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Tegoroczne wojewódzkie uroczystości Dni Olimpijczyka odbyły się 22 kwietnia 2022 
w Szczecinie. Organizatorami uroczystości był Zachodniopomorska Rada Olimpijska przy 

wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczeciński Klub 
Olimpijczyka, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków i KSI 
"START" Szczecin. 

Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem 40 Olimpijczyków i Paraolimpijczyków 
z Prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem, Wicemarszałkiem Województwa Stanisławem 
Wziątkiem w pięknym wystroju Willi Lentza. W spotkaniu uczestniczyli również prezesi 
PKOL - A. Kraśnicki i PK Paraolimpijskiego E. Grabowski. W trakcie spotkania 

5 Olimpijczyków - uczestników Igrzysk Olimpijskich 50 lat temu tj. Monachium 1972 - 

I. Szuszkiewicz, E. Kowalczyk, M. Tałaj, K. Pierwieniecki i R. Kowalewski - uhonorowano 

kwiatami i upominkami marszałka. 

Po spotkaniu olimpijczycy spotkali się z młodzieżą Szczecińskich Szkół: Centrum Kształcenia 
Sportowego, Zespołu Szkół Sportowych, Centrum Mistrzostwa Sportowego, VIII LO im. 
Olimpijczyków Polskich i SP nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków. W programie spotkań 
w których uczestniczyło ponad 1000 uczniów odbyły się również imprezy sportowe. Część 
Olimpijczyków to absolwenci tych szkół. 

Prezesi PKOL i PKPar spotkali się z Wiceprezydentem Szczecina. Prezesa A. Krasińskiego 
przyjął również Marszałek Województwa. 

Główne uroczystości rozpoczęły się w SP nr 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków na obiektach 
sportowych w scenerii olimpijskiej i z zachowaniem ceremoniału olimpijskiego. Gośćmi 
młodzieży byli: Marszałek Senatu prof. T. Grodzki, St. Wziątek, Wicemarszałek, Prezes PKOL 
A. Kraśnicki, Wiceprezes PKPar E. Grabowski, Wiceprezydent Szczecina K. Soska, 

Wiceprezes PKOL R. Stadniuk, prezesi organizacji sportowych województwa, starostowie, 
burmistrzowie, wójtowie gmin województwa, trenerzy i działacze ruchu olimpijskiego, 42 
olimpijczyków,  w tym 10 medalistów.  



Pokoleniowe sztafety z flagą olimpijską i zniczem na stadion szkoły wprowadzili medaliści 
olimpijscy: A. Skrzypulec żeglarka i K. Wasielewski wioślarz. 

Uroczystego otwarcia dni dokonali: A. Kraśnicki, St. Wziątek i K. Soska. 

W trakcie uroczystości wyróżniono Olimpijczyków, trenerów, i działaczy ruchu olimpijskiego, 
gminy i szkoły: 

Odznaka Ministra Sportu i Turystyki "Za zasługi dla sportu" – Trenerzy: Z. Jarema, Król 

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego - Olimpijki: A. Skrzypulec, R. Data-Ptak,  

Trener P. Juszczak 

Medal PKOL "Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego"  

złoty: M. Matkowski, W. Matusiak, Z. Zalewski, prof. R. Urban i Zespół Szkół Sportowych 

Szczecin;  

srebrny: M. Parobczy, T. Tamborski, gmina Przelewice;  

brązowy: SP nr 3 w Stargardzie i SP nr 16 w Szczecinie. 

Wyróżniono również 17 młodych sportowców I, II, i III kółkiem olimpijskim nadanym przez 
PKOL. Kółka wręczali wybitni olimpijczycy.  

Nagrodzono również laureatów konkursów plastycznego, wiedzy olimpijskiej i fotograficznego 

/obiekty sportowe miasta/. 

Uroczystość artystycznie oprawiły występy akrobatyki sportowej i grup tanecznych oraz 
goleniowskiej orkiestry "Wood & Brass Band". 

Uczestnicy uroczystości zwiedzili zorganizowane przez szkołę wystawy: 

- galerie zachodniopomorskich medalistów olimpijskich 

- strojów sportowych z 23 dyscyplin olimpijskich  

- fotograficzna - "Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2022" /przygotowana przez PKPar i KSI 

"START" Szczecin/ 

- prac plastycznych /konkursowych/ 

- pucharów sportowych osiągnięć szkoły SP nr 16. 

Imprezami sportowymi towarzyszącymi inauguracji w SP nr 16 były:  

21.04.2022 - Wielka Impreza Sportowa Fundacji Moniki Pyrek "Kinder joy of moving 

Alternatywne lekcje WF" dla ponad 400 uczniów w hali sportowej szkoły,  

22.04.2022: 

- mecz finałowy w koszykówce SZS 

- pokaz żeglarski na symulatorze CKŹ 

- ćwiczenia na ergometrach wioślarskich. 

Na zakończenie Olimpijczycy i goście odwiedzili pomnik i płyty pamięci 31 zmarłych 
Olimpijczyków ZPM na cmentarzu centralnym. Złożyli wieniec i kwiaty, zapalili symboliczne 
znicze. Tym szczególnym miejscem opiekują się 2 zespoły szkół sportowych. Zwiedzili 









2. Fundacja Moniki Pyrek w dniu 21.04.2022 r. w SP 16 w ramach Dni 

Olimpijczyka zorganizowała. 
 

 

Rekordowa frekwencja towarzyszyła szczecińskiej odsłonie akcji „KINDER Joy of moving 

Alternatywne lekcje WF”! W zajęciach organizowanych przez Fundację Moniki Pyrek wzięło 
udział aż czterysta dzieciaków! 
– Jestem bardzo dumna, że w naszej akcji chcą brać udział tak liczne tłumy uczniów, bo to 

pokazuje, iż jest ona bardzo potrzebna. Patrząc na ich uśmiechnięte twarze jestem przekonana, 
że u wielu z nich udało nam się zaszczepić aktywność fizyczną. Staramy się pokazywać im, że 
sport to wspaniała zabawa i radość – mówi Monika Pyrek. 
Zajęcia zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie odbywały się w ramach 

uroczystości zachodniopomorskich dni olimpijskich. Oprócz Moniki Pyrek, olimpijki 
z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu, z dziećmi ćwiczył także Damian Zieliński, polski kolarz 
torowy, który reprezentował Polskę na igrzyskach w Atenach, Londynie i Rio de Janeiro. 

W trakcie tej wyjątkowej lekcji wychowania fizycznego uczniowie korzystają z wielu 
sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. – Ta różnorodność jest świetna, bo każda 
akcja jest inna i mega ciekawa. Na co dzień chodzę na treningi piłkarskie, ale bardzo się cieszę, 
że tutaj mogłem spróbować wielu innych sportów – mówił Marcel, uczeń klasy ósmej. 
– Co było najfajniejsze? Wioślarstwo i kolarstwo, bo super bawiłam się na tych wyścigach. 
Chciałabym mieć taki WF częściej – dodała Amelia, uczennica klasy czwartej. Fundacja 

Moniki Pyrek zaprosiła również uczniów do organizacji samej lekcji – pięcioro z nich wcieliło 
się w role instruktorów. 
Tegoroczna edycja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to już szósty cykl 
spotkań organizowanych w szkołach podstawowych przez Fundację Moniki Pyrek. Akcja jest 

częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież 
do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Hasłem 
KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości” 

W projekcie „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” można brać udział nie tylko 
w trakcie organizowanych w różnych miejscach w kraju lekcji. Na platformie internetowej 
www.alternatywnelekcjewf.pl udostępniane są bezpłatnie materiały w formie ćwiczeń, gier 
i zabaw ruchowych dla najmłodszych. Nie zapomniano także o dorosłych, bo nauczyciele, czy 
trenerzy również mogą skorzystać z wiedzy przygotowanej w formie podcastów i webinariów 

z udziałem Moniki Pyrek.  

Partnerem tytularnym akcji jest KINDER Joy of moving. Projekt jest realizowany pod 

patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, które również współfinansuje jego realizację. 
Honorowy patronat nad akcją objęli również Minister Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet 
Olimpijski. Partnerem logistycznym przedsięwzięcia jest wypożyczalnia samochodów Rentis. 
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