
C Z A S O P I S M O  S P O Ł E C Z N O - K U L T U R A L N E

•		Z	ministrem	o	rodzinie
•	Nowa	sekcja	sportowa	w	

Eurobeskidach
•	Od	Juniora	do	Seniora

•	Medalistki	Olimpiad	
Specjalnych

EG
ZE

M
PL

A
RZ

 B
EZ

PŁ
AT

N
Y 

   
IS

SN
 2

54
4-

66
57

nr 1 rok XVII

MARZEC 2019

MISTRZOWIE
SZTANGI

W ŻYWCU
s. 9



Zapraszamy
do sekcji sportowych

SI Eurobeskidy
Pracę wszystkich sekcji sportowych i przygotowania do startów koordynuje

dr Bogusław Wyleciał, członek zarządu SI Eurobeskidy,
a nad codziennymi treningami czuwają doświadczeni trenerzy.

Tenisiści stołowi w SI Eurobeskidy trenują i star-
tują w zawodach pod okiem trenera Jerzego Schre-
ibera. Zawodnicy sekcji ciężarowców nad swoją 
kondycją pracują systematycznie pod opieką Sta-
nisława Mirochy i Wiesława Grabskiego. Z szachi-
stami nad szachownicą pochylają się: Marek Matlak 
iJacek Matlak, a pływacy szkolą się na basenie pod 
czujnym okiem Jarosława Wójcika i Patryka Imiel-
skiego. Zaplecze dla sekcji stanowią: sala rehabili-
tacyjna, sala do gier w Gminnym Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Wilkowicach (sekcja szachowa), sala 
gimnastyczna w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowi-
cach, basen i siłownia „AQUA SA” w Bielsku Bia-
łej oraz basen w Centralnym Ośrodku Sportu 
w Szczyrku.

Aby dołączyć do sekcji sportowych Eurobeski-
dów, wystarczy zgłosić się w biurze stowarzyszenia 
w Łodygowicach (ul. Królowej Jadwigi 6) lub za-
dzwonić pod numer:  33 862 31 97 lub wysłać e-ma-
il: sport@eurobeskidy.org.pl.



Niewątpliwie pierwszą dobrą 
nowiną, jaką chcemy się po-
dzielić z naszymi Czytelnikami 
w tym wydaniu kwartalnika 
„Eurobeskidy. Aktywni razem” 
jest świetny start zawodników 
eurobeskidzkiej sekcji podno-
szenia ciężarów w pierwszym 
tegoroczny turnieju. XVI Ogól-
nopolskie Integracyjne Zawody 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
organizowane przez SI Euro-
beskidy w Żywcu, pokazały,           
że możemy być dumni z naszych 
sportowców i trenerów. W gronie 
zawodników z niepełnosprawno-
ścią nasi reprezentanci okazali 
się bezkonkurencyjni: wśród pań 
triumfowała Magdalena Konior, 
a wśród mężczyzn wagi cięższej 
zwyciężył Dawid Lange. Zna-
komicie spisali się też pozostali 
zawodnicy, a w walce ze sztangą 
wspierał ich dumny ze swoich 
podopiecznych trener Stanisław 
Mirocha. 

Tym zawodom poświęciliśmy naj-
więcej miejsca, bo też miały w tym 
roku wyjątkowy charakter. Po raz 
pierwszy odbywały się one wraz z V 
Otwartymi Integracyjnymi Mistrzo-
stwami Śląska w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym, z czym wiązała się  
rekordowa liczba sportowców, któ-
rzy rywalizowali ze sobą. Większa 
niż dotąd była też skala wymagań, 

przed którymi stanęli organizato-
rzy, więc tym bardziej cieszyły słowa 
uznania za sprawne przygotowanie 
i przeprowadzenie tych zawodów, 
kierowane pod adresem gospodarzy 
przez licznych i znakomitych gości, 
którzy 9 marca dołączyli w  Żywcu 
do grona kibiców. 

Zbudowani tym mocnym wej-
ściem w cykl tegorocznych sporto-
wych wydarzeń, z nadzieją czekamy 
na wyniki rywalizacji, w której już 
uczestniczą zawodnicy sekcji tenisa 
stołowego i szachowej. O rozpoczę-
tych rozgrywkach o Grand Prix Eu-
robeskidów również piszemy w tym 
numerze – i zapraszamy do udziału 
w czekających nas w najbliższym 
kwartale sportowych i integracyj-
nych przedsięwzięciach. 

Z radością informujemy też 
o  sukcesach, jakie na arenie mię-
dzynarodowej odnieśli w ostatnim 
czasie zawodnicy z Podbeskidzia, 
zdobywający medale olimpijskie na 
igrzyskach  Olimpiad Specjalnych 
w  Abu Dhabi i na Mistrzostwach 
Świata w Narciarstwie Alpejskim. 

W rozmowie z wiceministrem 
Stanisławem Szwedem możemy po-
znać najnowsze propozycje działań 
na rzecz rodziny, natomiast ks. Wła-
dysław Nowobilski, zasłużony były 
proboszcz parafii w Ciścu, a zarazem 
medalista Mistrzostw Polski w nar-
ciarstwie alpejskim księży, zdradzi 
tajniki swojej sportowej pasji. 

Tradycyjnie zapraszamy też na 
spotkanie z artystą. W tym numerze 
gościmy w tej roli Eugeniusza Jachy-
ma, aktora Teatru Lalek Banialuka, 
zdobywcę statuetki Ikara i jubilata 
świętującego 50-lecie pracy arty-
stycznej. Uczestnicy imprez organi-
zowanych przez Eurobeskidy dobrze 
go znają jako prowadzącego od lat 
najważniejsze spotkania. 

STANISŁAW HANDEREK

Mistrzowskie rekordy
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Jesteśmy wdzięczni 
za wszystkie cenne 

spostrzeżenia, dzięki 
którym będziemy mogli 

zgodnie z oczekiwaniami 
rozwijać formułę pisma.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

STANISŁAW HANDEREK,
redaktor naczelny



Wielkimi krokami zbliża się 
jubileusz 25-lecia istnienia SI 
Eurobeskidy. To dobry moment, 
by spojrzeć w przeszłość i nie 
tylko podsumować dorobek tego 
czasu, ale też zastanowić się nad 
tym, jakie udało się zgromadzić 
doświadczenia i jak wykorzystać 
je w przyszłości.

Przy tej okazji pragniemy za-
prezentować zmiany, jakie 

dokonały się w tym czasie w stowa-
rzyszeniu. Na te pytania postaramy 
się odpowiedzieć w kilku retrospek-
tywnych artykułach, które będzie-
my publikować na naszych łamach 
w kolejnych  numerach kwartalnika.

Współczesny świat dynamicznie 
się rozwija. Wiele osób nie potrafi 
odnaleźć się w otaczającej ich rze-
czywistości. W tej grupie są także 
osoby niepełnosprawne. Postęp 
technologiczny, społeczny oraz kul-
turowy wymusza na społeczeństwie 
wdrażanie innowacyjnych rozwią-
zań oraz działań, które pozwolą im 
dostosować się do nowych warun-
ków. Wraz z postępem pojawiają się 

więc nowe potrzeby, wobec których 
stowarzyszenie nie pozostaje obo-
jętne. SI Eurobeskidy od lat koor-
dynuje szereg działań, mających na 
celu poprawę jakości życia lokalnej 
społeczności. Realizuje wiele war-
tościowych i potrzebnych inicjatyw. 
Prowadzi sekcje dla osób niepełno-
sprawnych oraz zajęcia pływania 
dla dzieci. Organizuje cykliczne wy-
darzenia sportowe oraz kulturalne. 
Poprzez sport zachęca do działania, 
pokonywania własnych ograniczeń 
oraz pielęgnowania wytrwałości.

Stowarzyszenie od wielu lat re-
alizuje ciekawe projekty skierowane 
dla osób w różnym wieku. Jednym 
z nich jest cieszący się dużym za-
interesowaniem program „Aktyw-
ność fizyczna mieszkańców z tere-
nów wiejskich po 50. roku życia”, 
obejmujący w roku 2018 grupę 390 
chętnych do uczestnictwa w zaję-
ciach pływania, gimnastyki oraz 
nordic walking. Warto wspomnieć 
również o projekcie „Integrujemy 
Żywiecczyznę”, który ma na celu ak-
tywizację osób bezrobotnych z  te-
renu Żywiecczyzny oraz programie 

„Aktywna rehabilitacja sposobem 
na poprawę jakości życia osób nie-
pełnosprawnych”, który umożliwiał 
corocznie ponad 150 osobom nie-
pełnosprawnym korzystanie z  za-
biegów fizjoterapeutycznych oraz 
zajęć koordynujących sprawność 
ruchową. Stowarzyszenie od kilku-
nastu lat realizuje program „Umiem 
pływać” przeznaczony dla uczniów 
z klas I-III szkoły podstawowej.

Dobrym sposobem na poprawę 
zdrowia oraz integracje okazały 
się sekcje sportowe, które działają 
od początku istnienia stowarzysze-
nia. Niedawno wznowiona sekcja 
pływania osób niepełnosprawnych 
zyskuje kolejnych zwolenników. 
A szachy, tenis stołowy czy podno-
szenie ciężarów do dzisiaj cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem. 
Jeszcze w 2015 roku sekcje sporto-
we obejmowały 60 osób, obecnie to 
już blisko 100 kobiet i mężczyzn. 
9-osobowa kadra trenerska oraz 
wysokiej jakości sprzęt pomagają 
zawodnikom sekcji osiągać sukcesy 
na szczeblu wojewódzkim, ogólno-
polskim oraz międzynarodowym. 

Zaczęło się od sportu...
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Nie można zapomnieć o  zajęciach 
pływania dla dzieci, na które dzie-
więć lat temu uczęszczało 210 osób. 
W 2018 r. w grupie młodych spor-
towców było już 510 dzieci.

Tylko w 2018 r. w imprezach 
sportowych zorganizowanych przez 
stowarzyszenie wzięło udział blisko 
900 osób. Dla porównania w  2010 
roku liczba ta nie przekroczyła 
500. Zeszłoroczne zimowe zawo-
dy w pływaniu zgromadziły impo-
nującą liczbę 130 dzieci w  różnym 
wieku. Osiem lat wcześniej było 
to niespełna 100 osób. Przy sztan-
gach rozgrywanych w  marcu 2019 
r. rywalizowało, największe jak do-
tąd, grono ponad 110 sportowców 
- dwa razy więcej niż w 2010 roku. 
W 2018 nad prawidłowym prze-
biegiem imprez czuwała w sumie 
grupa 87 osób składająca się na ob-
sługę techniczną, sędziowską oraz 
medyczną. Trudno byłoby również 
nie wspomnieć o uroczystych ob-
chodach Święta Niepodległości, 
które co roku gromadzi duże gro-
no świętujących, w tym wielu zna-
komitych gości. Tak było również 

w  roku jubileuszu 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. Do zeszłorocznych osiągnięć 
z  pewnością można zaliczyć wy-
danie kolejnej części przewodnika 
„Szlakiem beskidzkich zabytków”, 
który w  całości został pokryty ze 
środków własnych stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jako organiza-
cja pożytku publicznego prowadzi 
działalność nieodpłatnie, do reali-

zacji zaplanowanych przedsięwzięć 
niezbędne są więc dotacje z budże-
tu centralnego i  samorządowego, 
środki pozyskane od sponsorów, 
z tytułu 1 proc. podatku. W 2018 r. 
środki przeznaczone na wydarzenia 
sportowe stanowiły blisko 30 proc. 
kosztów ogółem. Największą część 
przychodów obejmowały natomiast 
dotacje i dopłaty: 76 proc. 

Joanna Handerek

Przychody w roku 2018

Dotacje i dopłaty
76%

Pozostałe przychody
14%

Sponsorzy
10%

Dotacje z budżetu centralnego i samorządowego
 w roku 2018

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki

50%
Unia Europejska

21,04%

PFRON
23,63%

Starostwo Powiatu Żywieckiego
0,38%

Urząd Gminy Wilkowice
1,76%

Urząd Gminy Łodygowice
2,64%

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

0,00%



– Jedną z idei, które stały u po-
czątków stowarzyszenia było 
propagowanie sportu, przede 
wszystkim sportu osób niepełno-
sprawnych.

– Wiadomo, że w zdrowym cie-
le zdrowy duch, a sport to zdrowie. 
To dotyczy oczywiście także osób 
niepełnosprawnych, które mają pro-
blemy ze zdrowiem. Zachęcamy, by 
poprzez aktywność fizyczną i upra-
wianie sportu starały się poprawiać 
swoją kondycję, a więc i zdrowie. 
Nie trzeba dodawać, że sportowe 
zaangażowanie wiąże się z rywali-
zacją, emocjami, spełnianiem ambi-
cji. Każdy z nas tego też potrzebuje, 
a dzięki turniejom i zawodom nasi 
zawodnicy mają szansę podejmować 
wyzwania i zwyciężać.

– Wygrywają w ten sposób czę-
sto także z własnym lękiem przed 
otoczeniem, z bezradnością czy sa-
motnością...

– Często osoby niepełnosprawne 
czują się niepewnie, nie chcą opusz-
czać domów, zamykają się przed 
światem. To podstawowy powód, 
dla którego zapraszamy ich do na-
szych sekcji sportowych. Bywa, że 
najpierw zaczynają od zaleconych 
przez lekarza zabiegów rehabilita-
cyjnych, przy okazji których trafiają 
na propozycje udziału w sekcjach 
sportowych. W gronie osób z po-
dobnymi problemami czują się tro-
chę pewniej i zaczynają być bardziej 
aktywni. W ciągu tych dwudziestu 
kilku lat mamy sporo takich przy-
kładów, że podczas treningów i za-
wodów dzięki rodzinnej atmosferze 

zawiązywały się prawdziwe przyjaź-
nie. Nie brakuje też i nowych rodzin, 
które założyli nasi niepełnosprawni 
sportowcy. Wystarczyło, że wyszli 
z domu, zaczęli nad sobą pracować 
i  uwierzyli, że mogą pokonywać 
przeszkody nie tylko na treningach. 
To był punkt wyjścia do podjęcia 
pracy czy założenia rodziny.

– Jak wybieracie proponowane 
w Eurobeskidach dyscypliny spor-
towe?

– Jesteśmy elastyczni i nie prowa-
dzimy jakiejś przyjętej z góry stra-
tegii w dziedzinie dyscyplin spor-
towych, które są u nas uprawiane 
w sekcjach. Jeżeli są chętni zaintere-
sowani daną dyscypliną, to ona się 
pojawia w naszej działalności. Tak 
w pierwszych latach istnienia sto-
warzyszenia więcej było osób upra-
wiających lekką atletykę i mieliśmy 
taką sekcję, ale z czasem zaintereso-
wanych było mniej, to w miejsce tej 
sekcji rozwijaliśmy inne. Mieliśmy 
kiedyś sekcję górską, która z czasem 
zanikła. Podobnie jak sekcja pływac-
ka osób niepełnosprawnych, która 
też przestała działać, choć ostatnio 
zaczyna się odradzać. 

Staramy się elastycznie odpowia-
dać na konkretne zapotrzebowanie 
w danym momencie. Tak było także 
choćby z wakacyjnymi obozami dla 
dzieci, które organizowaliśmy, gdy 
po transformacji w latach 90. znik-
nęły masowe wcześniej kolonie. Była 
potrzeba organizacji wypoczynku 
dla dzieci, więc proponowaliśmy 
takie dwutygodniowe wyjazdy nad 
morze nawet dla 200-300 dzieci. 

Teraz, również ze względu na lep-
sze warunki materialne, sytuacja się 
zmieniła: przeważa zainteresowanie 
wypoczynkiem rodzinnym i dzieci 
raczej wyjeżdżają na wakacje z ro-
dzicami lub na obozy specjalistycz-
ne, harcerskie czy sportowe, więc od 
tego typu inicjatyw odstąpiliśmy. 

– Czy w ich miejsce pojawiły się 
inne propozycje dla dzieci?

– Zauważamy, że nasilającym się 
problemem jest brak aktywności 
ruchowej najmłodszych, więc po-
dejmujemy różne formy działania 
związane z popularyzacją sportu 
wśród najmłodszych. To między in-
nymi systematyczne zajęcia w  pły-
waniu, w których uczestniczy kil-
kaset dzieci, zakończone zawodami 
pływackimi, które mobilizują do za-
angażowania. Odbywają się też za-
jęcia gimnastyczne, a najmłodszych 
nie brakuje na organizowanych co 
roku w czerwcu spartakiadach ro-
dzinnych „Od juniora do seniora”. 
Dzięki zwiększonym w ostatnich la-
tach nakładom na upowszechnienie 
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Eurobeskidzka sportowa rodzina
ROZMOWA ZE STANISŁAWEM HANDERKIEM, PREZE-
SEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNEGO 
EUROBESKIDY

STANISŁAW HANDEREK,
prezes Stowarzyszenia Integracyjnego 

Eurobeskidy
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sportu dzieci i młodzieży przybywa 
propozycji realizowanych na na-
szym terenie przez różne organiza-
cje i stowarzyszenia. To bardzo do-
bry symptom, bo to również wpływa 
na podniesienie jakości ofert i sku-
teczność w docieraniu z zaprosze-
niem do sportowej aktywności.

– Znakiem rozpoznawczym Eu-
robeskidów stały się duże, ogólno-
polskie a nawet międzynarodowe 
zawody, które organizowane są cy-
klicznie od wielu lat.

– Organizujemy je w różnych dys-
cyplinach i z radością zauważamy, że 
jest coraz większe zainteresowanie 
udziałem w nich ze strony zawodni-
ków. Często listę uczestników zamy-
kamy nawet przed upływem termi-
nu zgłoszeń, bo tylu jest chętnych. 
To nas motywuje, by nie rezygnować 
z tych inicjatyw, choć ich realizacja 
wymaga od nas bardzo dużego wy-
siłku, również tego związanego z po-
zyskiwaniem środków.

– Stowarzyszenie od początku 
stara się też być aktywnym uczest-
nikiem życia w najbliższym środo-
wisku, w gminie Łodygowice.

– To oczywiste, że skoro jesteśmy 
tutaj umiejscowieni i najwięcej osób 
uczestniczących w naszych progra-
mach mieszka w tej okolicy, to nie 
możemy pomijać spraw ważnych dla 
tego środowiska także poza sportem. 
Tak narodziła się inicjatywa publi-
kacji historycznych i wydanie obec-
nie już trzech tomów poświęconych 
przeszłości naszej małej ojczyzny 
i jej mieszkańców. Od lat staraliśmy 
się też, żeby w lokalnej społeczno-
ści przeżywać coroczne święta, stąd 
spotkania opłatkowe czy organizo-
wane przy okazji Świąt Wielkanoc-
nych pikniki, a także przygotowywa-
ne z myślą o najmłodszych imprezy 
z okazji Dnia Dziecka i spotkania ze 
św. Mikołajem. 

Z drugiej strony staramy się też 
naszą aktywność, która przecież 
z natury rzeczy jest ograniczona, do 

możliwości, jakimi dysponujemy, 
kierować w takie rejony, gdzie to 
najbardziej konieczne. Jeżeli jakieś 
inne stowarzyszenie czy instytucja 
już dana kwestię podejmuje, to już 
nie powielamy tych inicjatyw. 

– Niewątpliwym znakiem czasu 
są też przedsięwzięcia adresowane 
do osób starszych. One również 
pojawiły się w programie działań 
Eurobeskidów...

– Dziś już coraz powszechniejsza 
jest świadomość, że nasze społe-
czeństwo coraz bardziej zabiegane 
i zajęte zawodowo, ma coraz mniej 
okazji do dbania o aktywność ru-
chową i  należy ten stan zmieniać, 
gdyż brak aktywności odbija się 
oczywiście na zdrowiu. My zauwa-
żyliśmy to już dość wcześnie, już 
sporo lat temu. Jeszcze zanim ru-
szyły ogólnopolskie programy i pro-
jekty, zapoczątkowaliśmy naszą ini-
cjatywę 50 plus, proponując zajęcia 
ruchowe różnego typu dla osób star-



szych. Testowaliśmy tę formułę, do-
stosowując zakres proponowanych 
zajęć do potrzeb zgłaszanych przez 
uczestników. Z czasem pojawiła się 
możliwość dofinansowania takich 
programów, co oczywiście wpłynęło 
na rozmach naszej inicjatywy i obec-
nie z różnych form tej możliwości 
aktywności korzysta już około 300 
osób. Korzystając z dotychczaso-
wych doświadczeń nie tylko realizu-
jemy program „Aktywność fizyczna 
mieszkańców terenów wiejskich”, 
ale rozszerzamy go o dodatkowe ele-
menty, które nie są ujęte w progra-
mie ogólnym i sami je finansujemy, 
szukając wsparcia sponsorów.

Co najbardziej cieszy, to wśród 
uczestników jest już spore grono ta-
kich osób, które ćwiczą w kolejnych 
edycjach, a to oznacza, że udało się 
już na stałe przekonać je do upra-
wiania sportu na co dzień. Myślę, że 
to ważne osiągnięcie, bo też przeła-
muje pewne stereotypowe myślenie 
o aktywności fizycznej seniorów, 
a dobry przykład będzie jeszcze sku-
teczniej zachęcał następnych uczest-
ników. 

– Zdobywanie sponsorów to dziś 
łatwe zadanie?

– Dzisiaj działa tak wiele różnych 
organizacji pozarządowych, które 
szukają wsparcia dla swoich inicja-
tyw, że coraz trudniej znaleźć insty-
tucję czy przedsiębiorstwo gotowe 
przekazać jakieś środki. Staramy się 
przekonywać konkretami naszej pra-
cy, zapraszamy najpierw na zajęcia, 
treningi czy zawody, przedstawiamy 
naszą działalność, a dopiero wtedy 
zwracamy się o wsparcie dla poszcze-
gólnych naszych projektów. Jesteśmy 
wdzięczni za każdy gest pomocy, bo 
dzięki temu wsparciu możemy na 

przykład obdarowywać zwycięzców 
zawodów nagrodami – a zdajemy 
sobie sprawę, że nasi zawodnicy bar-
dzo na nie czekają. Zmieniają się też 
wymagania poszczególnych dyscy-
plin choćby w zakresie sprzętu spor-
towego. Dlatego, prowadząc sekcje, 
musimy też poszukiwać środków na 
profesjonalny sprzęt do trenowania, 
specjalistyczne stroje sportowe, ko-
rzystać z nowoczesnych basenów, 
sal spełniających wymogi 21. wieku. 
To wszystko sporo kosztuje, dlatego 
wciąż szukamy sprzymierzeńców.

Jednym z działań, które mogą 
nam w tym pomóc, jest wydawane 
przez nasze stowarzyszenie czasopi-
smo, które przybliża całą działalność 
i pokazuje, że dużo się u nas dzie-
je – i to dużo dobrego. Staramy się 
przedstawiać różne projekty i pro-
gramy, które podejmujemy, bo są 
bardzo potrzebne ludziom, zwłasz-
cza tym słabszym. I łatwo zauważyć, 
że ich realizacja jest możliwa tylko 
dzięki dobrej współpracy z różnymi 
podmiotami, z samorządami i spon-
sorami.  

– Eurobeskidy działają już bli-
sko 25 lat. To wymaga ogromnej 
wytrwałości. Co ją podtrzymuje?

– Przede wszystkim satysfakcja, 
gdy widzimy, że udało się kolejną 

osobę zachęcić do aktywności spor-
towej, a także życiowej. To wielka 
radość, gdy przekonujemy się, że te 
wszystkie starania ze strony zarządu 
stowarzyszenia pomagają tworzyć tę 
coraz szerszą rodzinę, złożoną z na-
szych zawodników, trenerów, ko-
lejnych grup uczestników nowych 
programów. Nie brakuje w niej osób 
związanych z Eurobeskidami od po-
czątku, a także tych, którzy dołączyli 
zachęceni właśnie przez nich.

Cała ta nasza sportowa i integra-
cyjna inicjatywa rozwija się coraz 
lepiej i miło nam, gdy od samorzą-
dów z innych gmin słyszymy, że też 
chciałyby mieć takiego partnera na 
swoim terenie. Być może kluczem 
powodzenia takiego działania jest 
autentyczne zaangażowanie. Tu 
warto dodać, że wszystko, co robi-
my jako stowarzyszenie, podejmo-
wane jest społecznie. Zatrudnieni są 
pracownicy biura czy instruktorzy 
prowadzący zajęcia w sekcjach, ale 
zarząd stowarzyszenia od początku 
pracuje społecznie i nikt nie pobiera 
za to wynagrodzenia. 

– Życzę dalszej wytrwałości 
i  sukcesów w realizacji idei inte-
growania osób niepełnosprawnych 
poprzez sport.
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Sztanga w Żywcu ciężka jak nigdy dotąd!
W zorganizowanych 8 i 9 
marca w Żywcu XVI Ogólno-
polskich Integracyjnych Za-
wodach w Wyciskaniu Sztangi 
Leżąc i oraz V Otwartych 
Integracyjnych Mistrzostwach 
Śląska w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym nie brakowało 
emocji i prawdziwych rekor-
dów.

Kiedy w ostatnich próbach 
najcięższej wagi na sztandze 

pojawiały się ciężary przekraczające 
245 kg, trener Eurobeskidów Stani-
sław Mirocha tylko kręcił głową: – 
W 16-letniej tradycji tych zawodów 
takich ciężarów jeszcze nie było. 
Rzadko pojawiało się dotąd 200 kg, 
a tu podnosili je zawodnicy nawet 
wniższych kategoriach, a w najcięż-
szej było nawet 245 kg! Co cieszy, 
wiele z tych najbardziej imponują-
cych ciężarów wyciskali reprezen-
tanci Łodygowic!

Po raz pierwszy obie imprezy od-
bywały się równocześnie, konkuro-
wało ze sobą aż 112 zawodników, 
więc przed organizatorami stanęło 
spore wyzwanie, by zadbać o za-
pewnienie właściwych warunków 
dla przeprowadzenia zawodów. 

Nad zapewnieniem właściwych 
technicznych warunków turnie-
ju czuwała grupa wolontariuszy SI 
Eurobeskidy z Krystianem Hander-
kiem na czele. – Samo przygotowa-
nie na hali sportowej całego sprzętu 
było wyzwaniem, bo to przecież nie 
tylko dwie ławeczki i sztangi z cię-
żarami, które służą podczas rywa-
lizacji, ale też dodatkowe zestawy 
treningowe. Całość sporo ważyła: 
około 7 ton, które trzeba załadować 
do samochodu, rozładować, wnieść 
i ustawić. Na szczęście pomógł 

przedstawiciel zarządu: Wojciech 
Barabasz i były wiceprezes Aleksan-
der Gluza, wraz ze współpracowni-
kami i sympatykami stowarzysze-
nia. Przygotowanie sprzętu zajęło 
naszej ósemce około 10 godzin – 
wylicza Krystian Handerek.

Zawodnicy przyjechali z klubów 
z różnych stron Polski: od Włady-
sławowa, przez Warszawę, Kielce, 
Tarnów, Kraków, Dąbrowę Górni-
czą, Chorzów, Katowice, Knurów 
aż po Wrocław. Zgłosiło się 119 
zawodników, rywalizowało 112, 
a 41 spośród startujących stanowili 
sztangiści niepełnosprawni.

Ciężarowcy rywalizowali w Hali 
Sportowej Zespołu Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych, a nad orga-
nizacją zawodów czuwało Stowa-

rzyszenie Integracyjne Eurobeskidy 
z Łodygowic, przy współpracy z Pol-
skim Związkiem Kulturystyki, Fit-
ness i Trójboju Siłowego i Staro-
stwem Powiatowym w Żywcu.

– Muszę podkreślić, że zawody 
przebiegły sprawnie i bezpiecznie, 
co jest bardzo ważnym czynnikiem 
przy organizacji zawodów tego typu 
i tej rangi. Było dużo zawodników, 
a ciężary bardzo wysokie, ponad 245 
kilogramów, więc również obsługa 
techniczna musiała stanąć  na wyso-
kości zadania, podobnie jak sędzio-
wie i cała ekipa organizacyjna. To 
było na bardzo wysokim poziomie 
i gratuluję wszystkim – podsumo-
wywał organizację sędzia główny 
zawodów Eugeniusz Mehlich. 

Podczas uroczystego otwarcia za-
wodów wiceminister Stanisław Szwed 
dziękował za tę inicjatywę SI Eurobe-
skidy, z prezesem Stanisławem Han-
derkiem na czele. – Dziękuję za te 
organizowane co roku turnieje, które 
są ważne dla całego środowiska osób 
niepełnosprawnych, a także za to, 
że możemy gościć tylu wspaniałych 
zawodników i  razem przeżywać te 
piękne chwile – mówił wiceminister 

Do gratulacji dla zawod-
ników, a także dla or-
ganizatorów zawodów, 
dołączyli liczni goście 

imprezy, którzy wręczyli 
też nagrody i puchary
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Szwed, wraz ze starostą żywieckim 
Andrzejem Kalatą otwierając tego-
roczny turniej. 

Jako pierwsze konkurowały panie. 
Tu wielką nadzieją organizatorów 
była reprezentująca Eurobeskidy 
Magdalena Konior, która - zgodnie 
z przewidywaniami - zwyciężyła 
w  rywalizacji zawodniczek niepeł-
nosprawnych wyciskając na sztan-
dze 100 kg. To wynik, który otwie-
ra zawodniczce drogę do udziału 
w Pucharze Świata. Magdalena Ko-
nior zdobyła też tytuł najlepszej za-
wodniczki niepełnosprawnej całych 
zawodów.

W klasyfikacji pełnosprawnych 
sztangistek najlepsza była Agniesz-
ka Tuczykont z KS Tęcza Kielce, któ-
ra również zdobyła tytuł mistrzyni 
Śląska w kategorii open. - Cieszę się, 
że mogłam tu wystartować i cieszę 
się z wyniku – mówiła Agnieszka 
Tuczykont po medalowej dekoracji 
i wręczeniu pucharów. – Startuję od 
15 lat,   miałam trzyletnią przerwę 
w treningach, ale wróciłam i dodat-
kowo zmieniłam kategorię wagową, 
więc i rezultaty dają wiele radości. 
Sport jest dla mnie ważny, choć 
oczywiście praca i rodzina mają 
swoje należne miejsce w moim ży-
ciu. Sport poprawia moje samopo-

czucie, kondycję i zdrowie. Polecam 
wszystkim!

W Mistrzostwach Śląska zawod-
nicy niepełnosprawni rywalizowali 
w dwóch grupach wagowych. W lżej-
szej – do 72 kilogramów – zwycię-
stwo przypadło Arturowi Lisowi 
(Start Tarnów), a w kategorii cięższej 
zwyciężył Dawid Lange, zawodnik 
SI Eurobeskidy.Wśród zawodników 
pełnosprawnych w pierwszej grupie 
najlepszy był Rafał Witt (Start Kato-
wice), a  w  drugiej zwyciężył Adam 
Łaskawski z UKS Pover Kuźnik Cho-
rzów, który ostatecznie okazał się też 
triumfatorem w kategorii open Mi-
strzostw Śląska.

W rywalizacji panów w XVI 
Ogólnopolskich Integracyjnych Za-
wodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
dobrze spisali się - obok Magdaleny 
Konior i Dawida Langego - także 
pozostali reprezentanci Eurobeski-
dów i na podium w swojej katego-
rii wagowej zakończyli swoje prze-
pisowe 3 próby wyciskania sztangi 
również: Marcin Biegun, Dariusz 
Wandzel, Dawid Hałat i  Dawid 
Lange, a wśród zawodników pełno-
sprawnych - Adrian Grabski. Mag-
dalena Wójcik była czwarta, podno-
sząc sztangę ważącą tylko kilogram 
mniej niż ona sam: 35 kg!

Najlepszym juniorem zawodów 
był Mariusz Nowak, a najstarszym 
uczestnikiem: Marek Strzałkowski 
z Tarnowa. Puchar dla najliczniej-
szej drużyny również powędrował 
do Tarnowa. Najlepszym zawodni-
kiem niepełnosprawnym z Żywca 
był Marcin Biegun.

- Dobry wynik cieszy, ale oczy-
wiście na dobry wynik trzeba za-
pracować. Trzeba przerzucić przy-
najmniej tych 15 ton na każdym 
treningu. Dzisiejszy wynik może 
mógłby być lepszy, ale trafiła się 
niedawno kontuzja mięśnia barko-
wego. Mam za sobą parę zabiegów 
i jest poprawa, a przede wszystkim 
chęć walki. Już niedługo następne 
zawody i będę walczył dalej - za-
powiada Dawid Lange, zwycięzca 
w ciężkiej kategorii osób niepełno-
sprawnych w Mistrzostwach Śląska 
i zdobywca pucharu w XVI Ogólno-
polskich Integracyjnych Zawodach 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, a także 
tytułu najlepszego zawodnika nie-
pełnoprawnego tych zawodów.

– Zostało nam miesiąc do Pucha-
ru Świata i jesteśmy z zawodnikami 
bardzo zadowoleni z dzisiejszych 
wyników. To pierwsze zawody, 
otwierające sezon, a już jest wyso-
ka forma. Jesteśmy dobrze przygo-
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towani do sezonu – mówił Stani-
sław Mirocha, trener sztangistów 
z SI Eurbeskidy. – Padło tu dzisiaj 
dużo rekordów życiowych, które 
w  grupie niepełnoprawnych będą 
się liczyły na Mistrzostwach Euro-
py. Dobry wynik buduje zawodnika 
i umacnia w nim świadomość, że 
ten wynik osiągnąć się da. Te wyni-
ki są też ważne, szczególnie u naj-
lepszych zawodników, z uwagi na 
przygotowania do olimpiady i  cze-
kające ich kwalifikacje. Wymogi 
przewidują udział w Pucharze Świa-
ta, a także w Mistrzostwach Świata. 
Te dwie imprezy pozwalają zdobyć 
limit punktów, który kwalifikuje do 
udziału w olimpiadzie.

Silna ekipa przyjechała na za-
wody z Wrocławia. – Staram się 
kontynuować pracę moich dwóch 
poprzedników: Ryśka Tomaszew-
skiego i Jurka Mysłakowskiego, któ-
rzy stworzyli podnoszenie ciężarów 
osób niepełnosprawnych w Polsce 
jeszcze w latach 60. Zaczynali z jed-
ną ławką. A dziś jako klub Start 
Wrocław jesteśmy największym 
w  tej dyscyplinie klubem w Polsce. 
Mamy 50 ciężarowców i największą 
grupę zawodników w kadrze naro-
dowej. Co roku organizujemy dużą 
ilość zawodów. Dużo pracujemy, 

a kluczem do tego jest wsparcie, ja-
kiego wzajemnie udzielają sobie tre-
nerzy i zawodnicy. Chodzi o to, żeby 
budować jeden silny zespół, który 
gra do jednej bramki, z jedną sztan-
gą. Przyjeżdżamy do Łodygowic od 
wielu lat i jesteśmy bardzo zadowo-
leni, bo podobają nam się te zawo-
dy. Startuje coraz więcej zawodni-
ków, co oczywiście podnosi poziom 
rywalizacji – mówił Mariusz Oliwa, 
trener Startu Wrocław i trener olim-
pijskiej kadry podnoszenia cięża-
rów osób niepełnosprawnych.

Do gratulacji dla zawodników, 
a także dla organizatorów zawodów, 
dołączyli liczni goście imprezy, któ-
rzy wręczyli też nagrody i puchary, 
m.in.: minister Grzegorz Tobiszow-
ski, wiceminister Stanisław Szwed, 
starosta żywiecki Andrzej Kalata, 
burmistrz Żywca Antoni Szlagor, 
Jan Wroński - dyrektor katowickie-
go oddziału PFRON, Marcin To-
mecki - wicedyrektor ZUS w Biel-
sku-Białej, a także prezes zarządu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Janusz Michałek, który 
odebrał też dyplom i podziękowa-
nie za wsparcie udzielane inicjaty-
wom sportowym dla osób niepeł-
nosprawnych organizowanym przez 
SI Eurobeskidy.

– Cieszę się, że ta inicjatywa roz-
wija się w dobrym kierunku, bo nie 
tylko przybywa zawodników ogó-
łem, ale coraz więcej jest osób nie-
pełnosprawnych, które decydują się 
na start. Wspominaliśmy tu dzisiaj 
pierwsze zawody, w których na jed-
nej ławeczce, jaką dysponowaliśmy, 
rywalizowało ze sobą 10 zawod-
ników. Dzisiaj widać różnicę. Jako 
organizatorzy staramy się zapewnić 
odpowiednie warunki, profesjo-
nalny sprzęt i obsługę techniczną. 
Przede wszystkim zależy nam na 
dobrej atmosferze i tę również do-
ceniają zawodnicy. Cieszy też coraz 
większe zainteresowanie tą dys-
cypliną: widać kibiców, media. To 
też ważne i dodaje energii naszym 
niepełnosprawnym sportowcom – 
podkreśla Stanisław Handerek, pre-
zes SI Eurobeskidy.

Podczas uroczystej dekoracji za-
wodników puchar dla SI Eurobeski-
dy – za organizację zawodów i pro-
mocję powiatu żywieckiego puchar 
ufundowany przez posła Kazimie-
rza Matusznego wręczył prezesowi 
SI Eurobeskidy Stanisławowi Han-
derkowi  wiceminister Grzegorz To-
biszowski, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Energii.
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Kibicowali 
sztangistom...
STANISŁAW SZWED,
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i  Polityki Spo-
łecznej

– Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny mogę uczestniczyć w tych 
zawodach integracyjnych, które 

są wydarzeniem wyjątkowym. To 
duża zasługa organizatorów ze 
stowarzyszenia Eurbeskidy z pre-
zesem Stanisławem Handerkiem, 
który czuje i rozumie problemy 
osób niepełnosprawnych. Patrzę 
na ten turniej także w kontekście 
integracji osób niepełnospraw-
nych, które mają tu możliwość 
rywalizowania między sobą i za-
wodnikami pełnosprawnymi, ale 
również wspólnego spędzenia cza-
su, wyjścia z domu. O to właśnie 
chodzi w naszych działaniach, 
stąd wsparcie dla tego typu przed-
sięwzięć zarówno z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, jak i z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Takie zawody motywują za-
wodników do wytrwałości na tre-
ningach, do stałej troski o dobrą 
formę. O tym, że jest im to po-
trzebne, najlepiej świadczy, że jest 
tu duża grupa sportowców, którzy 
przyjechali po raz kolejny właśnie 
dlatego. A  wyniki, jakie osiągają, 
wyciskając ponad 200 kilogra-
mów, robią naprawdę duże wra-
żenie!

ANTONI SZLAGOR,
Burmistrz Żywca.
– Te zawody odbywają się w Żyw-

cu już po raz szesnasty i od lat mam 
możliwość obserwowania tej rywa-
lizacji. Gościmy w naszym mieście 
osoby z całej Polski i z ogromnym 
podziwem obserwujemy, jak oso-

by niepełnosprawne świetnie radzą 
sobie z ciężarami, do których nie 
przymierzyłaby się nawet większość 
z nas, kibiców. Oni fantastycznie 
pokonują te ciężary i my takich lu-
dzi musimy wspierać, na przykład 
pomagając w organizacji zawodów, 
które odbywają się z myślą o nich. 
Doceniamy również to wszystko, co 
niepełnosprawni sportowcy robią 
dla rozwoju sportu, popularyzacji 
aktywności sportowej, tak bardzo 
ważnej dla zdrowia każdego czło-
wieka. 

JAN WROŃSKI,
dyrektor oddziału PFRON w Ka-
towicach
Dzisiejsze zawody integracyj-

ne stanowią przykład, jak poprzez 
sport rehabilitować osoby niepeł-
nosprawne, aby mogły nie tylko od-
zyskiwać wiarę w swoje siły i moż-
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liwości, ale również podejmować 
rywalizację, a  przez to zmieniać 
swoje życie. Wielu z tych zawod-
ników jest czynnych zawodowo. 
Przyjechali z różnych rejonów kraju 
i nieraz mają za sobą długą, męczącą 
podróż. Energii do tego dodaje im 
wiara w to, że wyjadą z sukcesem. 
Tym sukcesem nie są wyłącznie 

medale czy puchary, ale też możli-
wość poprawienia swoich najlep-
szych wyników. To również cenna 
możliwość spotkania się, integracji, 
wymiany doświadczeń. Tego typu 
wydarzenia powinny być wspierane 
i jako Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
staramy się uczestniczyć finansowo 
w różnorodnych przedsięwzięciach 
sportowych, które są bardzo dobrą 
okazją do integracji. 

KATARZYNA KOWALIK,
mistrzyni Europy fitness w roku 
2018.
Z wielką radością obserwuję tę 

wspaniałą rywalizację. Cieszę się, że 
tyle osób wybiera i popiera aktyw-
ność fizyczną – i że są tu zarówno 
doświadczeni zawodnicy, jak i mło-
dzież. Ta aktywność jest ważna i po-

trzebna w każdym wieku. Mówiłam 
o tym niedawno w na konferencji 
medycznej poświęconej aktywno-

ści ruchowej seniorów. I także tutaj, 
w Żywcu, chcę zachęcić wszystkich, 
w szczególności panie, do wyjścia 
z domu i ruszania się, na przykład 
na siłowni. To okazja do stawiania 
sobie nowych celów i wyzwań, ale 
przede wszystkim najlepszy sposób 
zadbania o swoje zdrowie poprzez 
ruch i dobre odżywianie się. To gwa-
rantuje nam pozytywne nastawienie 
do życia każdego dnia. Coraz więcej 
jest osób w wieku 40, 50, 60, 70 plus. 
Wydłuża się czas naszego życia i je-
śli będziemy dbali o nasze zdrowie, 
to łatwiej będzie nam funkcjonować 
w społeczeństwie w przyszłości. Je-
żeli będziemy potrafili samodzielnie 
wykonywać podstawowe czynności 
codzienne, z pewnością podniesie 
się komfort naszego życia. 

Jestem trenerem personalnym, 
a moja najstarsza klientka na siłow-
ni ma 72 lata – i świetnie sobie radzi 
z ćwiczeniami. Mam pewność, że po 
dziewięćdziesiątce na pewno będzie 
jej łatwiej niż tym, którzy rezygnu-
ją z aktywności ruchowej. To nasze 
dojrzałe życie dzięki fizycznym ćwi-

czeniom będzie też radośniejsze, 
pogodniejsze.

Na ćwiczenia nigdy nie jest za 
późno i sama mogę być tego przy-
kładem, że nie należy się przejmo-
wać stereotypowym wyobrażeniem, 
że kluby fitness są tylko dla ludzi 
młodych. Dziś mam 48 lat, a w ze-
szłym roku zdobyłam tytuł mistrzy-
ni Europy. Wcześniej trenowałam 
wyciskanie sztangi leżąc i trójbój 
siłowy. Dziewięć lat temu przyszła 
ciężka choroba i ćwiczenia na si-
łowni stały się dla mnie sposobem 
walki o zdrowie. Intensywne tre-
ningi dały nie tylko sprawność or-
ganizmu, ale pomogły odsunąć na 
dalszy plan wszelkie zmartwienia 
i smutki, nabrać pozytywnego na-
stawienia. Przygotowanie do startu 
w Mistrzostwach Europy zaczęłam 
dwa lata wcześniej i ciągle zdarzało 
mi się słyszeć kpiące opinie, że je-
stem na to już... za stara. Nie prze-
jęłam się tym – i miałam rację. To 
również doradzam innym. Nie war-
to na to zwracać uwagi, tylko posta-
wić przed sobą cel: własne zdrowie, 
radość z pięknego życia, które mo-
żemy takim uczynić właśnie dzięki 
ruchowi.
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ANDRZEJ KALATA,
starosta żywiecki
Tegoroczne zawody mają niespo-

tykany dotąd rozmach i liczną gru-
pę uczestniczących w nich zawod-
ników. Po raz pierwszy też są areną 
podwójnych zmagań: rywalizacji 
w  ramach XVI Ogólnopolskich 
Integracyjnych Zawodów w  Wy-

ciskaniu Sztangi Leżąc i zarazem 
V Otwartych Integracyjnych Mi-
strzostw Śląska w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym. 

Cieszę się, że Starostwo Powia-
towe w Żywcu może być w gronie 
współorganizatorów tak prestiżo-

wych zawodów, wraz ze Stowarzy-
szeniem Integracyjnym Eurobeskidy 
z Łodygowic i Polskim Związkiem 
Kulturystyki, Fitness i  Trójboju Si-
łowego. 

Nie mam wątpliwości, że ta war-
tościowa inicjatywa integracyjna 
wpisała się już na stałe w kalen-
darz sportowego życia w naszym 
regionie.

MAGDALENA KONIOR,
mistrzyni sztangi (Eurobeskidy)
Sport jest w życiu każdego czło-

wieka ważny, a dla osób niepełno-
sprawnych chyba jeszcze ważniej-

szy. Kiedyś zaczynałam ćwiczenia 
na siłowni, żeby zrzucić zbędne 
kilogramy. Okazało się, że lubię te 
ćwiczenia, a za namową trenera Sta-
nisława Mirochy rozpoczęłam tre-
ningi w podnoszeniu sztangi leżąc. 

Sumienne treningi przynio-
sły pożytek dla mojego zdrowia, 
a  sukcesy sportowe dodały mi 
wiary w siebie. Tej wiary osobom 
niepełnosprawnym bardzo często 
brakuje, a zachowania innych są 
nieraz przykre i niezrozumiałe. 
Ludzi często dziwi na przykład, że 
pracuję w zwykłym zakładzie pra-
cy, a nie na stanowisku pracy chro-
nionej, skoro przecież źle chodzę. 

Dzięki systematycznym trenin-
gom, do których niezmiennie za-
chęca nas trener, odpoczywam, 
pozbywam się stresów. Uczę się też 
tego, że muszę wymagać od siebie, 
zamiast skarżyć się na innych. 

Jeśli trafia się tak jak dziś, zwy-
cięstwo, to nagrodą jest radość. 
A  jeśli powiem, że za sprawą 
sportu i udziału w światowych 
mistrzostwach mogłam odwie-
dzić naprawdę piękne zakątki kuli 
ziemskiej, to już chyba niczego 
dodawać nie trzeba...



– Z wielkim podziwem obserwuję 
zmagania tych sportowców i jestem 
pełen uznania dla tych zawodników. 
Widać, że bez żadnych kompleksów 
mierzą tu swoje siły i pełnosprawni, 
i niepełnosprawni sztangiści z róż-
nych stron kraju. Nie ma żadnych 
różnic w ich podejściu do sportu 
i tę integrację sportowców można tu 
obserwować na każdym kroku. 

Dla mnie ważnym czynnikiem 
jest też zauważalne zainteresowa-
nie całym turniejem różnych pod-
miotów przemysłu energetycznego: 
mamy tu symboliczne spotkanie 
producentów zarówno energii od-
nawialnej czyli PGE i energii węglo-
wej – Węglokoks Kraj. To też pew-
na integracja dwóch oddzielanych 
od siebie sektorów energetycznych, 
które niektórzy chętnie sobie prze-
ciwstawiają, tymczasem optymalny 
jest przecież model ich współpracy 
i wzajemnego uzupełniania. Ener-
getyka konwencjonalna, przy moż-
liwie szerokim zastosowaniu ener-
gii odnawialnej, pozwala zapewnić 
bezpieczeństwo i stałość w dostawie 

energii, więc ten sojusz obu sekto-
rów jest najlepszym rozwiązaniem. 

Takim samym mechanizmem 
współdziałania staramy się kiero-
wać w Ministerstwie Energii, opra-
cowując programy regionalne, jak 
na przykład przygotowywany do 
realizacji plan gazyfikacji rejonu 
Istebnej. To działanie dotyczy części 
południowej województwa śląskie-
go i nie dotyczy związanej z ener-
getyką aglomeracji śląskiej, ale jest 
istotne z perspektywy potrzeb ca-
łego regionu i przypomina również 
o bliskich związkach mieszkańców 
obu części województwa. Miesz-
kańcy uprzemysłowionych okolic 
zawsze chętnie przyjeżdżali w be-
skidzkie tereny turystyczne, a więzi 
społeczne umacniało tak powszech-
ne kiedyś zatrudnienie pracowni-
ków z terenów górskich w śląskich 
kopalniach. Dlatego dziś te poten-
cjały: przemysłu, gospodarki, a tak-
że tzw. zielonych płuc województwa 
na Podbeskidziu, stają się podstawą 
integracji regionów i dobrej współ-
pracy, prowadzącej do rozwoju.

Na co dzień temu towarzyszy 
zwyczajna ludzka życzliwość, z jaką 
podchodzą do siebie mieszkańcy 
obu części województwa. Wystar-
czy spojrzeć na dobre relacje ludzi, 
na podobne, łączące ich wartości, 
system postaw. Nie ma wątpliwo-
ści, że to jest fundament, na którym 
można wiele zbudować. I jestem 
przekonany, że również ta integra-
cja sportowa, którą możemy dzisiaj 
obserwować tu, w Żywcu, opiera się 
na takich dobrych relacjach między 
ludźmi i może dać wspaniałe efekty 
w życiu tych osób, ale także szerzej: 
w rozwoju naszego społeczeństwa.

Integracja sportowa – i nie tylko...
WICEMINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI, SEKRETARZ 
STANU W MINISTERSTWIE ENERGII 

EUROBESKIDY: AKTYWNI RAZEM marzec 2019 15

S
Z

T
A

N
G

I
Ś

C
I

 W
 Ż

Y
W

C
U



CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE16
R

O
Z

M
O

W
Y

 O
 R

O
D

Z
I

N
I

E

O nowych projektach rządo-
wych, planach na najbliższą 
przyszłość, ale przede wszyst-
kich o rozszerzonym świad-
czeniu 500+ rozmawiamy 
ze Stanisławem Szwedem, 
wiceministrem w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, posłem na Sejm 
RP, jednym z „ojców założy-
cieli” programu „Rodzina 500 
plus” i wiernym przyjacielem 
SI Eurobeskidy.

– Patrząc z perspektywy ostatnich 
wydarzeń na arenie politycznej 
wygląda na to, że będzie Pan miał 
teraz jeszcze więcej pracy?
– To prawda! Już do tej pory tych 

działań, które podejmuję jako wice-
minister czy poseł było bardzo dużo. 
Teraz oczywiście dochodzi jeszcze 
merytoryczna realizacja tzw. „piąt-
ki Kaczyńskiego”, na którą składa 
się rozszerzenie programu 500+ od 
pierwszego dziecka, trzynastka dla 
emerytów, obniżenie kosztów pracy, 
ulga na PIT dla ludzi młodych do 26. 
roku życia, czy przywrócenie zredu-
kowanych połączeń autobusowych. 

Tak w skrócie mogę tylko powie-
dzieć, że część z tych zadań będzie 
realizowana bezpośrednio przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polity-

ki Społecznej, które mam zaszczyt 
reprezentować. Będzie więc jeszcze 
więcej pracy. Już teraz trwa zinten-
syfikowana kampania informacyjna 
w tym zakresie. W trasę ruszyły spe-
cjalne busy, które będą promowały 
Nową Piątkę PiS. Mamy zaplanowa-
nych wiele spotkań i regionalnych 
konwencji podczas, których będzie-
my szerzej omawiać nasze nowe pro-
pozycje programowe.

Plan prac będzie napięty, ale to do-
brze, bo jestem przekonany, że nasze 
nowe projekty znajdą duże popar-
cie oraz aprobatę w społeczeństwie 
i przysłużą się przede wszystkim do 
dalszego rozwoju polskich rodzin. 
Zresztą powiedziałem to ostatnio 
w jednym z wywiadów telewizyjnych: 
Wzmacniamy polskie rodziny! Na 
tym najbardziej nam dziś zależy. 

– Jesteśmy w szczególnym mo-
mencie rozpoczynającej się kam-
panii do Parlamentu Europej-
skiego. Pan również znalazł się 
na liście kandydatów w okręgu nr 
11, który obejmuje nasz region. 
Niespodzianka?
– Przyznam, że na początku nie 

myślałem o kandydowaniu do Par-
lamentu Europejskiego, bo jako mi-
nister i poseł z tej Ziemi pracy mam 
bardzo dużo. Jesteśmy jednak, jak 

to już słusznie zostało powiedziane, 
w szczególnym momencie rozwo-
ju Europy i naszej ojczyzny. Oprócz 
wzmacniania instytucji rodziny mu-
simy jej również bronić na forum 
Parlamentu Europejskiego. Dlatego 
mam przekonanie, że te dobre wzorce 
możemy i musimy pokazać Europie, 
która może się od nas uczyć. 

Dziś, kiedy dane jest mi reprezen-
tować polski rząd na różnych spotka-
niach poświęconych rodzinie, polity-
ce społecznej, czy demografii, które 
odbywają się m.in. w różnych krajach 
Europy, wielu branżowych ministrów 
z różnych państw w kuluarowych roz-
mowach o programie 500+ plus pyta: 
jak wam się to udało?

Myślę, że to jest jeden ze strate-
gicznych powodów, dla których nasza 
obecność w Parlamencie Europej-
skim jest ważna i uzasadniona. Obro-
niliśmy instytucję rodziny w  Polsce. 
Obronimy ją również w  Europie, 
opierając się na jej chrześcijańskim 
dziedzictwie. 

– W kontekście programów, 
o których Pan tu już wspominał, 
które z zadań z tzw. Nowej Piątki 
PiS jest w Pana ocenie najbardziej 
istotne?
– Cieszę się, że rozszerzenie pro-

gramu 500 plus jest tak duże. Dziś 
wracamy do korzeni; pamiętam na-
sze pierwsze rozmowy z Jarosławem 
Kaczyńskim. Prezes PiS już wtedy 
mówił, że świadczenie powinno być 
na pierwsze dziecko. Wówczas jed-
nak nie było nas na to stać. Dziś kiedy 
mamy wzrost gospodarczy, możemy 
rozwijać nasz sztandarowy projekt. 
Warto przypomnieć i ciągle o tym 
mówić, że 500+ to pierwszy w historii 
program, który dotyczy tak ogromnej 
grupy Polaków. To jest pierwszy pro-

Wzmacniamy polskie rodziny!
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gram, w którym dzielimy się z pol-
skim społeczeństwem dochodami, 
jakie wspólnie wypracowaliśmy. I to 
nie ulega wątpliwości. 

Ale warto również szerzej spo-
glądać na inne programy zaprezen-
towane w Nowej Piątce PiS, a także 
te, które z dużym powodzeniem są 
już realizowane. Wspomnę tu m.in. 
o  programie Senior Plus, Maluch 
Plus, czy ASOS. To są konkretne 
projekty wspierające seniorów i mło-
dych ludzi, jak w przypadku „malu-
cha”, których beneficjentami są także 
mieszkańcy naszego pięknego regio-
nu. Warto o tym wspominać, ale to 
może być kolejny dobry temat do na-
stępnego wywiadu. 

Dziś skupmy się na programie 
500+, tym bardziej, że kwiecień to 
czas kolejnych „urodzin” jego funk-
cjonowania.

– A wiemy już jak świadczenie 
500+ w nowej odsłonie, bez kry-
terium dochodowego będzie wy-
glądało formalnie?
– Od 1 lipca wnioski o 500+ będą 

mogli składać nie tylko nowi odbior-
cy programu, ale także ci, którzy już 
pobierają świadczenie. Wtedy rusza 
składanie wniosków na nowy okres 
świadczeniowy w tych samych punk-
tach i miejscach, co do tej pory. Tam 
również będą udzielane merytorycz-
ne informacje w tym zakresie. Wnio-
sek na nowo urodzone dziecko będzie 
można złożyć w ciągu 3 miesięcy od 
urodzenia dziecka. Będzie on zdecy-
dowanie bardziej uproszczony i  wy-
dawany na podstawie informacji, 
a  nie decyzji administracyjnej. To 
skróci procedurę.

Każde dziecko do 18. roku życia 
będzie mogło być objęte programem 
500+. Obecnie ze wsparcia korzysta 

ok. 500 tys. jedynaków. Po zniesie-
niu kryterium dochodowego będzie 
to już 2,5 mln jedynaków, z czego się 
wszyscy bardzo cieszymy.

W Europie jest tylko kilka krajów, 
które wydają na politykę rodzinną 
tak dużo jak my. To ponad 4 procent 
PKB. Przypomnę, że w 2015 roku, 
kiedy przychodziliśmy do władzy, 
było to jedynie 1,75 procenta PKB. 
Od lipca programem 500+ będzie ob-
jętych 6,8 mln dzieci. Te liczby muszą 
robić wrażenie. 

– Obok tego najważniejszego wy-
darzenia, jakim bez cienia wąt-
pliwości jest informacja o rozsze-
rzeniu programu 500+ na każde 
dziecko, proszę jeszcze przybli-
żyć naszym czytelnikom główne 
założenia programu Emerytura 
Plus?
– To kolejny dobry projekt, o któ-

rym można dziś wiele mówić. Eme-
rytura Plus jest niezwykle ważnym 
elementem Nowej Piątki. To 1100 zł 
brutto jednorazowego dodatku dla 
wszystkich emerytów i rencistów, 
który będzie wypłacony już w maju. 
W przygotowanym projekcie mowa 
jest o jednorazowym świadczeniu, na 
które są zagwarantowane środki. 

Dodatkowa emerytura to kolejny 
wymierny sposób wsparcia seniorów 
i wyraz szacunku za lata ich cięż-

kiej pracy. Wypłata świadczenia nie 
będzie wymagała składania wnio-
sków. Ponad 9,72 mln osób skorzy-
sta ze świadczenia bez konieczności 
składania dodatkowych dokumen-
tów, o  czym warto szeroko mówić. 
To krok ku przywróceniu godności 
oraz okazania zasłużonego szacunku 
i  wdzięczności emerytom. Będziemy 
się starali takie działania konsekwent-
nie i długofalowo realizować. 

W kontekście emerytur warto jesz-
cze wspomnieć o świadczeniu Mama 
4+. Program ma charakter świadcze-
nia pozaubezpieczeniowego. Część 
osób otrzyma pełną kwotę w wyso-
kości minimalnej emerytury, a część 
uzupełnienie do tej kwoty. To pierw-
szy taki program, który nadaje wielo-
letniej, codziennej pracy na rzecz ro-
dziny i wychowania dzieci, ogromną 
wartość.  Świadczenie przysługiwać 
będzie osobom, które wychowały co 
najmniej czworo dzieci i nie wypra-
cowały minimalnej emerytury. Musi-
my docenić trud rodziców i zapobiec 
ich ubóstwu w przyszłości. Według 
szacunków z programu skorzysta po-
nad 65 tys. osób. Ustalenie prawa do 
świadczenia nastąpi na wniosek zło-
żony w placówce ZUS lub w oddzia-
le KRUS. Zachęcam do korzystania 
z tego programu

– Serdecznie dziękuję za rozmowę.
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Pod takim hasłem powoli do-
biega końca realizacja pierw-
szej edycji programu wspie-
rania aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych.

– Kończymy 30 czerwca 2019 
roku rozpoczęty w styczniu 2018 
roku program „Integrujemy Ży-
wiecczyznę” – potwierdza Krzysztof 
Śliwa ze Stowarzyszenia Integra-
cyjnego Eurobeskidy, koordynator 
programu.  – Zrealizowaliśmy za-
planowane szkolenia, którymi ob-
jęte zostały 24 osoby niepracujące 
z powiatu żywieckiego. 

Osoby objęte projektem sko-
rzystały też ze szkoleń podnoszą-
cych umiejętności interpersonalne 
i otrzymały pomoc doradczą oraz 
psychologiczną. Przy wsparciu do-
radcy uczyły się planować swoją za-
wodową karierę. Wszystkie uczest-
niczyły też w szkoleniach z zakresu 
podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych, dobranych pod kątem indy-
widualnych potrzeb i predyspozycji 
każdego z uczestników programu. 

Obecnie 12 osób korzysta ze stażu 
pracowniczego i zostało zatrudnio-
nych przez pracodawców. 

– To działanie wymaga indy-
widualnego dostosowania projek-
tu do zainteresowań dotyczących 
przyszłej pracy, ale jest za to opty-
malnym rozwiązaniem, które po-
zwala zdobyć przygotowanie do 
podjęcia wymarzonej pracy. Oczy-
wiście uczestnicy uwzględniali też 
realne perspektywy zatrudnienia. 
Można zauważyć, że sporym zain-
teresowaniem cieszyło się przygo-
towanie do prowadzenia mediów 
społecznościowych i sporządzania 
materiałów multimedialnych do 
publikacji w tych mediach. To rze-
czywiście ostatnio popularny te-
mat, a dla osoby niepełnosprawnej 
szansa na ciekawą pracę – dodaje 
Krzysztof Śliwa. 

Nie można jeszcze przewidzieć, 
czy przewidziany programem staż 
zawodowy w każdym przypadku 
przerodzi się w późniejszą konty-
nuację zatrudnienia, jednak niewąt-
pliwie będzie ważnym doświadcze-

niem, które pomoże uczestnikom 
programu znaleźć swojego praco-
dawcę na stałe. 

– Chcieliśmy pomóc w zrobie-
niu tego pierwszego kroku, bo czę-
sto on jest najtrudniejszy. Owocem 
szkoleń i spotkań z doradcami jest 
przekonanie, że zdobycie pracy 
jest możliwe. Pozostaje też wie-
dza i  umiejętności, dzięki którym 
z większą odwagą i lepszym nasta-
wieniem uczestnicy programu będą 
podejmować swoją wymarzoną pra-
cę – dodaje koordynator Śliwa. 
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Dobrze wiedzą o tym za-
wodnicy innych klubów, bo 
reprezentanci Stowarzyszenia 
Integracyjnego Eurobeskidy 
świetnie spisują się zarówno 
na zawodach w regionie, jak 
i tych o zasięgu ogólnopolskim.

Nad rozwijaniem umiejętno-
ści technicznych i opracowywania 
meczowych strategii czuwa trener 
Jerzy Schreiber, który podczas spo-
tkań sekcji tenisa stołowego wciąż 
mobilizuje do podejmowania walki 
przy ping-pongowym stole.

Teraz pod jego przewodnictwem 
– jako sędziego głównego – uczest-
niczą w rozpoczętej w lutym serii 
integracyjnych turniejów tenisa sto-
łowego o Grand Prix Eurobeskidów. 
– To cykl turniejów z odrębną oceną 
punktową zawodników, po zakoń-
czeniu którego podlicza się zdobyte 
punkty i dopiero wyłaniamy zwy-
cięzców w poszczególnych katego-
riach – wyjaśnia sędzia Schreiber. 
– Obecnie znamy dopiero wyniki 
pierwszego turnieju, ale one o ni-
czym na razie nie przesądzają, więc 
na zwycięzcę trzeba będzie kilka 
miesięcy poczekać.

Turnieje są otwarte dla wszystkich 
chętnych amatorów. Uczestniczą 
w  nich zawodnicy różnych klubów, 
jak również osoby korzystające z za-
jęć tenisowych w ramach programu 
promującego aktywność osób po 
pięćdziesiątym roku życia. Nie brak 
też indywidualnych amatorów, pa-
sjonatów tej dyscypliny sportu. 

– Dla każdego z nas jest to dobra 
mobilizacja i dobra okazja do dodat-
kowego treningu, a ten się przyda, 
bo już wkrótce czekają nas w Wiśle 
ogólnopolskie zawody: Grand Prix 
Polski Osób Niepełnosprawnych – 

mówią zawodnicy Eurobeskidów. 
W tym roku zawody odbędą się od 
13 do 15 kwietnia, a na liście wśród 
ponad 150 startujących zawodniczek 
i zawodników są też najlepsi repre-
zentanci eurobeskidzkiej sekcji teni-
sa stołowego, wychowankowie tre-
nera Jerzego Schreibera.

Wystarczy przypomnieć, że 
przed rokiem w podobnym skła-
dzie 5-osobowa reprezentacja Eu-
robeskidów zdobyła aż 3 medalowe 
miejsca i 3 puchary. Życzymy więc 
w tegorocznych rozgrywkach suk-
cesów, bo apetyty rosną...

Tenisiści z Eurobeskidów: groźny przeciwnik
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O niespotykanych darach, 
w jakie swoich miłośników  
wyposaża królewska gra, 
zawodnicy sekcji szachowej 
w Stowarzyszeniu Integra-
cyjnym Eurobeskidy mówili 
wielokrotnie. Wymieniali 
liczne pożytki płynące dla 
graczy z regularnej gimnastyki 
umysłu, rozwijania charak-
teru, który jest konieczny, 
by zachować spokój i zawsze 
szukać tego najlepszego ruchu 
na szachownicy. – A zwyczaj-
na cierpliwość i wytrwałość 
jest potrzebna, gdy podczas 
turnieju trzeba w skupieniu 
i bezruchu dotrwać do końca 
gry – dodają. 

I nie tracili spokoju podczas ostat-
niego w ubiegłym roku turnieju świą-
tecznego, gdy wokół trwała krzątanina 
przed wigilijnym spotkaniem człon-
ków i sympatyków SI Eurobeskidy. 
Tego spokoju własnym przykładem 
dostarczają na co dzień wspierający 
ich swoja radą trenerzy: Jacek Matlak, 
mistrz FIDE, i Marek Matlak. 

A obserwujący ich rozgrywki 
w grudniu Jan Wroński, dyrektor 

katowickiego oddziału Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych gratulował, że 
tak wspaniale się integrują właśnie 
przy szachownicy. – Sam grywałem 
w szachy i wiem, że jest to trud-
na sztuka do opanowania i każdy 
z  ruchów na szachownicy jest tym 
decydującym o powodzeniu całej 
partii – mówił dyr. Wroński, który 
też wraz z prezesem Handerkiem 
gratulował zwycięzcom świąteczne-
go turnieju.

W klasyfikacji zawodników nie-
pełnosprawnych pierwsze miejsce 
zajął Grzegorz Leśniak, a w kate-

gorii szachistów pełnosprawnych 
wygrał Eneasz Wiewióra. Wśród 
pań zwyciężyła Michalina Wiewió-
ra, wśród dzieci: Igor Musiał, naj-
lepszym juniorem okazał się Adam 
Gardian.

Po grudniowych emocjach wy-
poczynek nie trwał zbyt długo, 
bo oprócz systematycznych zajęć 
sekcji ruszyły już także sobotnie 
turnieje szachowe, organizowane 
w ramach rozgrywek o Grand Prix 
w Szachach Szybkich P-15 – Łody-
gowice 2019. Tu również przydaje 
się wytrwałość, bo cały turniej trwa 
dość długo: od lutego do listopada. 

– Turniejowy cykl obejmie 
8  punktowanych turniejów w sza-
chach szybkich. Każdy ze startują-
cych będzie zdobywał punkty cząst-
kowe, a sześć najlepszych wyników 
będzie zaliczonych do klasyfikacji 
końcowej – tłumaczy Jacek Matlak. 

W ubiegłym roku w klasyfika-
cji końcowej na podium trafiło aż 
dwóch reprezentantów Eurobeski-
dów: Wojciech Ulrych był pierwszy, 
a Grzegorz Leśniak trzeci. Życzy-
my, aby i  w tym roku łodygowiccy 
szachiści odnieśli sukcesy!

EM

Wytrwały jak szachista
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Od lat świetnie rozwija się 
prowadzony przez SI Eurobe-
skidy program „Umiem pły-
wać”, adresowany do dzieci 
z terenów wiejskich. Wystarczy 
rzut oka na statystyki: z pro-
ponowanych w programie 
systematycznych zajęć na 
nowoczesnych pływalniach 
w Bielsku-Białej i Szczyrku 
korzysta grupa 300 dzieci 
z Łodygowic oraz 180 dzieci 
z Wilkowic. 

 – Jeśli do tego dodamy informa-
cję, że uczestnicy mają zapewniony 
przejazd z miejsca zamieszkania na 
basen i opiekę w drodze, a na miej-
scu fachową pomoc instruktora, to 
łatwo wyobrazić sobie skalę logi-
stycznych wyzwań takiego progra-
mu – podkreśla wiceprezes zarządu 
SI Eurobeskidy Dawid Tyc. – Ale na 
pewno warto zmierzyć się z takim 
zadaniem, bo to przecież konkret-
na pomoc dla rodziców, którzy nie 
muszą sami z dzieckiem nigdzie 
wyjeżdżać i mogą cieszyć się jego 
pływackimi umiejętnościami, które 
znacznie zwiększają bezpieczeństwo 
dziecka. Oczywiście same zajęcia na 

basenie są finansowane z programu, 
ale koszty związane z opieką nad 
dziećmi ponosi już stowarzyszenie.

Wraca sekcja pływacka 
osób niepełnosprawnych
Potwierdzeniem dostosowania 

specjalności w sekcjach do aktu-
alnego zapotrzebowania może być 
odradzająca się właśnie sekcja pły-
wacka osób niepełnosprawnych, 
której przez dłuższy czas nie było. 

– Obecnie pod opieką instruk-
torów pływania: Jarosława Wójci-
ka i  Patryka Imielskiego wznowiła 
działalność i zapraszamy na zajęcia 
zainteresowany osoby niepełno-
sprawne. Zajęcia odbywają się dwa 
razy w tygodniu, w poniedziałki 
i czwartki, na nowoczesnej pływal-
ni AQUA S.A. w Bielsku-Białej i na 
pływalni COS w Szczyrku. Do sek-
cji można dołączyć w każdej chwili, 
oczywiście po kontakcie z  prowa-
dzącym zajęcia instruktorem  – 
mówi dr Bogusław Wyleciał, koor-
dynator działalności sportowej w SI 
Eurobeskidy. 

Jak zapewniają instruktorzy, pod-
czas zajęć można opanować ćwicze-
nie tzw. pozycji bezpiecznego oddy-

chania, która uczy, jak kontrolować 
wydech, nawet jeśli twarz jest pod 
wodą. Można też nauczyć się także 
kontroli równowagi, specyficznej dla 
każdego pływaka i zależnej od ro-
dzaju i stopnia niepełnosprawności. 

Instruktorzy zapewniają wyko-
rzystanie zasady prawidłowej sy-
mulacji ruchów – do poprawnego 
pływania osoby niepełnosprawnej 
i podkreślają, że ćwiczenia w wodzie 
wpływają na zwiększenie sprawno-
ści lokomocyjnej, sprawności części 
ciała objętej dysfunkcją. Zapobiega-
ją otyłości albo redukują nadwagę.  

Podczas zajęć doskonalone są 
techniki pływackie, duży nacisk kła-
dziony jest na poprawę wydolności 
organizmu oraz zmniejszenie dole-
gliwości bólowych spowodowanych 
niepełnosprawnością. Prowadzone 
są przez wykwalifikowanego in-
struktora posiadającego wieloletnie 
doświadczenie w pracy w osobami 
niepełnosprawnymi.



Do 31 marca zaplanowana 
była realizacji poprzedniej 
edycji projektu „Aktywna reha-
bilitacja sposobem na poprawę 
jakości życia osób niepełno-
sprawnych”. To świetny kom-
pleksowy program pozwalający 
objąć skuteczną pomocą pa-
cjentów z orzeczonym umiar-
kowanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności narządu 
ruchu, a także z niepełno-
sprawnością narządu wzroku 
oraz słuchu.

Zdobywane przez lata do-
świadczenia w pracy z za-

wodnikami niepełnosprawnymi, 
borykającymi się z różnymi proble-
mami zdrowotnymi, pozwoliły na 
opracowanie nowatorskiej formu-
ły, zapewniającej najlepszą z moż-
liwych pomoc w walce z bólem 
i  przewlekłymi schorzeniami. Po 
lekarskim badaniu wstępnym usta-
la się indywidualny plan zabiegów 
dla każdego pacjenta, a prowadzo-
ne przez fizjoterapeutów monito-
rowanie efektów tych zabiegów po-
zwala je na bieżąco dostosowywać 
do potrzeb osoby rehabilitowanej. 
Tak prowadzona rehabilitacja daje 
szybsze i lepsze efekty. Zapewnia-
ją je też nowoczesne urządzenia, 
w które wyposażony jest gabinet 

rehabilitacji SI Eurobeskidy. Ko-
rzystają z nich pracujące w gabine-
cie doświadczone fizjoterapeutki: 
Barbara Balcerzak, Anna Miodoń-
ska, Małgorzata Piątkowska, Mał-
gorzata Wajda i Krystyna Zaręba. 
Zastosowane przez nie zabiegi fi-
zykalne i masaże uwalniają pacjen-
tów od bólu i pomagają poprawiać 
sprawność ruchową. 

Z wdzięcznością mówią o efek-
tach ich pracy niepełnosprawni 
zawodni sekcji sportowych SI Eu-
robeskidy, którzy systematycz-
nie korzystają z rehabilitacyjnego 
wsparcia. Na pomoc mogą liczyć 
też weterani walki o niepodległość 
Polski. Jest wśród nich ppłk. Le-
szek Mroczkowski, były żołnierz 
podziemnej organizacji Wolność 
i Niepodległość, od niedawna za-
mieszkały na Podbeskidziu.

Od 1 kwietnia rusza kolejna 
edycją programu „Aktywna reha-
bilitacja”, w którym dzięki dofinan-
sowaniu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych i zaangażowaniu stowarzy-
szenia  Eurobeskidy pacjenci mogą 
uczestniczyć bezpłatnie. Trwa jesz-
cze nabór. 

Na liście uczestników projek-
tu jest wprawdzie 150 miejsc, po-
dobnie jak w poprzedniej edycji, 
ale zainteresowanych jest znacznie 
więcej osób, więc lepiej się pośpie-
szyć.  

– Niestety, większej liczby chęt-
nych w tej chwili nie możemy przy-
jąć, bo borykamy się z problemem 
braku odpowiednich pomieszczeń. 
W przyszłości gabinet znajdzie się 
w ośrodku stowarzyszenia, którego 
budowę planujemy, ale do tego cza-
su jesteśmy zdani na wynajmowany 
dość ciasny lokal, który nie pozwala 
już zwiększyć grupy rehabilitowa-
nych pacjentów. Nie udało nam się 
uzyskać zgody na wydzierżawienie 
większych pomieszczeń w ośrodku 
zdrowia, więc z przykrością musi-
my ograniczyć się na razie do tego 
miejsca, którym dysponujemy – 
zaznacza Stanisław Handerek, pre-
zes Eurobeskidów.                      EM

Aktywna rehabilitacja w nowej edycji
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Całoroczna realizacja progra-
mu „Aktywność fizyczna miesz-
kańców z terenów wiejskich 
50+” odbywa się w tym roku 
już po raz siódmy i przekona-
nych do propozycji aktywnego 
spędzania czasu pięćdziesię-
ciolatków i ich nieco starszych 
przyjaciół przybywa.

W ramach programu mogą 
uczestniczyć w zajęciach sporto-
wych: tenisowych, szachowych. 
Spore grono wyrusza regularnie od 
wiosny do jesieni z kijkami w  dło-
niach na  długie marsze nordic 
walking. Gdy trzeba, korzystają też 
z zabiegów rehabilitacyjnych, ćwi-
czeń na basenie, zajęć na siłowni.

– Zgłosiło się już ponad 150 osób, 
co najlepiej świadczy o tym, że pro-
pozycja jest  atrakcyjna – zaznacza 
dr Bogusław Wyleciał, który w za-
rządzie SI Eurobeskidy czuwa nad 
koordynacją zajęć sportowych. – Jej 
atrakcyjność wynika między innymi 
z tego, że każdy element aktywności, 
który proponujemy uczestnikom 
programu, jest dostosowany do kon-
dycji i możliwości ich organizmu. 
Ćwiczenia gimnastyczne na sali czy 
na basenie muszą być tak dobrane 
i poprowadzone, by nie stanowiły 

zbyt dużego wyzwania i obciążenia 
dla organizmu. Jeżeli tego by nie 
było, można ćwiczącemu bardziej 
zaszkodzić niż pomóc, a przecież 

trzeba pamiętać, że zgłaszający się 
do programu mają nieraz poważ-
ne schorzenia i muszą być bardzo 
ostrożni w dawkowaniu wysiłku.

Dlatego tak ważna jest fachowa 
opieka instruktorów, a raczej in-
struktorek, bo najczęściej to panie 
prowadzą ćwiczenia. A uczestnicy 
przyznają, że bardzo ważne w pod-
jęciu przez nich aktywności rucho-
wej było poczucie bezpieczeństwa, 
jakie zapewnia im opieka profesjo-
nalnie przygotowanego instruktora.

Dobiega już szczęśliwie czas, 
kiedy aktywność na świeżym po-
wietrzu ograniczona była przez 
wszechobecny smog i mogły się od-
bywać tylko ćwiczenia ruchowe na 
sali. Prowadząca je Małgorzata Waj-
da zapowiada, że już wkrótce roz-
poczną się regularne marsze nordic 
walking po Łodygowicach i okolicy.

Trzeba się ruszać z głową
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Ekstremalni maratończycy na start!
W piątek 24 maja na terenie 
Gminy Lipowa „Dolina Zim-
nika” odbędą się III Mi-
strzostwa Polski Służb Mun-
durowych w Ekstremalnym 
Półmaratonie Górskim 
– o Puchar Komendanta 
Głównego Policji. 

Trasa przebiega szlakami 
górskimi z Doliny Zimni-

ka poprzez Kościelec, Malinowa 
Skałę – z najwyższym punktem na 
szczycie góry Skrzyczne. Uczest-
nicy biegu głównego wystartują 
o 10.00, a zakończenie i rozdanie 
nagród zaplanowane jest o 15.00. 
Odbędzie się też bieg towarzyszą-
cy dla młodzieży, który rozpocz-
nie się o 10.30, a zakończenie roz-
daniem nagród o 12.00. 

Głównym celem biegu jest 
podnoszenie poziomu ogólnej 
sprawności fizycznej policjantów 
i pracowników innych służb mun-
durowych, a także popularyzacja 
biegów górskich i aktywnego wy-
poczynku. Tegoroczny półmara-
ton będzie też formą uczczenia 
100-lecia istnienia Policji. 

Organizatorami są: SI Eurobe-
skidy oraz Komenda Wojewódz-
ka Policji w Katowicach wspie-
rane przez Starostwo Powiatowe 
w  Żywcu, Lasy Państwowe  i  Za-
rząd Terenowy NSZZ Policjantów 
przy KPP w Żywcu. Biuro zawo-
dów, start i meta znajdują się przy 
budynkach nadleśnictwa w doli-
nie Zimnika, a uczestniczyć mogą 
w nich przedstawiciele służb mun-
durowych: policja, wojsko, straż 
graniczna, straż pożarna, GOPR, 
funkcjonariusze i pracownicy cy-
wilni oraz zaproszeni pracownicy 
administracji państwowej. 

Zgłoszenia należy przesłać za 
pośrednictwem formularza na 
stronie internetowej www.bgtime-
sport.pl/zawody/info/id/305.

Każdy uczestnik powinien do 
10 maja wpłacić opłatę startową 
w wysokości 40 złotych – na kon-
to Stowarzyszenia Integracyjne-
go Eurobeskidy: Bank Spółdziel-
czy w  Węgierskiej Górce nr 71 
8131 0005 0014 6421 2000 0050 
z dopiskiem: Półmaraton Górski 
o  Puchar Komendanta Głównego 
Policji oraz z danymi zawodnika. 
Szczegółowe informacje w biurze 
SI Eurobeskidy (tel. 33 862 31 97).
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Jak ryby w wodzie
Podsumowaniem cyklu zajęć 
w zakresie nauki pływania 
dla najmłodszych „Umiem 
pływać”, a także okazją do 
sprawdzenia swoich pływac-
kich umiejętności dla wszyst-
kich chętnych dzieci i dla 
młodzieży będą organizowa-
ne przez SI Eurobeskidy VI 
Ogólnopolskie Integracyjne 
Rodzinne Beskidzkie Zawody 
w Pływaniu. 

Zawody odbędą się 15 czerw-
ca w Szczyrku na krytej pływalni 
Centralnego Ośrodka Sportowe-
go przy ulicy Plażowej 8. – Będą 
okazją do popularyzacji pływania 
jako atrakcyjnej formy spędzania 
wolnego czasu w środowisku wiej-
skim, a  także umacniania relacji 
międzypokoleniowych. Uczestni-
cy będą też mieli sposobność, by 
zapoznać się z  podejmowanymi 
przez Eurobeskidy inicjatywami 
sportowymi i integracyjnymi – za-
powiadają organizatorzy. 

W zawodach mogą brać udział 
osoby dzieci oraz młodzież za-
mieszkałe na terenach wiejskich. 
Zgłoszenia uczestnictwa należy 
przesłać do 31 maja br. do biura SI 
Eurobeskidy (ul. Królowej Jadwigi 
6, 34-325 Łodygowice bądź faxem: 
338623197 lub mejlowo: sport@
eurobeskidy.org.pl. 

W zgłoszeniu należy podać: imię, 
nazwisko, datę urodzenia, adres za-
mieszkania, konkurencję startową. 
O umieszczeniu na liście startują-
cych decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.

Zawodnicy będą podzieleni na 
grupy wiekowe. Najmłodsi popłyną 
na dystansie 25 metrów stylem do-
wolnym oraz kraulem na grzbiecie. 

Od klasy 4 dystans zwiększony bę-
dzie do 50 metrów. Dla najlepszych 
pływaków przewidziane są nagrody 
rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma 
pamiątkową koszulkę i dyplom. 

Początek zawodów o 8.15, a uro-
czyste zakończenie w Dworku Gó-
ralskim, obiad i wręczenie nagród 
przewidziane jest o 13.15. 

Patronat nad zawodami sprawu-
je marszałek województwa śląskie-
go Jakub Chełstowski, sponsorem 
głównym jest AMW Sinevia. 

Dofinansowanie organizacji za-
wodów zapewniają Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Urząd 
Marszałkowski.
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Spartakiada	z	integracją
Nie wolno tego dnia przega-
pić: a zapamiętać też łatwo: 
już 1 czerwca Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy za-
prasza do Łodygowic na dwa 
duże wydarzenia sportowe.

Jako pierwsza odbędzie się XII 
Ogólnopolska Integracyjna Spar-
takiada Osób Niepełnospraw-
nych. Rozpocznie się 1 czerwca już 
o 8.30. Tu od razu ważna informa-
cja: zawody nie odbędą się tak jak 

do tej pory na terenie parku przy 
łodygowickim Zamku, ale z uwagi 
na prowadzone prace remontowe 
zostaną przeniesione na  tereny 
zielone otaczające Dworek Góral-
ski SPA przy ul. Kasztanowej 108. 

Po rejestracji uczestników i śnia-
daniu uroczyste otwarcie sparta-
kiady odbędzie się o 9.50, a o 10.00 
ruszy sportowa rywalizacja, a także 
konkurencje rekreacyjne. 

Regulamin przewiduje następu-
jące dyscypliny sportowe: pchnię-

cie kulą, rzut oszczepem, wyścigi 
na wózkach oraz skok w dal z miej-
sca, a  także rekreacyjne: kręgle, 
rzut piłką lekarską, rzut piłeczką 
palantową do celu. Uczestnicy za-
wodów mogą startować maksymal-
nie w dwóch wybranych przez sie-
bie konkurencjach. 

Najlepsi zawodnicy otrzymają 
puchary i nagrody rzeczowe, a dla 
wszystkich organizatorzy przygo-
towali pamiątkowe koszulki, napo-
je i gorący posiłek.  

W spartakiadzie mogą brać udział 
wszystkie osoby niepełnosprawne, 
które posiadają ważne orzeczenie 
lekarskie o stopniu niepełnospraw-
ności narządu ruchu i wzroku. 

Zgłoszenia uczestnictwa przyj-
mowane będą do 23 maja w biurze 
SI Eurobeskidy.

Zmiana miejsca: 
Dworek Góralski SPA

Łodygowice, ul. Kasztanowa 108



Od	Juniora	do	Seniora
W tym samym dniu 1 czerw-
ca, kiedy obchodzimy Dzień 
Dziecka, o 13.00 na terenie 
Dworku Góralskiego SPA przy 
ulicy Kasztanowej rozpocznie 
się święto rodzin, a przede 
wszystkim najmłodszych po-
ciech: XII Ogólnopolska Spar-
takiada Rodzinna od Juniora 
do Seniora.

Po potwierdzeniu uczestnictwa 
i obiedzie nastąpi o 14.00 uroczyste 
otwarcie spartakiady i rozpoczną 
się konkurencje sportowe oraz re-
kreacyjne, oceniane z podziałem na 
kategorie wiekowe. Będą biegi, sko-
ki w dal z miejsca, pchnięcie kulą, 
rzut oszczepem, rzut piłką lekar-
ską, kręgle, rzut piłeczką palanto-
wą do celu. Na najlepszych  czekać 
będą nagrody, a każdy uczestnik 
zawodów otrzyma pamiątkową ko-
szulkę, napoje i gorący posiłek.

Wręczenie nagród odbędzie się 
o  17.30, a  zaraz po nim przewi-
dziany jest gorący poczęstunek. 

Zgłoszenia uczestnictwa przyj-
mowane będę w biurze SI Eurobe-
skidy do 24 maja. 

Każdy uczestnik powinien przed-
stawić opinię lekarza o stanie zdro-
wia i o  dopuszczeniu do udziału 
w zawodach. Warunkiem uczestnic-
twa jest zamieszkiwanie na terenach 
wiejskich. 

– Oczywiste jest, że zwłaszcza 
podczas Spartakiady Rodzinnej, 
na którą zapraszamy całe rodziny, 
nie możemy zapomnieć, że będzie 
się ona odbywać w Międzynarodo-
wym Dniu Dziecka. Zapewniamy, 
że nie zabraknie też niespodzianki 

dla najmłodszych w dniu ich świę-
ta. Po sportowych konkurencjach 
serdecznie zapraszamy do rodzin-
nego świętowania wraz z  dziećmi, 
przy dobrej muzyce i smakołykach 
z grilla – mówią organizatorzy.
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Zmiana miejsca: 
Dworek Góralski SPA

Łodygowice, ul. Kasztanowa 108
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Odbywające się od 14 do 21 
marca 2019 r. XV światowe 
Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi             
w Zjednoczonych  Emiratach 
Arabskich przyniosły polskim 
zawodnikom wiele zwycięstw.

Polscy reprezentanci walczyli 
o medale w 17 dyscyplinach 

sportowych: w badmintonie, bocce, 
bowlingu, gimnastyce, jeździectwie, 
golfie, judo, kajakarstwie, kolarstwie, 
koszykówce kobiet i mężczyzn, lek-
koatletyce, piłce  nożnej 7-osobowej 
kobiet, pływaniu, tenisie ziemnym, 
tenisie stołowym, trójboju siłowym 
i wrotkarstwie.

Nasza reprezentacja liczyła 64 
zawodników. W igrzyskach wystar-
towało łącznie 7,5 tys. sportowców 
z ponad 190 krajów świata, więc ry-
walizacja nie była łatwa. Polacy wy-
walczyli jednak aż 69 medali. Kilka 
z nich trafiło już na Podbeskidzie. 

Złoty medal w pływaniu na 100 
m stylem zmiennym zdobyła Kinga 
Iwańska z Cieszyna, zawodniczka 
klubu Cieszyńskie Orły i reprezen-
tantka Polski w pływaniu w konku-

rencji: 100 m stylem klasycznym, 100 
m stylem zmiennym i 4 x 50 m sty-
lem dowolnym w sztafecie mieszanej. 
To już kolejny jej olimpijski sukces, 
po medalach zdobytych w  poprzed-
nich igrzyskach w Los Angeles. 

Medale: złoty i brązowy do Biel-
ska-Białej przywiozła z Abu Dhabi 
także Sylwia Caputa, zawodniczka 
Klubu Olimpiad Specjalnych ADA 
działającego przy Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom Specjalnej Tro-
ski „Ada”. Młodziutka lekkoatletka 
zwyciężyła w skoku w dal, a wraz 
z koleżankami w sztafecie 4 x100 m 

zdobyła medal brązowy. Tuż za po-
dium, na czwartym miejscu, upla-
sowała się w biegu na 100 m. 

W olimpijskich igrzyskach Sylwia 
uczestniczyła pod opieką trenerki 
Jolanty Czechowicz, a w poznawa-
niu świata Bliskiego Wschodu to-
warzyszyła jej najwierniejsza kibic-
ka, czyli mama. 

Wraz z mamą i trener Jolantą 
Czechowicz medalistka Sylwia po-
jawiła się na treningu, gdzie gorące 
powitanie przygotowali jej koledzy 
i koleżanki z klubu oraz przedstawi-
ciele zarządu stowarzyszenia „Ada”. 

Nasi na Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
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Były serdeczne gratulacje, uściski, 
transparent powitalny, kwiaty i ko-
lorowe baloniki. 

– Było super, wszyscy byli bardzo 
mili i wspaniale się tam czuliśmy – 
opowiadała uśmiechnięta Sylwia. 
O wspaniałej organizacji i atmosfe-
rze mówiła też Jolanta Czechowicz, 
podkreślając, że igrzyska były dla 
niej okazją do zdobycia wielu cen-
nych doświadczeń. 

– Wrażeń rzeczywiście nie brako-
wało, bo mieliśmy okazję zobaczyć 
sporo – przyznaje mama Sylwii. Jak 
dodaje, emocje są niezapomniane. – 
Do tego dochodzą takie miłe chwile, 
jak spotkanie z ministrem sportu 
Witoldem Bańką, który przed wy-
jazdem wręczał osobiście nomina-
cje, a po powrocie do Warszawy wi-
tał polskich olimpijczyków. 

– Teraz jeszcze przed zawod-
niczkami jedna miła chwila, bo 
przewidziane jest spotkanie z mał-
żonką prezydenta – Agatą Kornhau-
ser-Dudą, która objęła Olimpiady 
Specjalne swoim patronatem – do-
daje Jolanta Czechowicz.

Jak podkreśla Janina Purgat z Klu-
bu OS ADA, Sylwia Caputa jest już 
trzecim zawodnikiem bielskiego 
klubu, reprezentującym Polskę na 
Światowych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych. W 2013 r. startował 
narciarz Adrian Formas, który wy-
walczył wicemistrzostwo w slalomie 
gigancie, a w 2017 r., na Igrzyskach 
w Austrii, także Weronika Krajewska 
zdobyła srebrny medal.

– Sukces naszej zawodniczki mobi-
lizuje do tego, by rozwijać naszą spor-
tową aktywność. Obok silnej sekcji 
lekkoatletycznej, narciarskiej i pły-
wackiej chcemy teraz rozwinąć sekcję 
dla biegaczy na rakietach śnieżnych – 
mówi Janina Purgat.

Popł yn ą z  „ Adą” do Rz ymu
Już w pierwszą sobotę 
kwietnia rusza piąta edycja 
integracyjnego 24-godzin-
nego maratonu pływackiego 
„Płyniemy do Rzymu”.

Uroczystego otwarcia marato-
nu 6 kwietnia o 15.45, w obecno-
ści zaproszonych gości, dokonają: 
Jarosław Klimaszewski, prezydent 
Bielska-Białej oraz występujący 
w imieniu bp. Romana Pindla, 
ordynariusza diecezji bielsko-ży-
wieckiej, kapelan sportowców ks. 
Robert Kasprowski.

W gronie gości zaproszonych 
na uroczystość otwarcia, będą 
między innymi sportowcy, którzy 
uczestniczyli w  Światowych Let-
nich Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych w Abu Dhabi 2019, Świa-
towych Zimowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w  Austrii 
2017 i Korei 2014, zdobywając 
w różnych dyscyplinach złoto, 
srebro i brąz. Będzie też lider do-
tychczasowych edycji  maratonu.

– Maraton jest kontynuacją 
Sztafety „Płyniemy do Rzymu”, 
która miała miejsce 27 kwiet-
nia 2014 r., w dniu kanonizacji 
św. Jana Pawła II. Zakładaliśmy 
wówczas przepłynięcie 1478 dłu-
gości basenu, symbolizujących 
odległość, jaka dzieli (w kilome-
trach) Bielsko-Białą od Rzymu. 
Po 10 godzinach dystans ten zo-
stał pokonany pięciokrotnie! Za-
inspirowało nas to, aby w kolej-
nych latach wyznaczyć sobie cel: 
„płyniemy” do Rzymu i  chcemy 

wspólnie przepłynąć 1478 km. 
Już po dwóch kolejnych latach, 
17 kwietnia 2016 r. „byliśmy” 
w  Rzymie, mając za sobą 1615 
km. I płyniemy dalej.  W sumie 
około 2700 osób  przepłynęło już 
dystans 3 350 km – mówi Elżbieta 
Tyczyńska, kierownik maratonu. 

Maraton zakończy się w nie-
dzielę 7 kwietnia o 16.00, a odbę-
dzie się na krytej pływalni „Troc-
lik” w Bielsku-Białej i na pływalni 
przy CSW w Kozach. 

– Zapraszamy wszystkich, któ-
rym bliskie są ideały głoszone 
przez św. Jana Pawła II i którzy 
w sporcie widzą nie tylko możli-
wość rywalizacji, lecz także spo-
sobność do wspólnego działania, 
do szeroko pojętej integracji – 
dodaje E. Tyczyńska.



W Rudzicy powstała pierwsza 
w Polsce profesjonalna sala do treno-
wania gry w boccię. Ta coraz popu-
larniejsza dyscyplina paraolimpijska 
zawitała na Podbeskidzie za sprawą 
mieszkającego w Rudzicy Damiana 
Iskrzyckiego, jednego z  najlepszych 
zawodników na świecie. 

To reprezentant Polski, wielo-
krotny medalista Mistrzostw Polski, 

wicemistrz Europy. Startuje w kate-
gorii BC3 wraz z asystentem sporto-
wym Dariuszem Borowskim. Obec-
nie jest najlepszym zawodnikiem 
w Polsce i zajmuje pierwsze miejsce 
w rankingu krajowym, a w rankin-
gu światowym ma wysoką 7 lokatę. 
Jest wielką polską nadzieją przed 
zbliżającymi się Igrzyskami Para-
olimpijskimi w Tokio. 

Wraz z nim trenuje już tę dyscy-
plinę sportową coraz liczniejsza gru-
pa niepełnosprawnych. Dyscypliną, 
która jako jedyna jest przeznaczona 
wyłącznie dla zawodników niepeł-
nosprawnych, zainteresował się też 
Adam Kujawa z Dankowic i kilku 
innych zawodników z różnych miej-
scowości. Obecnie na treningach 
w Rudzicy spotyka się już blisko 20 
zawodników. Nad doskonaleniem 
ich umiejętności czuwa trener Ju-
styna Sromek.

– To jedyna taka sala w Polsce 
i jedna z nielicznych w Europie. 
Mamy bazę światowej klasy, dzięki 
temu będziemy mieć znacznie lep-
sze warunki do treningów i można 
faktycznie trenować wyczynowo - 
mówi Damian Iskrzycki.

O możliwości udziału w trenin-
gach informacje można uzyskać 
w Klubie Sportowym Rudzica, pod 
numerem telefonu: 602 183 475 lub 
mejlowo: ksrudzica@gmail.com
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WYDARZYŁO SIĘ W REGIONIE

RUDZICA

ZAGRAJ W BOCCIĘ

Żywiecka edycja ogólnopolskie-
go Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych – Tropem Wilczym ma swoją 
szczególną specyfikę. Obok kilkuset 
biegaczy, wśród których nie braku-
je  profesjonalistów, startują w biegu 
także osoby niepełnosprawne. 

– Dla nich mamy integracyjną 
kategorię. W tej specjalnej wersji 
biegu dystans wynosi tylko poło-
wę oficjalnej trasy o symbolicznej 
długości 1963 metrów. Przebyć go 
można biegnąc, ale także po pro-
stu maszerując, jeśli ktoś nie potrafi 
biec, albo jadąc na wózku. Tu każdy 
z nas może dać świadectwo swojej 
patriotycznej postawy – tłumaczy 

czuwająca nad organizacja biegu Ja-
dwiga Klimonda, prezes stowarzy-
szenia integracyjnego Dzieci Serc.

I rzeczywiście, z tego zaprosze-
nia skorzystało kilkadziesiąt osób 
niepełnosprawnych, które na linię 
mety dotarły szczęśliwie samodziel-
nie, albo z pomocą przyjaciół czy 
bliskich. Radość na ich twarzach 
i  satysfakcja ze zdobytych pamiąt-
kowych medali były widoczne z da-
leka. 

Wśród niepełnosprawnych bie-
gaczy był m.in. Grzegorz Biegun ze 
stowarzyszenia Dzieci Serc, krew-
ny jednego z Żołnierzy Wyklętych 
z Żywiecczyzny - Antoniego Biegu-

na „Sztubaka”, dowódcy oddziału 
ze zgrupowania NSZ dowodzonego 
przez Henryka Flamego „Bartka”.

ŻYWIEC

INTEGRACYJNIE DLA POLSKI
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Sikorski znowu na podium
Świetnymi rezultatami za-
kończył swoje starty w tym 
sezonie alpejczyk Igor Sikorski, 
zawodnik Startu Bielsko-Bia-
ła, uprawiający tę dyscyplinę 
na monoski czyli jeżdżąc na 
siedząco na jednej narcie. 

Na początku Mistrzostw Świata 
w narciarstwie alpejskim było pe-
chowo, bo pierwszego przejazdu na 
gigancie nie ukończył. 

Swoimi kolejnymi przejazdami 
na trasach slalomu, slalom gigan-
ta i super giganta udowodnił, że 
tytuł Najlepszego Niepełnospraw-
nego Sportowca roku 2018 nie był 
przypadkiem, a  być może nie był 
też ostatnim takim wyróżnieniem 
w jego sportowej karierze.

Jego brązowy medal w slalomie 
gigancie na igrzyskach paraolimpij-
skich w Pjongczangu w 2018 r. był 
historycznym osiągnięciem repre-
zentanta Polski, po długiej, 30-let-
niej przerwie w tej dyscyplinie. 

Medal otworzył mu też drogę do 
zaszczytnej nagrody w plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego”. – Czuję 

się doceniony przez tę nagrodę. To 
znaczy, że moje sukcesy zostały za-
uważone. Motywuje mnie do dal-
szej pracy. Jestem coraz dalej i będę 
szedł jeszcze szedł w górę, bo czuję 
mogę – deklarował Igor Sikorski, 
odbierając statuetkę Najlepsze-
go Niepełnosprawnego Sportowca 
Roku 2018. I nie były to puste słowa. 

I rzeczywście, tuż po plebiscyto-
wej gali wywalczył brązowy medal 
w World Para Alpine Skiing Cham-
pionships czyli na Mistrzostwach 
Świata w paranarciarstwie alpejskim 

w Kranjskiej Gorze w Słowenii. Wró-
cił jako trzeci zawodnik świata

Później w trzech kolejnych zawo-
dach, którymi zakończył się sezon 
Pucharu Świata w narciarstwie al-
pejskim za każdym razem lądował 
na podium. Ostatnie pucharowe 
starty sezonu w Morzine we Fran-
cji dały mu komplet medali, w tym 
upragnione złoto, a w klasyfikacji 
generalnej podczas tegorocznego 
Pucharu Świata w narciarstwie al-
pejskim zakończył starty brązowym 
medalem,

– To wspaniałe uczucie wygrać 
pod koniec sezonu. Tym bardziej, 
że nie miałem wystarczająco sku-
tecznego szkolenia, gdyż dużo czasu 
poświęciłem na testowanie nowego 
sprzętu. Na szczęście wystarczyło 
mi dobrej formy – powiedział Si-
korski, podkreślając, że ostatnie 
sukcesy motywują go do ciężkiej 
pracy podczas przygotowań do na-
stępnego sezonu. 

A zaledwie trzy dni po starcie we 
Francji Igor Sikorski już pojawił się 
na kolejnych zawodach: No Limit 
Kasprowy, gdzie w kategorii mono-
ski zajął oczywiście pierwsze miej-
sce. Gratulujemy!



Już po raz kolejny przyzna-
wana przez Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej jedna z na-
gród w konkursie „Sukces nie 
zna barier” trafiła do przed-
stawiciela drużyny ampfutbo-
lowej Kuloodporni. 

Tym razem jej laureatem został 
Krzysztof Wrona z Czecho-

wic-Dziedzic, jeden z pierwszych 
zawodników powstającego klubu, 
a w ubiegłym roku kapitan drużyny. 
Tu trzeba przypomnieć, że w 2018 
roku Kuloodporni Bielsko-Biała, je-
dyna w województwie śląskim dru-
żyna piłki nożnej osób po amputa-
cjach, zdobyli srebrny medal i tytuł 
wicemistrza Polski. 

W 2018 roku Krzysztof Wrona był 
również regularnie powoływany do 
ampfutbolowej reprezentacji Polski, 
z którą na przełomie października 
i listopada uczestniczył w Mistrzo-
stwach Świata, które odbywały się 
w  Meksyku. Wraz z reprezentacją 
Polski w piłce nożnej osób po ampu-
tacjach zdobył brązowy medal pod-
czas Międzynarodowego Turnieju 
Amp Futbol Cup.

Został osobą niepełnosprawną 
w  2012 roku, kiedy został potrą-
cony przez pijanego motocyklistę. 
W wyniku odniesionych obrażeń ko-
nieczna była amputacja prawej nogi 
powyżej kolana. Przed wypadkiem 
grał w piłkę nożną na poziomie ligi 

okręgowej. Chętnie przyjął zaprosze-
nie fizjoterapeuty Daniela Kawki, or-
ganizatora drużyny ampfutbolowej. 
Był zawodnikiem prawonożnym, ale 
po amputacji nauczył się grać lewą 
nogą. 

Chętnie angażuje się w organizo-
wane przez Kuloodpornych treningi 
dla dzieci i inne spotkania mające 
na celu popularyzację tej dyscypli-
ny sportu wśród osób po amputa-
cji.  Bo powstająca w Bielsku-Białej 
ampfutbolowa drużyna juniorów to 
kolejny sukces Kuloodpornych. Se-
niorów i juniorów można spotkać na 
treningach na orliku w Bielsku-Bia-
łej, a ostatnio także w hali centrum 
sportowego Racketlon Club w Ma-
zańcowicach. 

– Jedyne w województwie śląskim 
treningi piłkarskie dla dzieci z  nie-
pełnosprawnościami ruchowymi 
odbywają się pod okiem trenera Pa-
tryka Grzybka, a chętnych nie bra-
kuje – mówi Daniel Kawka, założy-

ciel i prezes Fundacji Kuloodporni, 
fizjoterapeuta. – Obecnie gra z nami 
coraz więcej juniorów. Dzieci są z ca-
łego województwa śląskiego: z Ty-
chów, Bytomia, Kóz, Żywca czy Żor, 
a  systematyczne treningi odbywają 
się mniej więcej co dwa tygodnie. 
Okazuje się, że dzieci niepełnospraw-

ne też interesują się piłką nożną, więc 
chcemy im umożliwić to granie.

 – Niedawno zaczęliśmy treningi 
i  bardzo jesteśmy zadowoleni. Do-
staliśmy taką podpowiedź w ośrod-
ku rehabilitacyjnym Syn jest za-
chwycony i szczęśliwy. Okazało się, 
że uwielbia grać w piłkę nożną, a my 
razem z nim. Drugi syn gra w UKS
-ie   w Kozach – mówi Monika Ma-
zur, mama Kuby Mazura z Kóz.

Szczegółowe informacje i zapisy 
pod numerem telefonu: 606 300 315 
lub mejlowo: kontakt@kuloodporni-
bielsko.pl.

Kuloodporni z sukcesami
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Historia boksu w Łodygowi-
cach nierozerwalnie związana 
jest z Ludowym Klubem Spor-
towym Słowian Łodygowice. 
Poza sekcją piłkarską działała 
w nim sekcja bokserska.  Jej 
szczytowym okresem były lata 
1952-1957.

Przewodził jej Albin Kulec, 
który był mistrzem Polski 

Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w wadze muszej. Sek-
cja bokserska w swoim składzie 
osobowym posiadała m.in. synów 
pana Albina: Stanisława i Jana. Do 
wybijających się zawodników na-
leżał Edward Kufel, Kazimierz Lo-
ranc (późniejszy zawodnik Wisły 
Kraków), Mieczysław Czernek, Jan 
Mrowiec, Stanisław Wójcik. Zawod-
nicy z Łodygowic byli bardzo ce-
nieni w rodzinie bokserskiej, czego 
wyrazem było przejście trójki z nich 
do pierwszoligowej drużyny BBTS 
Bielsko-Biała. Tam trafili: Stanisław 
Kulec, Jan Kulec i Stanisław Wójcik.

Drużyna z Łodygowic walczyła 
w krakowskiej lidze okręgowej. Pod 
okiem Albina Kulca pierwsze kroki 
stawiali zawodnicy z Żywca: Ma-
chała, Jasek, Orlicki, Piecuch, bracia 

Mrowcowie. Oni z czasem stali się 
zalążkiem Górala Żywiec.

Koniec lat pięćdziesiątych przy-
niósł problemy finansowe sekcji, co 
spowodowało wycofanie się z  roz-
grywek. Zawodnicy przeszli do za-
przyjaźnionych klubów w Bielsku
-Białej i Żywcu. Był to kres krótkiej, 
ale wyjątkowej historii boksu w Ło-
dygowicach.

Blisko 50 lat trzeba było czekać na 
powrót sportów walki do Łodygo-
wic. W 2014 roku za sprawą Tomasza 
Kowalika i Tomasza Wolnego, którzy 
byli pomysłodawcami, utworzono 
Klub Sportowy Żylica Łodygowice. 
Zrzeszony jest w Śląskim Związku 
Bokserskim. Liczy 15 zawodników 

różnych kategorii wiekowych i wa-
gowych. W krótkiej historii klubu 
można zaobserwować dużą dyna-
mikę działania. W 2016 r. Klub zor-
ganizował pierwszy bokserski mecz 
międzynarodowy pomiędzy zawod-
nikami Polski i Czech. Do Łodygo-
wic przyjechali najlepsi zawodnicy 
z kraju i zagranicy.

Wysoki poziom organizacyjny, 
sportowy i frekwencja spowodowa-
ły, że w 2018 r. Śląski Związek Bok-
serski postanowił przyznać Klubowi 
Sportowemu Żylica Łodygowice, or-
ganizację obchodów 95-lecia. W ich 
ramach odbył się mecz Śląsk – Resz-
ta Polski i wystawa prac malarskich 
o tematyce bokserskiej Krzysztofa 
Paciorka. Wśród gości nie zabrakło 
legendarnego mistrza olimpijskiego 
z  Tokio: Mariana Kasprzyka. Obec-
nie klub przygotowuje się do organi-
zacji kolejnego dużego wydarzenia 
w Łodygowicach.

Ten krótki zarys historyczny jest 
tylko wstępem do – mamy nadzieję 
– wielu kolejnych artykułów zwią-
zanych z dziejami boksu w Łodygo-
wicach, ludźmi, którzy go tworzyli 
kiedyś i tworzą obecnie. 

TOMASZ KOWALIK
ANDRZEJ SARLEJ

Boks w Łodygowicach
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Ks. prałat Władysław Nowo-
bilski już jest na zasłużonej 
emeryturze, ale wciąż zaska-
kuje rześkością i sprawnością, 
której rówieśnicy mogą mu 
tylko zazdrościć.

Kiedy na trasie narciarskiego 
slalomu na zboczu Stożka 

w Wiśle-Łabajowie spotykają się al-
pejczycy w koloratkach, ks. prałat 
Władysław Nowobilski jest zawsze 
najserdeczniej witany. Powodów tej 
serdeczności jest sporo.

Po pierwsze dlatego, że jest jed-
nym z najwierniejszych uczestników 
organizowanych już od ponad dwu-
dziestu lat Mistrzostw Polski Księży 
i  Kleryków w Narciarstwie Alpej-
skim - o puchar św. Jana Pawła II.  – 
Staram się być co roku, bo sam od-
czuwam radość z uprawiania sportu, 
a poza tym trzeba innych zachęcać 
do tego sportu – tłumaczy. I nie od-
puszcza, choć wielu jego rówieśni-
ków już na taki wyczyn nie potrafi 
się zdobyć.

Ks. Władysław przyszedł na świat 
w 1942 roku i za parę miesięcy bę-
dzie świętował swoje 77. urodziny. 
Jest najstarszym zawodnikiem tych 

mistrzostw, a jednak mimo słusz-
nego wieku skutecznie rywalizuje 
z młodszymi kolegami-księżmi i za-
wsze staje na podium dla najlep-
szych. Dlatego jego kolekcja medalo-
wa wygląda imponująco, a pucharów 
za złoty medal też w niej nie brakuje. 
A że sport świetnie integruje ludzi, 
to nikogo nie dziwi, że wszyscy za-
wodnicy, nawet ci, którzy startują po 
raz pierwszy, mają w nim serdeczne-
go przyjaciela.

– Urodziłem się w Białce Tatrzań-
skiej, więc trudno byłoby oczeki-
wać, żebym na nartach nie jeździł. 
Właściwie narty towarzyszyły mi od 
naprawdę najmłodszych lat. To była 
konieczność, bez nich nie dało się 
poruszać w zimie, która kiedyś wy-
glądała inaczej niż teraz. Oczywiście 
to nie były narty takie, jak teraz, tyl-
ko proste, skromne, nieraz własnej 
roboty – wspomina z uśmiechem.

Nie musi dodawać, że skoro uro-
dził się jako dziewiąte dziecko w ro-
dzinie, to i pieniędzy na żadne luk-
susy nie było, zwłaszcza w ciężkim, 
powojennym czasie. Nie było też 
wyciągów ani innych udogodnień. – 
Jeżeli się chciało zjechać na nartach 
z  górki, to na te górkę trzeba było 

najpierw wejść, dźwigając narty ze 
sobą – dodaje ks. Nowobilski.

Jednak to nie tylko w podhalań-
skim rodowodzie tkwi wyjaśnienie 
fenomenu tej znakomitej sprawno-
ści i aktywności ks. Nowobilskiego. 
– Najważniejsza w tym wszystkim 
jest sprawa wrodzonego braku. Otóż 
urodziłem się z jedną nogą nieco 
krótszą i znacznie słabszą. Aby jakoś 
sobie samodzielnie z tym proble-
mem poradzić, zacząłem ćwiczyć, 
uprawiać sport. A że narty były pod 
ręką, to jeździłem. Zawsze starałem 
się być aktywny. W seminarium 
szykowałem na podwórku lodowi-
sko, a  na pierwszej parafii jazda na 
nartach zaczęła mi się też przyda-
wać w  duszpasterstwie, nawiązywać 
kontakty z młodzieżą. Próbowaliśmy 
swoich sił na małej skoczni. Kiedy 
dowiedziałem się o  zawodach nar-
ciarskich dla księży, od razu pojecha-
łem – i jeżdżę do dzisiaj – uśmiecha 
się ks. Władysław, rzucając okiem za 
sporą kolekcję pucharów i medali. 

Jak przyznaje, chętnie korzysta 
z  każdej okazji, by przypiąć deski 
i poszusować. Bierze też co roku 

Sport mnie ratuje. A narty lubię!

KS. PRAŁAT WŁADYSŁAW 
NOWOBILSKI



udział w organizowanych pod Tur-
baczem zawodach dla członków 
Związku Podhalan, do którego też 
należy. I tak się jakoś składa, że 
od dobrych kilku lat jest jedynym 
kapłanem, który jeszcze startuje 
w  tych zawodach zaraz po odpra-
wieniu Mszy św. Z Podhalanami 
wiąże się też inne ważne wspomnie-
nie, kiedy dane mu było uczestni-
czyć wraz z  nimi w Rekolekcjach 
Podhalańskich na Watykanie. Tam 
spotkał się z ukochanym papieżem 
Janem Pawłem II, który przytulił go 
z całej siły i wspominał czasy walki 
o kościół w Ciścu i pamiętną budo-
wę świątyni, którą ks. Nowobilski 
wraz z parafianami postawił w ciągu 
jednej doby. 

– Budowaliśmy od wczesnego 
świtu bez ustanku, w niedzielę, więc 
urzędników. którzy by mogli nam 
zakazać, trudno było znaleźć, a kiedy 
po 24 godzinach na świeżych ścia-
nach położyliśmy dach, to zgodnie 
z prawem już go nie było można ro-
zebrać – tłumaczy w przerwach mię-
dzy kolejnymi zjazdami zdumionym 
młodszym kolegom. I choć potem 
razem z parafianami przez parę lat 
dzień i noc czuwali w kościele, żeby 
go podstępem nie zburzono, to też 
wystarczyło mu energii.

A teraz, choć już mógłby cieszyć 
się spokojnym życiem emeryta, 
nadal aktywnie angażuje się w ży-
cie środowiska rodzin partyzantów 
ze Zgrupowania Narodowych Sił 
Zbrojnych dowodzonego przez kpt. 
Henryka Flamego „Bartka”. – Narty 
i fizyczna aktywność dały mi na całe 
życie dobrą kondycję i dzięki temu 
nie tylko pokonałem własną słabość, 
ale ciągle mam energię i chęć do 
działania – nie ma wątpliwości alpej-
czyk w sutannie. 

Zresztą narty to nie jedyna ak-
tywność ks. Władysława. Kocha też 
góry i z radością przyjął zaprosze-
nie do objęcia duchowej opieki nad 
Kołem PTTK im. św. Jana Pawła II 
w Węgierskiej Górce. Oczywiście 
uczestniczy nie tylko w spotkaniach 
religijnych, ale chętnie wyrusza z tu-
rystami w góry. Właśnie szykują się 
do kolejnej wyprawy na Halę Bora-
czą, gdzie zawsze 2 kwietnia rozpa-
lają tzw. „Ogień Lolka” w rocznicę 
śmierci papieża. A z zimowego wej-
ścia na nartach na Halę Lipowską po 
raz pierwszy zrezygnował dopiero 
w tym roku...

Nie zabrakło go za to na tegorocz-
nym spotkaniu metropolity krakow-
skiego abp. Marka Jędraszewskiego 
z opiekunami Szlaków Papieskich. 

Jak to wszystko godzi? – Na pew-
no sport mi w kapłaństwie nie prze-

szkadza, a myślę, że pomaga i uzu-
pełnia moje duszpasterzowanie. Pan 
Jezus powiedział, żebyśmy wszyst-
ko w naszym życiu robili na chwa-
łę Pana. Jeśli więc sport jest dobrze 
przeżywany, to łatwiej nam chwalić 
Boga za dar zdrowia, radość, której 
doświadczamy. Dlatego nie miałem 
wątpliwości i kiedy w Ciścu kilka lat 
temu stanął wyciąg, od razu zaanga-
żowałem się w organizację zawodów 
narciarskich o puchar wójta i pro-
boszcza. Zawody się przyjęły i od-
bywają się co roku. A jeśli z powodu 
tych wszystkich narciarskich wyda-
rzeń miałem okazję wypowiadać się 
w mediach, to chyba też dobrze, bo 
mam okazję mówić o tym, co ważne: 
że trzeba być aktywnym i zgodnie 
z  Bożym nakazem dbać o  zdrowie, 
s innymi – kończy z uśmiechem ks. 
prał. Nowobilski.
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Przypadająca w tym roku 30. 
rocznica śmierci ks. prałata 
Jana Marszałka, proboszcza 
parafii Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza 
w Łodygowicach, zbiegła się 
z rozpoczęciem przygotowań 
do procesu jego beatyfikacji. 

Poinformowano o tym w styczniu 
br. w Bielsku-Białej podczas konfe-
rencji z udziałem ordynariusza die-
cezji bp. Romana Pindla.

Ks. prał. Jan Marszałek rodził się 
8 czerwca 1907 r. we wsi Krzeczów 
w województwie małopolskim. Po 
ukończeniu krakowskiego Gimna-
zjum Świętej Anny , w 1927 r. wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Kra-
kowie i na studia teologiczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, a w 1932 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. 

Pracował w parafiach: w Skomiel-
nej Białej, Poroninie, Spytkowicach, 
Skawinie i Andrychowie. W 1942 r. 
został administratorem w Bacho-
wicach, skąd w marcu 1951 r. trafił 

do parafii w Łodygowicach. Od po-
czątku jego aktywnej pracy duszpa-
sterskiej towarzyszył zdecydowany 
sprzeciw wobec plagi pijaństwa. 
Wielki autorytet, jakim cieszył się 
wśród parafian, budził niepokój ko-
munistycznych władz, które skarżyły 
się, że ks. prał. Marszałek utrudnia 
proces budowania społeczeństwa 
bez Boga i religii. Dlatego w 1953 
r. władze państwowe zażądały usu-
nięcia ks. Marszałka z  Łodygowic. 
Dopiero 4 lata później, po wydarze-
niach poznańskiego Czerwca 1956 r.  
ks. Marszałek mógł wrócić do Łody-
gowic. Stało się to w marcu 1957 r. 

W kolejnych latach trwała nagon-
ka współpracowników UB na pro-
boszcza, który mimo choroby kon-
tynuował swoją pracę duszpasterską 
aż do 1984 r., wspierany przez ks. 
prał. Józefa Niedźwiedzkiego. Ostat-
nie lata życia ks. Marszałek spędził 
w  Łodygowicach jako rezydent, 
a  swoje cierpienia ofiarował w in-
tencji papieża Jana Pawła II. Po jego 
śmierci papież przesłał do Łodygo-

wic telegram, zapewniający o mo-
dlitwie za zmarłego, który wychował 
kilkudziesięciu nowych kapłanów.

W konferencji uczestniczyła 
liczna reprezentacja mieszkańców 
Łodygowic. Wybitnego probosz-
cza wspominali m.in. ks. prał. Józef 
Niedźwiedzki, jego współpracownik 
i następca, a także członek Stowarzy-
szenia Integracyjnego Eurobeskidy 
Eugeniusz Jachym i Anna Caputa - 
autorka pracy magisterskiej o życiu 
i działalności ks. prał. Marszałka.

Kandydat na świętego

KS. JAN MARSZAŁEK,
(1907-1989)

Żegnamy śp. Helenę Graboń (1949-2019)

Odeszła od nas 7 lutego 2019 
r. W pamięci członków Euro-
beskidów pozostanie zarówno 
jej zaangażowanie w pracę, jak 
i świadectwo ostatnich lat jej 
życia i cierpienia.

Ze Stowarzyszeniem Integracyj-
nym Eurobeskidy była związana 
jako główna księgowa. Funkcję tę 
sumiennie i z zaangażowaniem-
pełniła od 1999 r. do 2003 r. 

Od 2009 r. zmagała się z nie-
pełnosprawnością będącą następ-
stwem nieudanej operacji guza 
mózgu. Była całkowicie sparaliżo-
wana i oddychała za pomocą re-
spiratora. 

Zachowała przy tym sprawność 
intelektualną. Dzięki niezwykłej 
woli życia i staraniom najbliższych 
w ciągu kolejnych lat choroby, 

korzystając ze specjalistycznego 
wózka inwalidzkiego, a później 
również z przystosowanego do 
przewozu osób na wózku samo-
chodu, korzystała ze spacerów, 
wycieczek, turnusów rehabilita-
cyjnych i koncertów. 

Swoją postawą chciała pokazać 
osobom będącym w podobnej sy-
tuacji zdrowotnej, że nie należy się 
załamywać. Przekonywała, że przy 
odrobinie dobrej woli najbliższych 
można – mimo niepełnosprawno-
ści – żyć prawie normalnie, żyć ak-
tywnie... 



K
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Eugeniusz Jachym, od 50 lat 
aktor bielskiego Teatru Lalek 
Banialuka, w styczniu 2019 r. 
odebrał statuetkę „Ikar 2018” 
– nagrodę przyznaną przez 
prezydenta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego za 
wybitną działalność w dziedzi-
nie kultury i sztuki. Ta na-
groda jest formą uznania dla 
prowadzonej przez pół wieku 
pracy artystycznej aktora.

Eugeniusz Jachym z tych pierw-
szych kilkunastu lat życia zapa-
miętał przede wszystkim przygody 
recytatora i szkolne występy na 
akademiach czy zajęcia teatralne 
w Kubiszówce. I to, że jego ścież-
ki przecinały się w Bielsku-Białej 
w szkole średniej z późniejszą ak-
torką Alicją Jachiewicz czy Krzysz-
tofem Stroińskim. 

Już wtedy czuł, jak bardzo ko-
cha teatr. – Pierwsze podejście 
do egzaminu do szkoły teatral-
nej okazało się jednak nieudane. 
Pomyślałem, że może to jednak 
nie dla mnie i zacząłem pracować 

jako ekonomista. Ale po zaledwie 
kilku dniach dotarła do mnie wia-
domość, że w Banialuce poszuku-
ją adepta, który będzie się uczył, 
a potem będzie mógł zdać egzamin 
aktorski. Oczywiście zaraz posze-
dłem – wspomina pan Eugeniusz. 

Potajemnie udał się na przesłu-
chanie do teatru, co skończyło się 
surową  reprymendą kierownika, 
a gdy został przyjęty, z ulgą porzu-
cił lepiej płatna posadę i od 1 wrze-
śnia 1968 roku rozpoczął aktorską 
karierę w Banialuce. 

– To wówczas było zupełnie inne 
niż dzisiaj zadanie, bo kiedyś aktor 
w teatrze lalkowym rzadko poja-
wiał się na scenie. Był raczej ukry-
ty za scenografią i tylko posługiwał 
się lalką, której musiał dać życie, 
duszę. Z czasem to się zmieniło 
i teraz już nasze spektakle nie róż-
nią się praktycznie od tych w resz-
cie teatrów – dodaje Eugeniusz Ja-
chym. 

Wśród tych najważniejszych dla 
niego ról 50-lecia są te, które zagrał 
w spektaklach: „Historia o żołnie-
rzu”, „Baśń o pięknej Pulcheryi 
i szpetnej Bestyi”, „Kowal”, „Diabły 
w Brugelandii”, „Siała baba mak”.

Świadectwem, że były to role 
znakomicie zagrane są liczne ak-
torskie nagrody.  Jedną z najważ-
niejszych pan Eugeniusz otrzymał 
na Ogólnopolskim Festiwalu Te-
atrów Lalek w Opolu za „Historię 
o  żołnierzu” Ch. Ramuza. Były 
także Złote Maski: za rolę Lisa 
w spektaklu „Detektyw Lis prowa-
dzi śledztwo” G. Urbana oraz  za 
rolę Duvelora w „Diabłach w Bru-
gelandii” M. Ghelderodego. No-

Kocham teatr. I ludzi
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minowany już wcześniej, w  2003 
r., do Nagrody Artystycznej Pre-
zydenta Miasta Bielska-Białej, sta-
tuetkę „Ikara 2018” za całokształt 
działalności artystycznej odebrał 
niedawno, wraz z drugą nomina-
cją. Odebrał też brązowy medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 
przyznany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Od dawna fascynował go też 
film. Pierwszą kamerę otrzymał 
tuż po maturze i wtedy też zaczął 
pierwsze próby. Po latach zdecydo-
wał się wysłać swój pierwszy film 
o zabytkowym kościele w Łodygo-
wicach na konkurs filmów kato-
lickich do Niepokalanowa. Życzli-
we przyjęcie jurorów i przyznana 
wówczas nagroda zachęciły go do 
kolejnych prób, które podejmował 
też przy współpracy z  Jerzym Ko-
łodziejczykiem z Bielska-Białej. Po 
latach tych nagród zebrało się spo-
ro, a pan Eugeniusz trafił do festi-
walowego jury i sam oceniał filmy. 

Obok własnej pracy artystycznej 
Eugeniusz Jachym zawsze chętnie 
angażował się w różne działania 
społeczne, do których zapraszał 
innych. Tak pojawiła się przed laty 
idea przeglądów widowisk jasełko-

wych w Łodygowicach, wydawania 
przez łodygowicką Akcję Katolicką 
parafialnego czasopisma, a ostat-
nio jako reżyser stanął na czele 
kilkudziesięciosobowego zespołu 
wykonawców „Pasji Beskidzkiej”, 
prezentowanej w żywieckim amfi-
teatrze. 

Społeczny zapał skierował go 
także w stronę zaangażowania 
w  pracę samorządową radnego 
gminy Łodygowice, a mieszkańcy 

znają go także z innej roli: pro-
wadzącego wiele imprez i uro-
czystości organizowanych przez 
Stowarzyszenie Integracyjne Euro-
beskidy, do którego należy od lat. 

Bo Eugeniusz Jachym tak na 
scenie, jak i w życiu, nie rezygnu-
je z żadnej okazji do tego, by wyjść 
naprzeciw drugiemu człowiekowi 
i podzielić się z nim swoją wrażli-
wością...




