjeździe z miejsca zakwaterowania do Wyszogrodu, przy znacznie 

lepszej pogodzie i warunkach wodnych na rzece Wiśle oraz po zapoznaniu się z prognozą na najbliższe godziny - 
podjęto decyzję o rozpoczęciu spływu. Przygotowano sprzęt do wodowania na bulwarze w Wyszogrodzie. 
Dzięki uprzejmości Pani Anny Kossakowskiej – sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród oraz Dyrektora 
Muzeum – uczestnicy spływu mogli zwiedzid wystawy w miejscowym muzeum, zapoznad się ze zbiorami 
związanymi z rzeką Wisłą a nawet z działalnością byłego Towarzystwa Wioślarskiego w Wyszogrodzie. Około 
godziny 11: 30 – trzy osady wioślarskie – dwie czwórki i jedna dwójka wyruszyły w rejs do Płocka. Po pokonaniu 
dystansu ok. 50 kilometrów z kilkoma postojami w ciekawych miejscach (Kępa Polska, Ławice Troszyoskie) – 
uczestnicy spływu ok. godziny 17: 00 dotarli do przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Po 
zabezpieczeniu sprzętu oraz udzieleniu wywiadów dla Płockiej Telewizji i portali internetowych – zostali 
przewiezieni do Ośrodka Wypoczynkowego „Mazowsze” w Soczewce na kolację i nocleg. 

 
◊  W dniu 9.09.17r – podczas otwarcia regat wioślarskich o Memoriał Juliusza Kawieckiego oraz Mistrzostw 
Polski w sprincie wioślarskim, głównej imprezie sportowej organizowanej przez Płockie Towarzystwo 
Wioślarskie dla uczczenia 135 rocznicy powołania w Płocku Towarzystwa Wioślarskiego – uczestników spływu 
serdecznie powitało kilkaset osób. Uczestnicy regat wioślarskich z kilkunastu klubów wioślarskich z całej Polski 
oraz licznie zgromadzeni sympatycy wioślarstwa w Płocku oklaskami witali przybyłych wioślarzy z WTW 
Warszawa. PTW Płock oraz SKS „POSNANII” Poznao. Pani Wioletta Kulpa – w imieniu SPONSORA SPŁYWU w 
towarzystwie prezesów: Jarosława Wolskiego z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i Jacka Karolaka z 
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego – wręczyła pamiątkowe medale uczestnictwa w spływie wioślarskim 
rzeką Wisłą dla uczczenia 135-lecia spływu wioślarzy WTW Warszawa w 1882 roku, który dał jeszcze w tym 
samym roku impuls do powstania w Płocku Towarzystwa Wioślarskiego, które stało się kolebką płockiego 
sportu i płockich Olimpijczyków.  

 

◊  Projekt był realizowany pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana 

Adama Struzika i był wpisany w program obchodów Roku Rzeki Wisły 2017.       
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OPIS OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW. 

1. Spływ wioślarski szlakiem wioślarzy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego z 1882 roku był godnym 
uczczeniem obchodów Roku Rzeki Wisły 2017. 
 
2. Realizacja zadania w roku jubileuszy: 135 – lecia Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz 15-lecia 
działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka pozwoliła na przypomnienie społeczeostwu Miasta Płocka oraz 
uczestnikom ogólnopolskich regat wioślarskich w dniu 9.09.2017r o genezie powstania tych stowarzyszeo, 
początkach sportu i turystyki wioślarskiej w Płocku i w Warszawie; ich roli i zasług w krzewieniu nie tylko kultury 
fizycznej, sportu i turystyki, ale także postaw patriotycznych i społecznych. 
 
3. Realizacja projektu pozwoliła za pośrednictwem elektronicznych mediów społecznościowych na 
ogólnopolską promocję turystyki wioślarskiej na historycznym szlaku wodnym z Warszawy do Płocka. 
Dowodem są liczne zapytania kierowane do organizatora o kontynuację spływów w najbliższych latach.  
 
4. Organizacja spływu wzbudziła zainteresowanie władz Miasta i Gminy Wyszogród oraz organizatorów 
turystyki wodnej w Nowym Dworze Mazowieckim tematyką turystyki wioślarskiej, rozwijania bazy i urządzeo 
spełniającej warunki techniczne do organizacji spływów wioślarskich. 
 
5. Uczestnicy spływu mieli okazję do poznania walorów turystycznych rzeki Wisły, zwiedzania miejsc 
historycznych w Modlinie, Wyszogrodzie, Płocku oraz wielu przeżyd natury emocjonalnej i estetycznej. To oni – 
uczestnicy spływu – już są i będą najlepszymi promotorami głównych idei spływu. 
 

6. Organizacja spływu przyczyniła się w znaczący sposób do integracji środowisk związanych z działalnością 
Towarzystw wioślarskich Płocka i Warszawy oraz zainteresowania osób starszych, byłych zawodników 
uprawiających wioślarstwo w Polsce, do udziału w takiej formie aktywności fizycznej. Połączenie uprawianie 
wioślarstwa w tym wieku (50+) z możliwością z poznania nowych, często nieznanych miejscowości oraz 
walorów przyrodniczych rzeki Wisły stwarza niezapomniane wrażenia i pozytywne emocje. 
 
7. Realizacja projektu pozwoliła organizatorom na zdobycie odpowiedniego doświadczenia, niezbędnego do 
kontynuacji organizacji spływów wioślarskich w przyszłości, co powinno przyczynid się do rozwoju tej formy 
turystyki na rzece Wiśle. 
 
8. Organizacja spływu przyczyniła się promocji PKN ORLEN w miejscowościach nadwiślaoskich (Nowy Dwór 
Mazowiecki, Wyszogród, Płock), jako SPONSORA SPŁYWU wspierającego aktywne formy aktywności fizycznej 
na rzece Wiśle, turystykę wioślarską oraz wioślarstwo wyczynowe w najwyższej formie. 
   
  V.4. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI PŁOCKIEJ SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ-2017 
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Realizacja zadania miała miejsce w dniu 30 listopada 2017r w Galerii Wisła w Płocku. Otwarcie imprezy – 
godzina 13:30. Uczestników „PŁOCKIEJ SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ-2017” w imieniu organizatorów powitał i 
imprezę otworzył Pan Jacek Karolak – wiceprezes Zarządu Płockiego Klubu Olimpijczyka i prezes Płockiego 
Towarzystwa Wioślarskiego- współorganizatora imprezy. 
 
Honorowymi uczestnikami „PŁOCKIEJ SZTAFETY OLIMPIJSKIEJ-2017 byli: Katarzyna Chmielewska-
Wojciechowska – córka śp. Włodzimierza Chmielewskiego Olimpijczyka z Igrzysk Olimpijskich Montreal-1976 
na rzecz, której prowadzono akcję charytatywną oraz Olimpijczycy: Sławomir Maciejowski, Stanisław 
Wierzbicki, Bogdan Zalewski; Adam Wiśniewski; Paraolimpijczycy – Kamil Fabisiak i Piotr Jaroszewski.  

 
W imprezie udział wzięło wielu byłych świetnych zawodników z różnych dyscyplin sportu: Honorata 
Motylewska (b. wicemistrzyni świata w wioślarstwie), Piotr Maślanka – medalistka imprez mistrzowskich w 
kickboxingu, Dariusz Bednarski – wielokrotny medalista Mistrzostw Świata Mastersów w skoku wzwyż, Henryk 
Szlachta, Maria Welenc, Marek Bałdyga, Jan Skowrooski, Agnieszka Kruszewska, Aleksandra Wojciechowska 
– byli reprezentanci Polski w wioślarstwie, piłkarze ręczni: Przemysław Krajewski, Adam Morawski, Gilberto 
Duarte, Josse de Toledo, trener Bogdan Zajączkowski, sędzia klasy międzynarodowej w piłce ręcznej – Bartosz 
Leszczyoski.  

        
Uroczyście powitano Pana Roberta Czwartka – Dyrektora Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystki UM, Panią 
Wiolettę Kulpę – przedstawicielkę PKN ORLEN – sponsora „Płockiej Sztafety Olimpijskiej-2017; Panią Marię 
Rybicką – Członka Honorowego Płockiego Klubu Olimpijczyka oraz Jarosława Wolskiego – wiceprezesa Zarządu 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, członka Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
 
 W głównej części imprezy rozegrano 16 biegów na ergometrach wioślarskich, w tym sztafety dziewcząt i 
chłopców ze szkół podstawowych, sztafety zawodniczek i zawodników wyczynowych nieuprawiających 
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wioślarstwa oraz ogólnopolskie sztafet mastersów (osób starszych). Ponadto: rozegrano Otwarte 
Mistrzostwa Miasta Płocka zawodników wyczynowych uprawiających wioślarstwo. 
 

♦ Rozegrano pokazowy wyścig na ergometrach dla osób niepełnosprawnych. 
 

♦ Rozegrano pokazowy wyścig na ergometrach dla VIP-ów z udziałem m.in. Olimpijczyków (Stanisław 
Wierzbicki, Adam Wiśniewski, Bogdan Zalewski; piłkarzy ręcznych: Przemysława Krajewskiego, Adama 
Morawskiego, Gilberto Duarte, Josse de Toledo, trenera Bogdana Zajączkowskiego, sędziego klasy 
międzynarodowej w piłce ręcznej – Bartosza Leszczyoskiego. 
 

♦ Najlepszym sztafetom w klasyfikacji zespołowej oraz w biegach o Mistrzostwo Miasta Płocka wręczono 
puchary i medale. Uczestnicy biegów pokazowych otrzymali statuetki Płockiego Klubu Olimpijczyka – „Godny 
naśladowania”. 
 

♦ Przeprowadzono akcję charytatywną pod nazwą „wiosłuję dla Kasi”, podczas której zbierano pieniądze na 
leczenie Katarzyny Chmielewskiej -Wojciechowskiej, córki Olimpijczyka z Igrzysk Olimpijskich Montreal-1976 – 
Włodzimierza Chmielewskiego, która zmaga się z chorobą nowotworową. W akcji wzięło udział 89 osób, które 
przez 3,5 godziny non-stop „wiosłowało dla Kasi” na specjalnie ustawionym ergometrze. W sumie 
przewiosłowali 50006 metrów! Najmłodszy uczestnik tej akcji miał 3 lata – najstarszy – 77.  Za każde 
przewiosłowane 10 metrów organizatorzy wpłacą na konto Fundacji wspierającej leczenie Katarzyny 
Chmielewskiej -Wojciechowskiej 1,00 złotówkę. Ta akcja, poza promocją idei olimpizmu, kultury fizycznej i 
sportu wśród młodzieży szkolnej – była głównym celem tegorocznej edycji Płockiej Sztafety Olimpijskiej. 
 

♦ Prowadzący imprezę – Pan Bogdan Wolny – przeprowadził „na żywo” wywiady Olimpijczykami i 
reprezentantami Polski, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia sportowe, przekazali młodzieży swoją drogę 
do sukcesów sportowych i życiowych. W wywiadzie - Kasia Chmielewska podzieliła się z uczestnikami zawodów 
swoimi przeżyciami i emocjami związanymi z walką z chorobą, z udziałem – mimo choroby – w aktywnym życiu 
oraz podziękowała wszystkim uczestnikom za okazany „dar serca”, za pamięd i uznanie dla swojego Ojca. 
 

♦ Uczestnikom, którzy brali aktywny udział w imprezie wręczono okolicznościowe dyplomy uczestnictwa, 
czapeczki św. Mikołaja oraz upominki w postaci wydawnictw Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  
 

♦ Podczas imprezy wręczono okolicznościowe dyplomy Płockiego Klubu Olimpijczyka z podziękowaniem za 
wspieranie realizowanych projektów w upowszechnianiu idei olimpizmu wśród młodzieży szkolnej i 
społeczeostwa Miasta Płocka w 2017 roku. Podziękowanie otrzymali: Prezydent Miasta Płocka – Pan Andrzej 
Nowakowski; Pani Wioletta Kulpa – przedstawicielka PKN ORLEN; Pan Jacek Kozioski – Prezes Agencji 
Rewitalizacji Starówki, Pani Magdalena Michalska – menager Galerii WISŁA.   

 

♦ W uznaniu zasług dla płockiego sportu i promocji sportu osób starszych Płocki Klub Olimpijczyka wyróżnił 
okolicznościowym pucharem „GODNY NAŚLADOWANIA” Pana Dariusza Bednarskiego – wielokrotnego 
medalistę Mistrzostw Świata w kategorii masters w skoku wzwyż. Puchar wręczono podczas trwania imprezy. 
 

♦ W trakcie imprezy zaprezentowano młodzieży i szerokiej publiczności wioślarstwo – najstarszą dyscyplinę 
sportu uprawianą w Płocku, kolebkę płockich Olimpijczyków (12 uczestników Igrzysk Olimpijskich, w tym 5 
medalistów olimpijskich).  
 

♦ W trakcie imprezy zorganizowano wystawę zdjęd archiwalnych „Od Zulusów do Igrzysk Olimpijskich”. 
Wystawa prezentowana była do 15 grudnia 2017 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności oraz 
klientów Galerii Wisła. 
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VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK (skrót) 

DOCHODY KOSZTY 

LP. SPECYFIKACJA DOCHODÓW DOCHÓD LP SPECYFIKACJA KOSZTÓW KOSZTY 

1. DOTACJE URZĘDU MIASTA 
DO REALIZOWANYCH ZADAO PUBLICZNYCH 

4.700,00 
11,25% 

 
1 

KOSZTY REALIZACJI ZADAO  
KALENDARZOWYCH 

36.793,44 

PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY-2017 
OLIMPIC DAY 
SPŁYW WIOŚLARSKI 
PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA-2017 

9.590,14 
19.056,48 
2.164,46 
5.982,36 

- OLIMPIC DAY 
- PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA 

2.200,00 
2.500,00 

2. SPONORZY REALIZOWANYCH ZADAO  33.900,00 
81,16% 

2 KOSZTY OBSŁUGI BANKOWEJ 418,00 

PROWADZENIE RACHUNKU-PROWIZJE 418,00 

 PKN ORLEN: 
MC DONALDS POLSKA: 
CX80 – CHOTÓW: 

15.500,00 3 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ 546,56 
16.900,00   

1.500,00 

3. 
 

DAROWIZNY 2.300,00 
5,51% 

 AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI: 
AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA: 

1.700,00 

600,00 

4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 870,00 
2,08% 

 RAZEM: (poz. 1+2+3+4) 41.770,00 – 
100,00% 

RAZEM: (poz. 1+2+3) 37.758,00 

 
 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMOWYCH W 2017 ROKU 
 
Lp. ZADANIE DATA 

REALIZACJI 
REALIZACJA 

1. PŁOCKA OLIMPIADA 
MŁODZIEŻY-2017 
 (sporty halowe) 

FINAŁY 
- unihokej 27-28.02.17 

- piłka ręczna -27.02 – 2.03.17 
- siatkówka 6 – 8.03.17 
- koszykówka 3.03.17 
- badminton 9.03.17 

- siatkówka – 10.03.17 
- pływanie 13-15.03.17 
- tenis stołowy 16.03.17 

 
ZREALIZOWANO 

w uzgodnionym zakresie  
z UM Płocka 

2. WALNE SPRAWOZDAWCZE 
ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU 

17 marzec 2017 ZREALIZOWANO 

3. PODJĘCIE DZIAŁAO W SPRAWIE 
UFUNDOWANIA SZTANDARU 

DLA KLUBU OLIMPIJCZYKA 

Uchwała na Walnym Zebraniu 
17.03.2017 

ZGROMADZONO WIĘKSZĄ CZĘŚD 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH, 

ZLECONO WYKONANIE – TERMIN 
WRĘCZENIA 5 MAJA 2018 

4. PŁOCKA OLIMPIADA 
MŁODZIEŻY-2017  

(sporty letnie) 

FINAŁY  
- biegi przełajowe 21.03.17. 

24.04.2017 – OTWARCIE 
- piłka nożna 24-27.04.17 

- lekkoatletyka 24-27.04.17 
- wioślarstwo (ergometry) – 27.04.17 

27.04.2017 - ZAKOOCZENIE 

 
 

ZREALIZOWANO  
w uzgodnionym zakresie 

z UM Płocka 

6. OLIMPIC DAY RUN  
DZIEO OLIMPIJSKI 

PODSUMOWANIE POM-2017 

19.06.2017 ZREALIZOWANO 

7. SPŁYW WIOŚLARSKI  
RZEKĄ WISŁĄ   

WARSZAWA - PŁOCK 

21 – 25.06.2017 ZREALIZOWANO 
w terminie 7-9 września 2017 

na skróconej trasie Modlin-Płock  
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8. „PŁOCKA SZTAFETA 
OLIMPIJSKA-2017”  

– zawody na ergometrach 
wioślarskich 

1.12.17 – sztafety: 
- szkoły podstawowe 

- zawodnicy wyczynowi, 
- biegi pokazowe ( niepełnosprawni, VIP) 

2.12.17 –Otwarte Mistrzostwa Miasta 
Płocka 

- Ogólnopolskie zawody sztafet 
mastersów 

 
ZREALIZOWANO  

w zmienionym terminie  
30 listopada 2017 

w Galerii Wisła 
 
 

9. „OLIMPIJSKA WIGILIA” 
- spotkanie opłatkowe 

16.12.2017 NIEZRALIZOWANO 
z powodu braku zainteresowania 

członków klubu 

10. WYSTAWA  
„OD ZULUSÓW DO IGRZYSK 

OLIMPIJSKICH – CZĘŚD II” 

Zadanie zaległe z poprzednich lat – 
niewykonane z powodu braku 

środków finansowych 

ZADANIE ZREALIZOWANO DZIĘKI 
WSPARCIU GALERII WISŁA 

 

VIII. REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMOWYCH W POZOSTAŁYCH LATACH  

        KADENCJI ZARZĄDU KLUBU   

 

ROK 2014 
 

Lp. ZADANIE REALIZACJA UWAGI 

1. Opracowanie: Założeo programowych Klubu, 
Programu działalności Klubu na lata 2014-2017; 
zmian w statucie, zasad regulaminowych, wyboru 
władz Klubu. 

 
ZREALIZOWANO 

Zadanie zrealizowane przez 
grupę inicjatywną 
reaktywowania Stowarzyszenia 
Klub Olimpijczyka w Płocku. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 
Członków Klubu: przyjęcie programu działania, 
zmian w statucie Klubu, wyboru władz Klubu,  

ZREALIZOWANO  

3. „DNI OLIMPIJCZYKA” 
Inauguracja działalności PŁOCKIEGO KLUBU 
OLIMPIJCZYKA  
w tym: przedstawienie założeo programowych 
reaktywowanego Klubu Olimpijczyka, odczytanie 
„Apelu Olimpijskiego”, wręczenie kółek olimpijskich 
dla młodych zawodników wszystkich dyscyplin 
olimpijskich z Płocka i powiatu płockiego, wciągnięcie 
flagi olimpijskiej. 

 
 
 

ZREALIZOWANO 
zgodnie z założonym 

programem 

 
Kółka olimpijskie otrzymali 
zawodnicy z terenu Miasta 
Płocka. Sportowcy z powiatu 
płockiego (ziemskiego nie 
spełniają kryterium PKOl 

4. „PŁOCCY OLIMPIJCZYCY” 
-publikacja cyklu artykułów prasowych,  
-informacja na portalach internetowych,  
-realizacja audycji radiowych o płockich 
 olimpijczykach  
- konkursy na temat idei olimpizmu, itp. 

 
REALIZOWANO 

JAKO PRACA CIĄGŁA 
W OKRESIE KADENCJI 

 

5. „ROLA SPORTU W ŻYCIU CZŁOWIEKA” – 
konferencja naukowa z udziałem wybitnych 
olimpijczyków – naukowców z zakresu kf i sportu (prof. 

T. Tomiak; mgr M. Kemnitz; dr K. Anioł i inni) 

 
NIEZREALIZOWANO 

Brak własnych środków 
finansowych i zainteresowania 

potencjalnych 
współorganizatorów 

6. ”SZTAFETA OLIMPIJSKA” – Pamięci Bernarda 
Szymaoskiego 
- zawody dla młodzieży szkolnej i osób   
    niepełnosprawnych  
- zaproszonych olimpijczyków i zawodników  
   wyczynowych na ergometrach wioślarskich 
   dla uczczenia odzyskania niepodległości Polski. 

 
 

ZREALIZOWANO  
zgodnie z założonym 
programem imprezy 
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ROK 2015 
Lp. ZADANIE REALIZACJA UWAGI 

1.  Walne Zebranie Członków Płockiego 
Klubu Olimpijczyka 

ZREALIZOWANO  

2.  „DNI OLIMPIJCZYKA” - otwarcie izby 
tradycji wioślarstwa i PŁOCKICH 
OLIMPIJCZYKÓW                   

NIEZREALIZOWANO 
1. Jest wykonany projekt adaptacji 
świetlicy PTW na Izbę Tradycji 
Wioślarstwa i Płockich 
Olimpijczyków. 
2. Jest wykonany kosztorys ww. 
adaptacji. 
3. Wobec braku możliwości 
finansowych na ww. cel – Zarząd 
Klubu wspólnie z Zarządem PTW 
podjął decyzję wykonania 
okolicznościowej wystawy 
fotograficznej „OD ZULUSÓW DO 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH”. Wystawa 
jest realizowana w trzech etapach:  
lata 1882 – 1949 
lata 1950 – 1978 
lata 1979 – 2016 
Zrealizowano etapy I i II.  

W latach 2014-16 podjęto 
wielokrotnie próbę pozyskania 
środków finansowych na ten 
cel poprzez złożenie ofert do: 

Płockiego Funduszu 
Grantowego (dwukrotnie); 
Urzędu Marszałkowskiego 

(dwukrotnie). Niestety nasza 
oferta – mimo pozytywnych 

opinii grona opiniodawców – 
nie znalazła uznania w oczach 

decydentów. Jest  

3.  ODSŁONIĘCIE TABLICY „CHWAŁA 
PŁOCKIM OLIMPIJCZYKOM” 

NIEZREALIZOWANO   
Z powodu jak wyżej. 

 

Tablica miała byd 
integralną częścią „IZBY 

TRADYCJI” 

4.  „SZTAFETA OLIMPIJSKA”   
 - zawody dla młodzieży szkolnej i osób 
    niepełnosprawnych  
- zaproszonych olimpijczyków i zawodników 
wyczynowych na ergometrach wioślarskich 

                                                                       

 
ZREALIZOWANO 

zgodnie z przyjętym 
programem 

 

5.  PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO 
MONOGRAFII                           

ZADANIE REALIZOWANE 
JAKO PRACA CIĄGŁA 

Aktualnie gromadzona jest 
dokumentacja fotograficzna 
oraz dokumenty w postaci art. 
prasowych, opracowao 
naukowych, ankiet 
Olimpijczyków itp. materiałów 

6.  DOKONANIE ZMIAN W ZAPISACH KRS 
- uchwała Walnego Zebrania 

Członków Klubu na wniosek Komisji 
Rewizyjnej. 

NIEZREALIZOWANO Zadanie niezrealizowane z 
powodu ciągłych zmian w 
zapisach prawnych wyższego 
rzędu (ustaw sejmowych). 
Aktualna sytuacja prawna dla 
naszego stowarzyszenia jest 
taka: likwidacja stowarzyszenia 
i powołania w to miejsce 
nowego stowarzyszenia pod 
obecną nazwą w rejestrze 
stowarzyszeo w starostwie (UM 
Płocka) lub pozostanie w 
rejestrze KRS z wniesionymi 
poprawkami, co wiąże się z 
dużymi obciążeniami 
finansowymi, na które Zarząd 
Klubu nie miał środków. W 
związku z powyższym – Zarząd 
Klubu odłożył decyzję w tej 
sprawie do czasu Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego w 2018 roku  
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ROK 2016 
Lp. ZADANIE REALIZACJA  UWAGI  

1.  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA 

ZREALIZOWANO  

2.  „DNI OLIMPIJCZYKA”                     ZREALIZOWANO 
zgodnie z założonym 

programem 

Zadanie zrealizowane podczas 
ceremonii otwarcia Płockiej 
Olimpiady Młodzieży-2016 

3.  PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY (POM-
2016)   

ZREALIZOWANO 
zgodnie z założonym 

programem 

Zadanie realizowane wspólnie z 
Płockim Szkolnym Związkiem 
Sportowym, Miejskim 
Zespołem Obiektów 
Sportowych oraz UM Płocka w 
10 dyscyplinach sportu w 
kategorii szkół: podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z 
ceremoniałem olimpijskim. 

4.  WYDANIE MONOGRAFII „ PŁOCCY 
OLIMPIJCZYCY”                            

NIEZREALIZOWANE zadanie 
realizowane 

jako praca ciągła 

W dalszym ciągu gromadzona 
jest dokumentacja 
fotograficzna oraz dokumenty 
w postaci art. prasowych, 
opracowao naukowych, ankiet 
Olimpijczyków itp. materiałów 

5.  PŁOCKA SZTAFETA OLIMPIJSKA -2016                                  ZREALIZOWANO 
zgodnie z założonym 

programem 

Zadanie zrealizowane w nowym 
programie, w którym ujęto 
ogólnopolskie zawody sztafet 
kobiet i mężczyzn w kategorii 
masters 

6.  FORUM SPORTU PŁOCKIEGO                 ZREALIZOWANO Zadanie zrealizowane w ramach 
pracy przedstawicieli Klubu 
Olimpijczyka (Ryszard Olczuk; 
Jacek Karolak) w Płockiej Radzie 
Sportu. Opracowane przez R. 
Olczuka dokumenty: „RAPORT 
O STANIE PŁOCKIEGO SPORTU” 
oraz „STRATEGIA ROZWOJU 
SPORTU PŁOCKIEGO NA LATA 
2017-2022”. Ww. dokumenty 
zostały przedłożone 
Prezydentowi Miasta Płocka w 
czerwcu 2016 roku. 

7.  KONKURSY, PROMOCJA IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH 

ZREALIZOWANO Zadanie było realizowane 
podczas otwarcia i zakooczenia 
rozgrywek w każdej dyscyplinie 
sportu ujętej w programie 
Płockiej Olimpiady Młodzieży-
2016; w sumie podczas 30 
rozgrywek finałowych. 

 
Przedkładając niniejsze „SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA ZA ROK 2017” 

liczymy na merytoryczną ocenę naszej działalności w roku 2017 oraz w okresie mijającej kadencji. Nie 
wszystkie zadania ujęte w rocznych programach zostały zrealizowane. Głównym powodem był brak środków 
finansowych. 

Liczymy na rzeczową dyskusję podczas najbliższego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków 
Klubu; przyjęcie realnych i merytorycznych wniosków do dalszej – mamy nadzieję, że jeszcze bardziej 
owocnej działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka w naszym mieście. 

 
Za Zarząd: 

WOJCIECH JANKOWSKI 
PREZES ZARZĄDU.  


