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Szanowni Państwo Organizatorzy, 
 
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, 
 
Szanowni Rodzice, 
 
 

Bardzo dziękuję za zaproszenie na galę jubileuszową, wyjątkowej  

70. Olimpiady Fizycznej, która odbywa się zgodnie z warunkami 

zapewniającymi optymalne bezpieczeństwo w dobie trwającej pandemii. 

 

Dzisiejsze spotkanie stanowi uroczyste podsumowanie trzech etapów eliminacji 

jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 

. 

Celem Olimpiady jest rozpowszechnianie wiedzy fizycznej, rozbudzenie 

zamiłowania do fizyki wśród młodzieży, kształtowanie umiejętności 

samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej 

uzdolnionej młodzieży.  

 

Po raz pierwszy w historii część teoretyczna zawodów II stopnia odbyła się  

w trybie zdalnym, natomiast  zawody finałowe udało się przeprowadzić w trybie 

stacjonarnym  na terenie Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej, dzięki 

dobrej współpracy z uczelniami - partnerami Olimpiady. Dzięki temu można było 

wyłonić laureatów i reprezentację Polski na Międzynarodową Olimpiadę 

Fizyczną.  

 

Dziękuję Organizatorom i wszystkim osobom zaangażowanym  

w przeprowadzenie  tego niełatwego zadania, a Uczestnikom w szczególności 

za postawę odpowiedzialności i samodzielności, szczególnie w trakcie II i III 

etapu wymagającego wielomiesięcznych i trudnych przygotowań.    
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Olimpiada Fizyczna daleko wykracza poza sprawdzian dostępnej wiedzy  

i umiejętności, dlatego wszyscy uczestnicy mogą być dumni z uczestnictwa w III 

etapie, niezależnie od osiągniętego wyniku i tytułu.  

  

Organizatorzy Olimpiady oraz wybitne grono zaangażowanych specjalistów 

stanowią gwarancję najwyższej jakości merytorycznej i dydaktycznej tego 

wydarzenia -  bardzo dziękuję wszystkim Państwu realizującym działania 

związane z przeprowadzeniem Olimpiady Fizycznej. 

 

Drodzy Uczestnicy tegorocznej edycji Olimpiady, serdecznie gratuluję Wam 

osiągnięcia znakomitych wyników. Mam nadzieję, że jest to zaledwie początek 

Waszych sukcesów. Jestem przekonany, że będą one miały korzystny wpływ 

na Waszą przyszłość.   

 

Kończąc, nie można nie wspomnieć o ogromnej roli Rodziców, Pedagogów  

i Nauczycieli. Osiągnięcia młodzieży są owocem ich trudu, poświęconego czasu 

i zainwestowanej wiedzy. Jestem wdzięczny za podejmowany wysiłek, 

wsparcie, które się im oferuje w znaczeniu naukowym i praktycznym, ale 

również czysto ludzkim. Przy takiej pomocy stworzone są optymalne warunki do 

rozwoju intelektualnego i społecznego. 

  

Życzę Państwu dużych pokładów cierpliwości, wytrwałości i energii do dalszej 

pracy. 

 
 

 
 

Z wyrazami szacunku  
 

 
 
 
 
 
 

Dariusz Piontkowski 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


