
Marcin Olechowski, uczeń II 
klasy III Liceum Ogólnokształcą
cego im. M. Dąbrowskiej w Płocku 
nie miał sobie równych w tegorocz
nej edycji olimpiady „Losy Żołnie
rza i Dzieje Oręża Polskiego w la
tach 1921 - 1945". Ze zdecydowa
ną przewagą punktową pokonał 
swoich rywali w klasyfikacji gene
ralnej. Pierwsze miejsce zajął tak
że w trzech spośród dziewięciu 
konkurencji. 

Sukces Marcina nie jest zaskocze
niem. Historią interesuje się bowiem 
od lat. To jedna z jego kilku pasji, 
która w rankingu stawiana jest na 
pierwszym miejscu. Poza tym pomy
słodawcą ogólnopolskiego konkur
su, który od dwóch lat przeprowa
dzany jest w nowej formie, jest dzia
dek Marcina, znany płocczanin, pre
zes Porozumienia Organizacji Kom
batanckich - Marek Gajewski. Hi
storyczne zainteresowania Marcina 
mają zatem także korzenie rodzinne. 
Na tyle silne, że Marcin już kilka
krotnie odnosił zwycięstwo w kon
kursie. Po raz pierwszy wygrał kon
kurs będąc uczniem klasy szóstej. 
Kolejne zwycięstwo odniósł jako 
uczeń klasy trzeciej gimnazjum. 

W tym roku przypadło mu pier
wsze miejsce w II edycji olimpiady 
„Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Pol
skiego". Sukces jest tym bardziej 
spektakularny, że w olimpiadzie wy
startowało ponad sześćdziesiąt tysięcy 

uczniów z całej Polski. W samym 
finale Marcin musiał zmierzyć się 
z czterdziestką najlepszych pasjona
tów historycznej wiedzy. Pokonał 
ich zdecydowaną przewagą punkto
wą. Ponadto wygrał także w trzech 
z dziewięciu konkurencji: broń i bar
wa, źródło, eksponat muzealny. 

Marcin nie ukrywa, że najbardziej 
ucieszyło go pytanie w kategorii ek
sponat muzealny, gdzie wylosował 
pistolet Vis i musiał przedstawić 
szczegóły dotyczące historii, kon
strukcji i zastosowania przedwojen
nego pistoletu. Płocki licealista 
przyznaje, że wygrana to wynikowa 
wielu kwestii: jego historycznej pa
sji (tegoroczny temat obejmujący 
czas II wojny światowej był strza
łem w dziesiątkę), która swój począ
tek miała już na początku szkoły 
podstawowej, a także wspaniałych 
ludzi spotkanych na drodze, którzy 
umiejętnie pogłębiali w nim chęć 
poznawania historycznych szczegó
łów. W odkrywaniu tajemnic z Hi
storii Polski pomagają Marcinowi 
zajęcia w DeltaKlubie dla utalento
wanej młodzieży, gdzie oczywiście 
pracuje w sekcji historycznej. 

Z sukcesów Marcina cieszy się 
nauczyciel historii Stanisław Kra
kowski, który mówi: - takie efekty 
pracy ucznia cieszą najbardziej. 
Bo wspólnie z nim przeżywamy 
starty w konkursach i olimpiadach. 
Trzymam kciuki, aby spełniło się 
kolejne zamierzenie Marcina, czyli 
równie udany występ w olimpia
dzie historycznej. 

A do tej Marcin już niebawem 
rozpocznie przygotowania. Bo jak 
sam mówi, szansę na zajęcie naj
wyższych miejsc daje tylko ogrom
na i wszechstronna wiedza. rad 
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Olimpijskie zwycięstwo dla licealisty z „trzeciego" 

Historia bez tajemnic 


