
  
 

IINNAAUUGGUURRAACCJJAA    
                                                                                              DDNNII  OOLLIIMMPPIIJJCCZZYYKKAA  WW  RRAACCIIBBOORRSSKKIIMM  „„SSOOKKOOLLEE””    
 

         29 kwietnia 2011r w wigilię beatyfikacji papieŜa Polaka na „Skwerze 

Olimpijczyków i Sław Sportu Ziemi Raciborskiej” w „Alei Olimpijczyków” inaugurowano 

dni olimpijczyka. Była to impreza inna jak poprzednie poniewaŜ działacze raciborskiego 

„Sokoła” połączyli ją z beatyfikacją Jana Pawła II.   

O godz. 11.oo młodzieŜ raciborskich szkół w biało czerwonych dresach, która zgłosiła 

się na ochotnika zaciągnęła wartę przy okolicznościowych płytach umieszczonych w Alei 

Olimpijczyków Jana Pawła II, Piotra Nurowskiego i barona Pierre de Coubertina. 

Warto przypomnieć, Ŝe Karol Wojtyła w latach młodości był związany z „Sokołem” w 

Wadowicach gdzie uczęszczał na gimnastykę i do teatru, o czym wspomniał podczas 

pielgrzymki do Polski w Wadowicach. 

 Inauguracja dni olimpijczyka rozpoczęła się wciągnięciem przez młodzieŜ flagi na 

maszt i odśpiewaniem Hymnu Narodowego.  

Część młodzieŜowa pt. „MłodzieŜ Jana Pawła II” trwała do godz. 17.oo.  

             W części drugiej, która rozpoczęła się o godz. 19.oo uczestniczyli działacze 

KO i TG „Sokół”, oraz zaproszeni trenerzy, nauczyciele i przedstawiciele organizacji 

współpracujących z raciborskim klubem olimpijczyka. Obecnych powitał prezes 

raciborskiego klubu olimpijczyka, który przybliŜył program imprezy i jej nietypowy 

charakter.  

Przypomniał on Ŝe centrum olimpijskie w Warszawie nosi imię Jana Pawła II a w 

muzeum sportu jest kajak ks. Karola Wojtyły na, którym pływał po polskich jeziorach z 

młodzieŜą. 

 Po odegraniu hymnu narodowego 1’ ciszy uczczono wybitne postacie sportu, 

olimpijczyków na czele z wielokrotnym olimpijczykiem Waldemarem Baszanowskim, który 

po długiej chorobie zmarł w piątek nad ranem. / czterokrotny olimpijczyk z Rzymu, Tokio, 

Meksyku i Monachium w podnoszeniu cięŜarów, dwukrotny mistrza olimpijski z 1964 i 1968 

roku, pięciokrotny mistrz świata i sześciokrotny mistrz Europy - ustanowił aŜ 24 rekordy 

świata/, ofiary wypadku samolotowego pod Smoleńskiem na czele z prezesem PKOl Piotrem 

Nurowskim, nieŜyjących działaczy sportu i „Sokoła”, oraz zasłuŜonego działacza kultury 

radnego powiatu - Raciborzanina Leszka Wykę. 

 MłodzieŜ ZSE w Raciborzu przedstawiła okolicznościowy program słowno muzyczny 

wykorzystując poezję ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Krzysztofa Zuchory, ks. Jana 

Twardowskiego, ks. Wacława Buryły, Aleksandra Szklarczyka i Raciborzanki Teresy Okaj.  

 Podczas programu jak się ściemniało na ścianie budynku coraz wyraźniejszy  pojawiał 

się obraz Jana Pawła II z napisem 

„„  SSZZUUKKAAŁŁEEMM  WWAASS  AA  TTEERRAAZZ  WWYY  PPRRZZYYSSZZLLIIŚŚCCIIEE  DDOO  MMNNIIEE””.. 
Był to tytuł przedstawionego programu przez młodzieŜ. 

Następnie działacze klubu olimpijczyka podziękowali trzem maturzystkom 

uczennicom ZSE w Raciborzu Agnieszce Dudek, Marcie Kłosek i Natalii Dratwa 

występującym w programie, za wieloletnią współpracę z raciborskim „Sokołem”.  

Okolicznościowe dyplomy i drobne upominki wręczyli Teresa Piasecka 

odpowiedzialna za kulturę w mieście, Teresa Okaj wychowawczyni i Zbigniew Ciszek 

honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej – członek KO „Sokół”. 

 Na zakończenie tej części programu prowadzący przedstawił fizjoterapeutów 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, którzy byli od początku istnienia tej 
szkoły jej pracownikami.  
 
 



 
Poprosił o do siebie kol. Jolantę Olszewską i kol. Jerzego Piekarskiego, którym 

podziękował w imieniu zarządów KO i TG „Sokół”, oraz Komisji Szkół Sportowych 
Polskiego Związku Pływackiego, mówiąc „DZIĘKUJĘ LOSOWI, śE MIAŁEM SZCZĘŚCIE 

WSPÓŁPRACOWAĆ Z TAK WSPANIAŁYMI OSOBAMI PRZEZ PONAD 30 LAT”. Byli oni nie tylko  
pracownikami pierwszej w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale takŜe najdłuŜej 
współpracującymi fizjoterapeutami z Polskim Związkiem Pływackim.  
 

 
 

Przypomniał, Ŝe większość polskich pływaków na czele z olimpijczykami Otylią 
Jędrzejczak i Pawłem Korzeniowskim było przez nich przygotowanych do startu, a 
takŜe raciborskich lekkoatletów na czele z olimpijczykiem Arturem Nogą. 

    Okolicznościowe dyplomy z albumami Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
„90 LAT NA OLIMPIJSKIM SZLAKU” z Wojciechem Nazarko wręczyli wiceprezesi 
raciborskiego „Sokoła” Edmund Pazurek i Jerzy Gizowski. 
 Inauguracja Dni Olimpijczyka zakończyła się pokazem slajdów z podkładem 

muzycznym przygotowanym przez kol. ElŜbietę Woźniak pt. 

„„PPOODD  SSKKRRZZYYDDŁŁAAMMII  SSOOKKOOŁŁAA  ZZ  WWAADDOOWWIICC  DDOO  WWAATTYYKKAANNUU””..  
W pokazie wykorzystano zdjęcia ze spotkań Jana Pawła II ze sportowcami i sławami 

sportu, olimpijczykami, działaczami „Sokoła”, a takŜe słowa wypowiedziane przez papieŜa 

Polaka nawiązujące do „Sokoła” w Wadowicach i do sportowców podczas pontyfikatu.  

O symbolicznej godzinie 2137
 impreza zakończyła się pokazaniem na ekranie bijącego 

dzwonu. 

 

Organizatorzy 

Klub Olimpijczyka „Sokół” 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

Komisja Szkół Sportowych PZP 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

w Raciborzu. 

 


