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• 		SIKORSKI 	TEAM	
ZAPRASZA

• 		NASI 	MEDALIŚCI
• 		ADA	MA	30	LAT

• 		BESKIDZKA	PASJA	
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Drodzy Czytelnicy,
Kochani Internauci

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych życzymy, 
aby był to czas radości,
wypełniony nadzieją i miłością. 
Niech Zmartwychwstały błogosławi
i napełnia Wasze serca wiarą oraz spokojem, 
niech umacnia każdy krok
na codziennej drodze dzielenia się
z innymi szczęściem i dobrem. 

Dużo zdrowia,
wielu przyjaznych ludzi 
i wytrwałości w aktywnym pokonywaniu
wszelkich przeszkód

życzy
zespół redakcyjny 

„Aktywni razem. Eurobeskidy”



Takiego roku jeszcze nie prze-
żywaliśmy. Staraliśmy się do 
niego dobrze przygotować i we 
wszystkich sekcjach praca szła 
już pełną parą. 

Dosłownie na ostatni gu-
zik zapięte były przygotowania 
do dużego sportowego turnieju 
w  Bielsku-Białej: Ogólnopolskich 
Integracyjnych Zawodów w Wy-
ciskaniu Sztangi Leżąc. Za sprawą 
epidemii koronawirusa i w trosce 
o zdrowie oraz bezpieczeństwo za-
wodników trzeba je było odwołać, 
podobnie jak i wiele kolejnych wy-
darzeń sportowych. Nie wiadomo, 
kiedy będą mogły się odbyć.

Nie będzie zatem planowanej 
relacji ze zmagań niepełnospraw-
nych sztangistów, ani ze startu 
bielskiej drużyny Kuloodpornych 
w rozgrywkach amp futbolowej 
ekstraklasy. Pierwszy turniej został 
odwołany. Nie odbędzie się też pla-
nowana w maju w Bielsku-Białej 
i Czechowicach-Dziedzicach, Liga 
Mistrzów EAFF 2020. Zawieszone 
zostały treningi sekcji sportowych 
i zajęcia realizowane w ramach 
programów SI Eurobeskidy.. 

Wszystkich nas dotyka prawdzi-
wy dramat walki o życie, a obowią-
zek pozostawania w domu dotkliwie 
odczuwają niepełnosprawni spor-
towcy, pozbawieni możliwości re-
gularnych treningów i rehabilitacji. 

Nie ma jednak innej możliwości. 
W tej trudnej sytuacji koniecz-

na stała się zmiana formy naszego 
kwartalnika. Po raz pierwszy nie 
ukazuje się drukiem, a wydany 
zostaje w formie cyfrowej i będzie 
dostępny w wersji on line na stro-
nie internetowej: aktywnirazem.
eurobeskidy.org.pl. 

Inna niż dotąd jest też jego za-
wartość. Chcemy w tym numerze 
dodać otuchy wszystkim pozosta-
jącym w domach, dlatego przed-
stawiamy dziś sylwetki eurobe-
skidzkich trenerów: ludzi pełnych 
pasji i wytrwałych mimo prze-

szkód, a także sportowców, dla któ-
rych niepełnosprawność nie jest 
barierą w spełnianiu marzeń. 

Życzymy, aby spotkania z nimi 
dodały czytelnikom nadziei, ener-
gii i woli przetrwania niełatwego 

czasu. Gdzie szukać nadziei, mówi 
też bp Piotr Greger, którego życze-
nia z okazji Świąt Wielkanocnych 
zamieszczamy na str. 7.

Będzie można również przeczy-
tać o ciekawym sportowym pro-
jekcie Igora Sikorskiego, adresowa-
nym do osób niepełnosprawnych, 
a także o kolejnej edycji integra-
cyjnego Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – Tropem Wilczym 
w Żywcu. 

Z wielką radością informujemy 
też o najnowszych sukcesach mło-
dych sportowców z bielskiego Klu-
bu Olimpiad Specjalnych ADA, 
działającego przy Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom Specjalnej Tro-
ski ADA, które właśnie obchodziło 
30-lecie.

Zapraszamy do lektury!

Odwołane, zawieszone…
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Jesteśmy wdzięczni 
za wszystkie cenne 

spostrzeżenia, dzięki 
którym będziemy mo-

gli zgodnie z ocze-
kiwaniami rozwijać 

formułę pisma.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

STANISŁAW HANDEREK,
redaktor naczelny
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I wywrócił do góry nogami życie 
ludzi na całym świecie. Z niepo-
kojem obserwujemy, jak mimo 
wprowadzanych ograniczeń 
w poruszaniu się ludzi i spotyka-
niu większych grup wciąż rośnie 
liczba zakażonych i umierają-
cych.

Odpowiedzialność za zdrowie 
i życie własne oraz innych osób 
nakazuje nam zastosować się do 
wprowadzanych obostrzeń, a także 
do szczegółowych procedur przy-
jętych w sytuacji wystąpienia obja-
wów charakterystycznych dla zaka-
żenia koronawirusem. Pamiętajmy 
więc o zaleceniach, by często myć 

ręce mydłem, zachować bezpieczną 
odległość przynajmniej 1 metra od 
innych osób, zwłaszcza kaszlących 
lub kichających, unikać dotykania 
rękami oczu, ust i nosa. W razie po-
dejrzenia zakażenia nie należy iść 
osobiście do przychodni czy szpi-
tala, ale telefonicznie skontaktować 
się z najbliższą stacją Sanepidu, by 
uzyskać instrukcje co do dalszego 
postępowania. 

Główny Inspektor Sanitarny 
zwłaszcza seniorom zaleca ogra-
niczyć przebywanie w miejscach 
publicznych. Najlepiej poprosić 
bliskich o pomoc w codziennych 

czynnościach, takich jak zakupy, 
zaopatrzenie w leki, załatwianie 
spraw urzędowych i pocztowych. 

Z uwagi na liczne negatywne skut-
ki tej sytuacji i problemy w różnych 
dziedzinach życia rząd przygotował 
ustawę o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. W pakiecie rozwiązań 
pomocowych, ogólnie nazywanych 
tarczą antykryzysową znalazły się 
też ustalenia dotyczące osób nie-
pełnosprawnych. 

Ponieważ z uwagi na ogranicze-
nia w kontaktach osobistych, część 
administracji publicznej nie może 
na bieżąco realizować swoich za-

dań przewidziano przedłużenie 
ważności szeregu decyzji admini-
stracyjnych. Przedłużona zostanie 
ważność orzeczeń o stopniu nie-
pełnosprawności, które warunkują 
wypłatę świadczeń. Dzięki temu 
zachowana zostanie ciągłość moż-
liwości korzystania z instytucji 
wsparcia przez osoby posiadające 
orzeczenia o niezdolności do pracy, 
czy stopniu niepełnosprawności.

W ustawie przewidziane są też 
rozwiązania, które mają pozytyw-
ny wpływ na sytuację osób niepeł-
nosprawnych i starszych poprzez 
m.in.: 

•	 podwyższenie kwoty dofinan-
sowania do wynagrodzenia 
pracowników niepełnospraw-
nych, 

•	 zapewnienie wypłaty świad-
czenia integracyjnego uczest-
nikom zajęć centrum integracji 
społecznej (w tym niepełno-
sprawnym) na czas zawiesze-
nia zajęć w związku z przeciw-
działaniem COVID-19, 

•	 zapewnienie zasiłków opie-
kuńczych na opiekę nad do-
rosłą osobą niepełnosprawną 
oraz opiekunów dzieci w wie-
ku 8-18 lat z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 

•	 wydłużenie terminu ważności 
kart parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych.

W związku z zawieszeniem dzia-
łalności placówek dziennego po-
bytu: warsztatów terapii zajęcio-
wej, ośrodków dziennego pobytu, 
środowiskowych domów samo-
pomocy lub innych placówek (np. 
ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno
-wychowawczego), może pojawić 
się problem związany ze sprawowa-
niem opieki i niesieniem pomocy 
osobom niepełnosprawnym. Nie-
które z nich są osobami całkowicie 
niesamodzielnymi. Bez dodatkowej 
pomocy i wsparcia ze strony opie-
kuna nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować i wykonywać czyn-
ności życia codziennego, dlatego 
niezbędne jest umożliwienia spra-
wowania opieki przez osoby ubez-
pieczone (np. pracujące), by mogły 
skorzystać przepisów dotyczących 
zasiłku opiekuńczego przysługują-
cego na opiekę nad chorym doro-
słym członkiem rodziny. Maksy-
malny okres przysługiwania zasiłku 
wynosi 14 dni.                              em

Koronawirus zaatakował… 
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Działalność stowarzyszenia 
trwa już prawie 24 lata i je-
sienią Eurobeskidy wkroczą 
w jubileuszowy, 25. rok swoje-
go istnienia. Ten rok udanych 
startów i treningów miał być 
wprowadzeniem do wspólnego 
świętowania. – Epidemia moc-
no pokrzyżowała te plany, ale 
jesteśmy pełni nadziei, że będzie 
jeszcze dobry i spokojny czas dla 
nas wszystkich –  mówią zgodnie 
członkowie.

Od samego początku swojej 
działalności Stowarzyszenie Inte-
gracyjne Eurobeskidy starało się 
pomagać słabszym i podejmowało 
takie działania, które aktualnie były 
najpilniejsze. – I to się nie zmieni – 
zapewniają członkowie obecnego 
zarządu, z prezesem Stanisławem 
Handerkiem na czele.  

Dlatego, mimo trudnej sytu-
acji, w której trzeba było zawiesić 
praktycznie całość działalności 
sportowej dla osób niepełnospraw-
nych, a także programy prowadzo-
ne z  myślą o dzieciach czy senio-
rach, stowarzyszenie nie zapomina                    

o wszystkich podopiecznych, któ-
rzy w  razie potrzeby mogą szukać 
pomocy lub wsparcia. 

Nadal od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 15.00 czynne jest biuro 
SI Eurobeskidy, z którym można 
kontaktować się telefoniczne lub 
mailowo. Stały dyżur telefoniczny 
prowadzą też fizjoterapeuci z ga-
binetu rehabilitacyjnego SI Euro-
beskidy, gotowi do kontaktu i po-
mocy. 

Pracownicy biura dostępni są 
pod numerami:  33 862 31 97; 
33 862 31 98, kom: 506 374  339, 
a  w  gabinecie rehabilitacyjnym: 
509 156 178. Można też kontakto-
wać się mailowo: biuro@eurobe-
skidy.org.pl.

– Czas przymusowego zawiesze-
nia funkcjonowania programów 
nie oznacza, że pozostawimy na-
szych sportowców czy seniorów sa-
mym sobie. Tak jak zawsze – mogą 
na nas liczyć – podkreśla prezes 
Handerek. 

– Nie rezygnujemy też z myślenia 
o przyszłości i kontynuacji wszyst-
kich form naszej pracy. Tu z nie-
pokojem stwierdzamy, że nadal nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi na złożo-
ną ponad miesiąc temu na ręce Pana 
Wójta petycję w sprawie przedłuże-
nia umowy najmu pomieszczeń, 
niezbędnych do prowadzenia na-
szych działań na rzecz różnych śro-
dowisk potrzebujących wsparcia…

Pamiętam, że znany teolog ks. 
Krzysztof Pawlina powiedział kie-
dyś: „Pewne jest, że umieramy 
i płacimy podatki, ale jeszcze jedna 
rzecz jest pewna: że przynajmniej 
raz   życiu ktoś nas rozczaruje, nie 
dotrzyma słowa, zdradzi, zrobi coś 
inaczej niż obiecał, a jednak mimo 
to, lub nawet przez to, nie możemy 
odpuszczać” – dodaje prezes.

Eurobeskidy nie odpuszczają
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Mimo wszystko
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni 
Kochaj ich, mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, to ludzie oskarżą cię o egoistyczne motywy 
Czyń dobro, mimo wszystko

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych 
przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, 
Czyń dobro, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość czynią cię podatnym na zranienie 
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy 
Buduj, mimo wszystko

Ludzie naprawdę potrzebują twojej pomocy, 
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko

Dasz światu to, co masz najlepszego, a otrzymasz cios w zęby 
Dawaj światu najlepsze, co masz 
Mimo wszystko

I wraz z całym zarządem w tym czasie, pełnym niepokoju i trudnych wyzwań,
zachęca do lektury ułożonych przez pewnego amerykańskiego studenta przykazań,
które bardzo spodobały się św. Matce Teresie z Kalkuty:

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
wielkiej radości i żywej nadziei oraz pokoju w sercu 

wszystkim Członkom Stowarzyszenia, Sportowcom, Współpracownikom,
Sympatykom, Sponsorom i Przyjaciołom 

życzy 
Zarząd Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy



Wielkanoc 2020 r.

W tajemnicy zmartwychwstania Bóg przełamuje granice ludzkiego życia, 
wkraczając w nowy obszar po tamtej stronie śmierci. Nie idzie już z nami, lecz 
wyprzedza nas i wśród tej przestrzeni trzyma jasną pochodnię, aby dodać nam 
odwagi w podążaniu za Nim.

Bracia i Siostry, Drodzy członkowie Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy! 

Przywołanie słowa papieża Benedykta XVI niech będą drogowskazem na drogach na-
szej codzienności, tak trudnej w obliczu epidemii wywołanej koronawirusem. Pomimo 
zmagania się z wieloma ograniczeniami, problemami, lękiem o przyszłość, w duchu wiary 
pozwólmy prowadzić się Temu, który za nas umarł i zmartwychwstał. Jezus przynoszący 
dar nowego życia, niech będzie źródłem nadziei i siły koniecznej do pokonywania wszel-
kich barier i przeszkód. Odszukajmy ową jasną pochodnię Bożego słowa, która daje nam 
odwagę do wiernego i posłusznego podążania za Tym, który swoim zmartwychwstaniem 
zwyciężył szatana, zło, śmierć. Niech radość poranka wielkanocnego zagości w Waszych 
sercach na tyle, aby pomogła przezwyciężyć wszelką apatię, zniechęcenie i poczucie bez-
sensu.

Zapewniając o pamięci modlitewnej przy pustym grobie Chrystusa, udzielam paster-
skiego błogosławieństwa.

Szczęść Boże!
bp Piotr Greger

EUROBESKIDY: AKTYWNI RAZEM marzec 2020 7

Ż
Y
C
Z
E
N
I
A



CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE8
P

O
Z

N
A

J
 N

A
S

Z
Y

C
H

 T
R

E
N

E
R

Ó
W

Po raz pierwszy sztangą zain-
teresował się jeszcze jako uczeń 
technikum, które ze sportem 
nie miało wiele wspólnego, bo 
kształciło rolników.

– Była tam jednak siłownia i po 
różnych pracach w polu ja zawsze 
tam uciekałem. Dlatego też moje 
pierwsze starty i medale zdoby-
wałem na Mistrzostwach Polski 
zespołów ludowych czy spartakia-
dach szkół rolniczych. Ważyłem 46 
kg, a podrzucałem 100 kg. Dzięki 

rzetelnym treningom zdobyłem 
upragnioną tężyznę. Oczywiście 
miałem też swoich mistrzów: Ba-
szanowskiego i Smalcerza. Po szko-
le startowałem w Wojskowym Klu-
bie Sportowym Lublinianka i  tam 
osiągnąłem mistrzowską klasę 
sportową. Zdałem na AWF i w AZ-
S-ie też dźwigałem ciężary i zdo-
bywałem medale. Po powrocie do 
Bielska-Białej startowałem jako za-
wodnik BKS Stal, a moim trenerem 
był Włodzimierz Torbus, wybitny 
zawodnik i znakomity trener. Póź-

niej przekazał mi prowadzenie sek-
cji ciężarów i udało si się przygo-
tować do startów młodzieżowych 
mistrzów Europy, rekordzistów Eu-
ropy, m.in. Roberta Muchewicza, 
Rafała Jaskułę, Krzysztofa Głąba. 
I zawsze im powtarzałem, że sport 
jest ważny, ale nie najważniejszy, bo 
sport jest tylko przygodą na drodze 
życiowej i nie wolno zaniedbać wy-
kształcenia. Jestem dumny, że 90 
proc. moich zawodników ukoń-
czyło studia i świetnie sobie radzą, 
pracują w różnych zawodach. Cie-

Stanisław Mirocha: Siłownia – moja miłość

T R E N E R Z Y:  P R Z E W O D N I C Y  S P O R T O W E J  I N T E G R A C J I

S E K C J A  P O D N O S Z E N I A  C I Ę Ż A R Ó W
Zawodnicy	SI	Eurobeskidy	w	przeddzień	ogólnopolskich	zawodów	w	Bielsku-Białej	dowiedzieli	się,

że	nie	wystartują	z	powodu	epidemii.	

– Z taką sytuacją jeszcze się nie zetknęliśmy, więc to był dla nas szok. Teraz zamknięte są siłownie, a nasz trening, 
który wymaga specjalistycznego sprzętu i obecności osób asekurujących ćwiczenia, w ogóle nie może się odby-
wać. Bardzo nam brakuje tego, że nie możemy się spotkać i trenować. Jedyne, co nam pozostaje, to prowadzone 
przez Internet domowe ćwiczenia na mięśnie głębokie, wzmacniające i stabilizujące sylwetkę. One są przydatne 
i wszyscy, także osoby po amputacji czy z niesprawnym kręgosłupem mogą je wykonywać, ale niestety, nie zastą-
pią pełnych treningów… - ubolewa trener Mirocha.



szę się, że osiągnęli i dobre wyniki, 
i odnaleźli się w dorosłym życiu, 
założyli rodziny – wspomina trener 
Mirocha. 

Sam dotkliwie przekonał się, jak 
kruche są wyniki nawet tak ciężko 
wypracowane jak przez sztangi-
stów, kiedy ledwo przeżył poważny 
wypadek na drodze, jadąc z trans-
portem pomocy dla powodzian na 
Opolszczyźnie. Prawie rok przele-
żał w gipsie i z trudem wrócił do 
formy, a skutki tragicznego zdarze-
nia pozostały do dziś.

– Z wielkim trudem i pomo-
cą bliskich pokonywałem po roku 
prawdziwy tor przeszkód w postaci 
drogi z mieszkania do samochodu, 
którym wieźli mnie na siłownię, 
żebym mógł chociaż popatrzeć, 
jak inni ćwiczą. Nie było powrotu 
do klasycznej sztangi, ale zająłem 
się wyciskaniem na leżąco, które 
mogą uprawiać niepełnosprawni 
sportowcy. Po tym doświadczeniu 
i  własnych problemach lepiej ich 
rozumiałem – i z nimi już zosta-
łem. Myślę, że nie różnią się w pra-
cy treningowej od pełnosprawnych 

zawodników, ale zauważam, że 
często pracują sumienniej od nich. 
Bo doceniają to wszystko, co sport 
wnosi w ich życie i zwykle są bar-
dzo konsekwentni – zaznacza tre-
ner.

Po 15 latach współpracy z za-
wodnikami SI Eurobeskidy długo 
może opowiadać o ich sukcesach  i 
o tym, jak wiele potrafią. Niektórzy, 
jak Sławomir Jędrzejko: narciarz, 
kolarz i sztangista, są niezwykle 
wszechstronni. Inni świetnie re-
alizują się w pracy zawodowej, jak 

komisarz skarbowy Magdalena Ko-
nior, albo w świecie nauki, jak an-
glistka Magdalena Wójcik. 

– A przy tym kochają treningi, 
wyciskają sztangę i zdobywają me-
dale – chwali swoich utytułowa-
nych zawodników. – Systematycz-
ne treningi pomagają im utrzymać 
w dobrej kondycji nie tylko ciało, 
ale też umysł, sprawiają, że przy-
bywa im chęci do życia i działania.             
I potrafią zdziałać w sporcie, a tak-
że w życiu, często więcej niż nieje-
den pełnosprawny.
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Ciężary zaczął dźwigać pod 
kierunkiem trenera Stanisława 
Mirochy jeszcze w podstawówce, 
w 1991 r. w BKS Stal. Dwa lata 
później zdobył swój pierwszy 
medal na Mistrzostwach Polski, 
wtedy jeszcze srebrny.

– To była zachęta do trenowa-
nia, ale pojawiły się kontuzje krę-

gosłupa i musiałem zrezygnować z 
podnoszenia ciężarów i zacząłem 
trenować trójbój siłowy, bo tu kon-
tuzje wprawdzie też rzutowały na 
wyniki, ale słabiej. Wygrywałem 
Mistrzostwa Polski juniorów młod-
szych i  starszych, a potem także 
seniorów, pobiłem rekord Polski. 
Od 1997 r. do 2004 r. regularnie 
wracałem z medalami z Mistrzostw 

Polski, Mistrzostw Europy i Świata. 
Ale z czasem problem kontuzji się 
nasilił, miałem też zerwane mię-
śnie, a potem byłem poszkodowany 
w wypadku samochodowym i mia-
łem poważnie uszkodzone kręgi 
szyjne. Potrzebne były operacje, 
stan się poprawił, ale z dźwiganiem 
musiałem się rozstać. Teraz więc 
angażuję się jako trener i pomagam 

Wiesław Grabski: Ciężary poprawiają życie!
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mojemu trenerowi w  prowadze-
niu sekcji SI Eurobeskidy – mówi 
pan Wiesław, ale jego wzrok, skie-
rowany ku pucharowi Mistrzostw 
Polski pełnemu zdobytych meda-
li wymownie świadczył, że mimo 
deklaracji o  rozstaniu ze sztangą, 
wcale nie porzucił myśli o swoich 
startach. 

- Na razie nie ma o tym mowy, 
choć rzeczywiście, na siłowni, przy 
treningach naszych zawodników, 
zdarza się, że coś wycisnę, żeby nie 
wyjść z wprawy. Ale nie wyczyno-
wo i wciąż powtarzam chłopakom, 
że najważniejsza jest rehabilitacja, 
którą zapewniają treningi. Nie cho-
dzi o same kilogramy, ale o to, żeby 
się lepiej poczuć. Dlatego zwra-
camy uwagę i na to, żeby treningi 
nie były wyłącznie zmaganiem ze 
sztangą, ale także okazją do spo-
tkania w takim rodzinnym gronie 
sportowym, do integracji. I widzi-
my, że kiedy jedziemy gdzieś na 
zawody, to nasze podejście, nieste-

ty, wcale nie jest powszechne. Nie 
przejmujemy się tym i dbamy o tę 
dobrą atmosferę w  grupie. Wza-
jemnie się motywujemy i zachę-
camy do wyjścia z domu, do stop-
niowego poprawiania wyników, 
podejmowania coraz trudniejszych 
wyzwań. W tym względzie jesteśmy 
wszyscy uczniami trenera Mirochy, 
który tak właśnie z nami zawsze 
pracuje: konsekwentnie czuwa nad 

techniką, uczy właściwego podej-
ścia do każdego startu, ale też dba 
o tę rodzinną atmosferę, o  wspól-
nie spędzony czas, gdy wyjeżdża-
my na zawody i o radość, jaką daje 
ten sport, a także bycie razem. Je-
stem jego uczniem, więc sam nie 
postępuję inaczej. Doświadczenia 
zawodnika ułatwiają mi teraz pracę 
z innymi – mówi trener Grabski.



Jerzy Schreiber: Wystarczy złapać bakcyla
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Po rakietkę tenisową sięgnął po 
raz pierwszy jako 15-latek. – 
Wtedy grałem jeszcze w moim 
rodzinnym Grudziądzu. Potem 
grałem też w Szczecinie, odby-
wając służbę wojskową.

Chciałem tę swoją grę doskona-
lić, ale w okolicy nie było żadne-
go klubu, więc przeniosłem się na 
Śląsk, do Żor. Tu znalazłem pra-
cę i  szansę uprawiania sportu. Po 
trzech latach grania w miejscowym 
klubie otrzymałem propozycję 
przejęcia funkcji trenera i z czwar-
toligowego zespołu awansowaliśmy 
na drużynę drugoligową. Prowadzi-
łem też drużynę młodzieżową, któ-
ra odnosiła sukcesy. Potem założy-
łem rodzinę i zamieszkałem z żoną 
w Żywcu, ale dojeżdżałem do pracy 
na kopalni, więc trzeba było prze-
rwać treningi sportowe. Wróciłem 
do tenisa stołowego 20 lat później 
i od 2000 r. prowadziłem treningi 
młodzieży w LITS „Meble” Anders 

w Żywcu. Wychowałem tam grupę 
kilkunastu medalistów Mistrzostw 
Polski, dziewcząt i chłopców.

Od 15 lat prowadzi też sekcję 
tenisa stołowego w Stowarzysze-
niu Integracyjnym Eurobeskidy 

T R E N E R Z Y:  P R Z E W O D N I C Y  S P O R T O W E J  I N T E G R A C J I

S E K C J A  T E N I S A  S T O Ł O W E G O
Od 15 lat opiekę nad zawodnikami SI Eurobeskidy sprawuje trener Jerzy Schreiber, a ostatnio dołączył także trener 
Krzysztof Ramenda.
- W tej chwili nasi tenisiści nie mogą trenować razem, ale staramy się robić, co możliwe, aby jakoś wykorzystać ten 
czas przymusowej przerwy i przygotować się do przyszłych startów. Mam kontrakt telefoniczny z zawodnikami. 
Zachęcam do indywidualnej troski o utrzymanie kondycji, podsuwam zdjęcia z konkretnymi ćwiczeniami gim-
nastycznymi. Ruch jest potrzebny, a systematyczne podejmowanie ćwiczeń jest szczególnie ważne w przypadku 
osób niepełnosprawnych. Staram się w doborze ćwiczeń uwzględnić indywidualne predyspozycje oraz problemy 
ruchowe związane z niepełnosprawnością. Przypominam, że na takie ćwiczenia powinni przeznaczyć przynaj-
mniej  pół godziny czy godzinę dziennie. Przesyłam też różne filmy z turniejów, namawiam do obejrzenia i analizy 
strategii meczowej, wyciągania wniosków, które mogą się im przydać we własnej grze – mówi trener Schreiber.
Na razie nie wiadomo, kiedy tenisiści będą mogli zmierzyć się z rywalami w grze. Wiosenne Mistrzostwa Polski dru-
żynowe zostały odwołane. Nie ma jeszcze decyzji, co z indywidualnymi, które mają się odbyć w maju. Zawieszone 
zostały też wewnętrzne turnieje SI Eurobeskidy.



Krzysztof Ramenda: Sport wiele nas uczy
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w Łodygowicach. Tu do grona jego 
wychowanek dołączyła Katarzyna 
Pitry, którą trenował od samego 
początku jej kariery sportowej aż 
do zdobycia tytułu Mistrzyni Pol-
ski. Potem opiekował się kolejny-
mi multimedalistami: Grzegorzem 
Pieronkiem, Wiesławem Stasicą, 
a wśród pań także Wiolettą Kimlą, 
która w ubiegłym roku została Mi-
strzynią Polski w deblu czy Magda-
leną Wieczorek, należącą do ogól-
nopolskiej czołówki.

– Podczas tych lat współpracy 
z  zawodnikami niepełnospraw-
nymi wiele razy przekonywałem 
się, jak bardzo potrafią być ambit-
ni i pracowici. Są często lepsi pod 
względem poziomu sportowego, 
bardziej wytrwali w dążeniu do 
celu. Życzyłbym zawodnikom peł-
nosprawnym takiej ogromnej chęci 
grania. Niepełnosprawni zawodni-
cy mają do pokonania więcej prze-
szkód, nie od razu dopingują ich 
do pracy dobre wyniki, a jednak 
walczą! Mają naprawdę niezwykły 
zapał i z taką samą determinacją 
pracują, by poprawić swoje zdro-
wie, jak i swoje sportowe wyniki – 
podkreśla trener Schreiber.

Stanowczo też walczy z niespra-
wiedliwą opinią, że tenis stołowy 
to mało wymagająca dyscyplina, 
nazywana czasem złośliwie świe-
tlicową. – Wbrew pozorom to na-
prawdę trudny sport i nasi repre-
zentanci środowiska sportowców 
niepełnosprawnych na poziomie 
Mistrzów Polski i wyżej spokojnie 
mogą rywalizować z pełnospraw-
nymi zawodnikami. Tu jest nie-
zwykła szybkość, wymagany jest 
refleks , bo czas na reakcję liczy się 
tu w ułamkach sekundy. Obecnie 
regulaminowe rozwiązania tech-

niczne zmierzają do tego, by spo-
wolnić grę, bo staje się za szybka. 
Żeby osiągnąć dobry poziom trze-
ba intensywnie trenować, bo często 
dobre zagranie wymaga milionów 
powtórzeń – tłumaczy trener.

I na trenowaniu innych nie po-
przestaje. W lutym 2020 r. trener 
Jerzy Schreiber wystartował w ro-
zegranym w Zielonej Górze ogól-
nopolskim tenisowym turnieju 
Grand Prix Weteranów i w katego-
rii 70+ zdobył złoty medal. 

Gratulujemy zwycięstwa!

Zaczynał swoją przygodę ze 
sportem jako zawodnik w RKS 
Walcownia Czechowice-Dzie-
dzice.

– Sekcja tenisa stołowego ro-
biła wtedy nabór wśród uczniów 
i  znalazłem się wtedy jako 

14-latek w  grupie 30 zawodni-
ków w  tym wieku lub trochę 
młodszych. Po roku zostało nas 
dwóch: ja i mój brat, a po kolej-
nym z tamtej grupy byłem już 
tylko ja. Moim pierwszym tre-
nerem był Andrzej Kokot i pod 
jego opieką uczyłem się techniki 

i grałem w ówczesnej lidze mię-
dzywojewódzkiej, odpowiedniku 
dzisiejszej drugiej ligi, aż do 1989 
r., kiedy zostałem powołany do 
wojska. Dzięki tenisowi ta służba 
była trochę lżejsza, bo mogłem 
też grać w wojsku – wspomina 
trener Krzysztof Ramenda.



- Po wojsku niestety miałem 
długą, prawie 14-letnią przerwę 
w graniu. Kolega, wuefista z Be-
stwinki, zaprosił mnie w 2004 r. 
na turniej, i razem z Grzegorzem 
Damazem rozpoczęliśmy pracę 
z  młodzieżą w sekcji tenisa sto-
łowego UKS The Best Bestwinka, 
a  sami też wznowiliśmy treningi 
– dodaje K. Ramenda.

Jak przyznaje, wprawdzie jako 
dziecko marzył, by grać w tenisa 
ziemnego, ale w tamtym czasie 
nie miał takiej możliwości, bo nie 
było łatwego dostępu do kortów. 
Wybrał więc tenis stołowy i… nie 
zawiódł się. Polubił tę dyscypli-
nę mocno i zaraził tą pasją także 
syna – Adama, który również zo-
stał tenisistą stołowym.

– Przekonałem się, że nawet 
traktowany jako hobby sport ten 
wiele wnosi do mojego życia, 
jest impulsem do udziału w tur-
niejach weteranów, do spotkań 
z ludźmi. Daje wytchnienie od 
stresów w codziennej pracy. Od 
przeszło roku dołączyłem do tre-
nera Schreibera i prowadzę zajęć 
ze sportowcami Eurobeskidów. 
To dla mnie nowe doświadcze-
nie, choć część zawodników już 
miałem okazję poznać wcześniej. 
Teraz jednak muszę bardziej pre-
cyzyjnie dostrzegać ogranicze-
nia, z którymi muszą sobie radzić 
w  czasie gry i  do tego dobierać 
trening, wybrać odpowiednią 
strategię, żeby mieli większą 
szansę wygrać seta czy mecz. 
Uczę się uwzględniać indywidu-
alną sytuację każdego z osobna, 
a razem z wszystkimi uczę się 
też trochę inaczej patrzeć na ży-
cie, czerpać radość z drobiazgów. 
Turnieje tenisowe Eurobeskidów 

świetnie pokazują, że tu liczy się 
dobra gra, rywalizacja sportowa, 
ale także integracja zawodników, 
wspólne spędzanie czasu. Najle-

piej świadczy o tym frekwencja, 
bo zawodnicy z różnych stron 
Polski przyjeżdżają na te turnieje 
bardzo chętnie – zaznacza.
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Jacek Matlak: Szachy to szkoła życia!
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cy zasiadł w domu, gdzie grał 
z bratem Markiem. I razem 
rozwijali swoją pasję.

– Miałem 14-15 lat, więc na dzi-
siejsze warunki późno. Teraz grają 
już kilkuletnie dzieci. Ale potem 
przyszedł jakiś szkolny międzysz-
kolny turniej, który wygrałem. 
A następne było zaproszenie do 
Klubu Szachowego w  Kętach, 
w  którym szybko rozwinęliśmy 
swoje umiejętności. Bywaliśmy 
tam przez całe wakacje codzien-
nie, a  mieliśmy z domu 2  kilo-
metry marszu, więc treningi były 
nie tylko szachowe. Także wyjaz-
dy na mecze ligowe to były wów-
czas trudne wyprawy, pociągiem 
z przesiadkami jeździliśmy po ca-
łym województwie bielskim, więc 
zajmowało nam to cały dzień. Ale 
dla szachów czasu nie było żal, 
a im lepiej się gra, tym więcej tego 
czasu szachom trzeba poświęcić – 
tłumaczy trener. 

Jednak całą wiedzę o grze zdo-
bywali sami, wspólnie odkrywali, 

jak powinno się grać. Brakowało 
literatury, nie mieli trenera, który 
wytłumaczyłby reguły, pokazałby 

dobrą grę. – Nie było łatwo do cze-
goś dojść, bo też mało było orga-
nizowanych zawodów, więc długo 

T R E N E R Z Y:  P R Z E W O D N I C Y  S P O R T O W E J  I N T E G R A C J I

S E K C J A  S Z A C H O W A
Jako	jedyna	skupia	zawodników,	którzy	wprawdzie	nie	mogą	spotkać	się	na	turnieju,	 	
ale	dzięki	dostępowi	do	internetowych	nagrań	i	materiałów	mogą	trenować	w	domach,	 	

śledzić	szachowe	partie	innych	zawodników,	oglądać	rozgrywki.	
– Komputer to nie tylko w czasie epidemii ważny element w treningu szachisty – tłumaczy Jacek Matlak, mistrz 
FIDE i międzynarodowy sędzia szachowy, który już prowadzi zajęcia za pośrednictwem Skype’a i rozmawia z za-
wodnikami, analizuje sytuacje na szachownicy…
Pod okiem trenera Jacka Matlaka rozwijają swoje umiejętności członkowie sekcji szachowej SI Eurobeskidy. Jest 
wśród nich ubiegłoroczny Mistrz Polski Henryk Seifert, który właśnie teraz, na przełomie marca i kwietnia miał 
w Ustroniu bronić mistrzowskiego tytułu. Zawody jednak odwołano…
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trwało zdobywanie wyższych ka-
tegorii szachowych. Na rozgrywki 
Mistrzostw Śląska dojeżdżaliśmy 
z Kęt do Bielska dwa razy w tygo-
dniu po lekcjach, późnym wieczo-
rem wracaliśmy znowu pociągiem 
– wspomina Jacek Matlak. Roz-
grywane również w  domu mecze 
dawały szansę coraz lepszej gry. 
W 1985 r. zdobył swój pierwszy 
tytuł mistrza województwa w grze 
błyskawicznej. Po przeprowadzce 
do Bielska-Białej obaj zostali za-
wodnikami BBTS i uczestniczyli 
w rozgrywkach o awans do dru-
giej ligi, mocno wspierając zespół 
swoimi wynikami. Z czasem uda-
ło się też wejście do pierwszej ligi, 
najwyższej wówczas klasie roz-
grywek. Marek Matlak trafił do 
polskiej kadry, a Jacek z powodu 
studiów ograniczał swoje starty. 

– Nie zrezygnowałem jednak 
całkowicie z szachów, grałem 
dalej i zdobyłem wtedy upraw-
nienia szkoleniowca i sędziego 
szachowego, a  nawet udało mi 
się zwyciężyć w  wojewódzkich 
mistrzostwach w  szachach szyb-
kich, stanowiących formę pośred-
nią między szachami klasycznymi 
i błyskawicznymi. Potem dodałem 
do tego chyba ostatni tytuł Mistrza 
Województwa Bielskiego (zlikwi-
dowanego wkrótce) w szachach 
klasycznych, a także  Stopniowo 
jednak kończyłem starty jako za-
wodnik, bardziej skupiałem się na 
pracy trenera i sędziowaniu. Moje 
zawodniczki zdobywały medale 
na Mistrzostwach Polski, a obec-
na arcymistrzyni Joanna Worek  
(moja podopieczna) także była 
medalistką Mistrzostw Europy ju-
niorek i startowała z dobrym wy-
nikiem w Mistrzostwach Świata. 

Mistrzem Polski został też szko-
lony przeze mnie Jakub Dudys, 
a Maciej Mroziak został mistrzem 
międzynarodowym. Zacząłem też 
pracować w Okręgowym  Związ-
ku Szachowym w Bielsku-Bia-
łej, byłem przez blisko 8 lat jego 
prezesem i zostałem kapitanem 
wojewódzkiej drużyny, która 
dwukrotnie wygrała rozgrywki 
pierwszoligowe, zdobywając tytuł 
Mistrza Polski. Do tego doszedł 
mój indywidualny tytuł mistrza 
międzynarodowego w  grze kore-
spondencyjnej. W 1994 r. uzyska-
łem uprawnienia sędziego klasy 
państwowej i od tego czasu rozpo-
częła się duża przygoda z sędzio-
waniem. W 1995 r. sędziowałem 
na dużym międzynarodowym tur-
nieju kobiet w Wiśle, z udziałem 
czołówki światowej (w tym cała 
reprezentacja olimpijska Rosji). 
Byłem sędzią głównym na wielu 
podobnych turniejach i w 2000 r. 
Międzynarodowa Federacja Sza-
chowa FIDE przyznała mi tytuł 
sędziego klasy międzynarodowej, 

a w 2003 r. otrzymałem tytuł mi-
strza FIDE. Mam też tytuł trenera 
FIDE i  organizatora szachowego 
klasy międzynarodowej – mówi 
trener Matlak, wymieniając tylko 
niektóre swoje osiągnięcia. Warto 
tu dodać, że jest pierwszym Po-
lakiem, który otrzymał wszystkie 
tytuły nadawane przez międzyna-
rodową federację FIDE. Jako tre-
ner jest też autorem kilku książek 
poświęconych szachom, część na-
pisał wspólnie z bratem. 

– Szachy są grą wymagają-
cą myślenia i przewidywania, co 
każdemu zawodnikowi przydaje 
się także w życiu, w pracy. Dzię-
ki szachom doskonali się pamięć, 
koncentracja, kształtuje charakter. 
Bo trzeba umieć zachować spokój, 
a  każdy popełniony błąd zostaje 
natychmiast ukarany. Trzeba cięż-
ko pracować. Jestem zbudowany 
postawą zawodników naszej sekcji 
szachowej. Walczą o medale czy 
puchary, ale też naprawdę widać, 
jak ważne są dla nich i jak ich cie-
szą szachy – podkreśla Matlak.



Marcin Mokry: Trzeba trafić do dzieci
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Pływanie od najmłodszych lat 
sprawiało mu przyjemność, ale 
dopiero studia na Akademii 
Wychowania Fizycznego z opa-
nowaniem technicznych elemen-
tów i całej metodyki pływania 
sprawiły, że stało się jego pasją 
i z takim podejściem angażuje 
się w zajęcia, które prowadzi. 

Sam zawodnikiem nie zdążył 
zostać, choć dziś może pochwa-
lić się uprawnieniami trenerskimi 
również w narciarstwie, aerobiku, 
fitnessie. 

– To było pokłosie nadmiernie 
ostrożnych zaleceń lekarskich, któ-
re przy wystąpieniu szmerów serca 
zakazywały wyczynowej aktywno-
ści sportowej. U mnie takie szme-
ry w dzieciństwie stwierdzono i nie 
mogłem trenować, choć bardzo 
chciałem. Podobało mi się także sa-
neczkarstwo, ale rodzice nie pozwo-
lili na treningi. Po studiach już wiem, 
że nie było to słuszne i że mogłem 
trenować już wcześniej – wspomina 
Marcin Mokry. I nie ma wątpliwości, 
że gdyby sam trenował od dziecka, 
miałby bagaż doświadczeń, który 
ułatwiłby mu dziś pracę trenera i na-
uczyciela wychowania fizycznego.

– Nie bałem się nigdy wody, ale 
dopiero wyposażony w tę wiedzę 
poczułem się w tej wodzie na-
prawdę świetnie. Z powodu wy-
jazdu za granicę miałem przerwę 
w studiach, ale nie przerwałem 
pływania i tak basen stał się nie-
odłączną częścią mojego życia. 
Po powrocie dokończyłem studia, 
zdobywając też uprawnienia in-

struktora pływania. A z możliwo-
ści prowadzenia zajęć w  progra-
mie „Umiem pływać” bardzo się 
cieszę, bo lubię pracować z dzieć-
mi i czerpię z tej pracy wiele sa-
tysfakcji. Najbardziej cieszy mnie, 
kiedy udaje się wyzwolić w dzie-
ciach ich naturalną energię, ra-
dość, a przy tym czegoś ich na-
uczyć – przyznaje. 

T R E N E R Z Y:  P R Z E W O D N I C Y  S P O R T O W E J  I N T E G R A C J I

S E K C J A  P Ł Y W A C K A
Zawieszenie	zajęć	na	basenie	dotknęło	sporą	grupę	dzieci	z	Łodygowic	i	Wilkowic,	 	

które	pod	opieką	koordynatorów:	Ewy	Handerek	i	Andrzeja	Pobożnego	regularnie	uczestniczą	
w	zajęciach	pływackich	w	ramach	programu	„Umiem	pływać”.	 	

Program	realizuje	Stowarzyszenie	Integracyjne	Eurobeskidy	przy	wsparciu	Ministerstwa	Sportu.	
W wodzie nad umiejętnościami młodych pływaków czuwają: Marcin Mokry, Jarosław Wójcik i Patryk Imielski. Na 
zakończenie każdej edycji jako sędziowie prowadzą z ich udziałem integracyjne zawody pływackie.



Jarosław Wójcik: Żeby były bezpieczne…
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Pozwala maluchom na więcej 
okazji do zabawy, bo pływanie jest 
trudną dyscypliną, nauka może być 
nieco żmudna, a przy tym odbywa 

się jednak indywidualnie i każde 
dziecko musi samo zmierzyć się 
w wodzie z zaleceniami instrukto-
ra. – Jeśli do tego doda się radość, 

jest szansa, że nie tylko nauczą się 
pływać, ale ten nawyk do regular-
nego ruchu zostanie w nich na całe 
dorosłe życie – mówi trener Mokry.

Absolwent katowickiej AWF, 
na co dzień jest nauczycielem 
wychowania fizycznego w szkole 
średniej. Ze Stowarzyszeniem 
Integracyjnym Eurobeskidy jako 
instruktor pływania jest związa-
ny od 10 lat. 

– To zajęcia, które sprawiają dużo 
satysfakcji, bo lubię dzielić się wie-
dzą, a pływanie, którego dzieci się 
uczą, jest bardzo ważną umiejętno-
ścią. Powtarzam im zawsze: „kiedy 
znajdziecie się w wodzie na środku 
jeziora bez tej umiejętności, to nie 
uratujecie życia…”.  Dzieci uwielbiają 
przebywać w wodzie, chętnie podej-
mują zabawę, a przez zabawę można 
im proponować bardzo wartościo-
we zachowania. Oczywiście zaczy-
namy zawsze od prostych ćwiczeń, 
żeby oswoiły się z wodą i przełamały 
ewentualne lęki, obawę przed zanu-
rzeniem twarzy. Kiedy to mija, moż-
na łagodnie wprowadzać kolejne 
elementy nauki pracy rąk czy nóg. 
A po ukończeniu cyklu zajęć serce 
rośnie, gdy można obserwować, jak 
pokonują kolejne długości basenu 
i rywalizują, płynąc po dyplomy, 
medale... – mówi Jarosław Wójcik, 
podkreślając, że najważniejsze jest 
jednak to, że wraz z umiejętnością 
pływania dzieci dostają szansę, by 
uratować życia w razie zagrożenia.

- Ten program jest systemową 
propozycją Ministerstwa Sportu, 
by zapobiegać wysokiej liczbie uto-
nięć. Poprzez naukę we wczesnych 
latach dajemy dzieciom większe 
możliwości korzystania z atrakcji 
wypoczynku nad wodą, ale przede 

wszystkim zwiększamy ich bezpie-
czeństwo, a przy tym rodzice mogą 
być spokojniejsi, że ich dziecko po-
radzi sobie w wodzie. Moje osobiste 
pierwsze zetknięcie z wodą dobrze 
zapamiętałem, bo sam… tonąłem. 

Wybrałem się z  ojcem nad wodę 
i szybciej do niej dobiegłem, świę-
cie przekonany, że dam sobie radę, 
bo przecież każdy umie pływać. 
Miałem 5 lat. Potem faktycznie się 
nauczyłem i do dziś uwielbiam pły-
wać, ale najbardziej cenię bezpie-

czeństwo, jakie daje umiejętność 
pływania. Oczywiście, kiedy widzę, 
że dzieci  pływają i są szczęśliwe, ja 
też jestem szczęśliwy – uśmiecha 
się trener Wójcik.



Patryk Imielski: Pływać każdy może…
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Podobnie jak poprzednicy dwaj 
pozostali trenerzy legitymuje 
się dyplomem ukończenia AWF. 
A wśród aktywności sportowych, 
z którymi miał najdłużej do czy-
nienia wymienia… taniec.

– Byłem przez lata członkiem ze-
społu „Magurzanie” i wciąż mam 
strój, w którym występowałem 
– mówi z uśmiechem. – Mam też 
uprawnienia trenerskie w dziedzi-
nie aqua aerobiku oraz pływania 
i  uczę tego dzieci w kilku miej-
scach, w Szczyrku i w Żywcu. 

Lubię pracę z młodymi pływaka-
mi i cieszą mnie ich sukcesy. Mam 
też zajęcia z uczestnikami programu 
„Aktywność fizyczna mieszkańców 
terenów wiejskich 50+” i skutecz-
nie przekonuję panie            w wieku 
60+, by próbowały po raz pierwszy 
w życiu pływać z deską.    I pływają! 
Byłem zaskoczony ich postępami. 
One same są zdumione, że potrafią, 
a przecież całe życie bały się wody. 
Pływanie jest naprawdę dla wszyst-
kich i w swoim tempie każdy może 
tę umiejętność opanować. A warto 
zabrać się do tego z pasją, bo pły-
wanie to świetny relaks dla naszego 
organizmu – przekonuje trener. 

Zamiłowanie do aktywnego wy-
poczywania sprawiło, że razem 
z żoną często podróżują, a swoimi 
doświadczeniami dzielą się na blo-
gu: Imielscy w podróży. I przeko-
nują, że nieważne, gdzie tym razem 
się pojedzie: na Wyspy Kanaryjskie, 
na pobliską Słowację czy wyruszy 
piechotą ma Skrzyczne – ruch musi 

być: pływanie, marsz, jazda na ro-
werze. 

– W atrakcyjnych kurortach wi-
dywaliśmy całe tłumy seniorów: 
osób wysportowanych, aktywnych, 
którym wiek nie przeszkadza w po-
dróżowaniu i zwiedzaniu świata. 

Warto więc dbać o ten ruch przez 
całe życie i docenić ofertę, jaką dla 
osób 50+ przygotowuje od lat Sto-
warzyszenie Integracyjne Eurobe-
skidy. To rzeczywiście skuteczna 
praca, która zaowocowała już na-
wykami aktywności fizycznej i po-

zwoli uczestnikom tego progra-
mu cieszyć się lepszym zdrowiem 
i sprawnością. 

Jak zaznacza, w nauce pływania, 
zarówno u tych najmłodszych, jak 
i młodzieży czy seniorów, ważne 
jest, by do każdego podejść indy-

widualnie, uwzględnić jego predys-
pozycje. – A potem można już ob-
serwować, jakie szczęście każdemu 
dają te pierwsze przepłynięte me-
try – kończy z uśmiechem trener 
Imielski.

                              EWA MIRSKA
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Sikorski TEAM: dla przyszłych mistrzów
Ponad 10 lat temu rozpoczął 
swoją przygodę w narciarstwie 
alpejskim. Teraz brązowy 
medalista Igrzysk Paraolim-
pijskich Igor Sikorski swoim 
doświadczeniem w sporcie chce 
dzielić się z innymi. 

Na czym polega projekt? – Cho-
dzi i to, by żyć, a nie tylko być. 
Chcemy stworzyć przestrzeń, 
w której można się rozwijać. Z mo-
ich doświadczeń wynika, że szczę-
ście i wolność to uczucia, które daje 
uprawianie sportu. Ten projekt wy-
myśliłem, by inspirować i pomagać 
młodym niepełnosprawnym w dą-
żeniu do sportowego sukcesu – tłu-
maczy Sikorski.

Projekt Sikorski TEAM powstał, 
aby pomagać młodym osobom 
w rozwoju ich kariery sportowej 
w  dwóch dyscyplinach: narciar-
stwie alpejskim lub wakeboardzie. 

– Głównym założeniem akcji 
jest dotarcie do osób, które pójdą 

w sport na 100 procent. Drugim 
celem jest aktywizacja ludzi po 
wypadkach. Projekt pokazuje, że 
niepełnosprawność nie przeszka-
dza w spełnianiu marzeń i dążeniu 
do celu – podkreśla pomysłodaw-
ca. – Przeszedłem długą i niełatwą 
drogę, żeby osiągnąć sukces. Chcę 
przekazać swoje doświadczenie, 
wiedzę i podzielić się możliwościa-
mi, jakie do tej pory udało mi się 
zdobyć – zaznacza.

Pomysł pojawił się naturalnie. 
– Nie było do tej pory w Polsce 
przestrzeni, która tak komplekso-
wo zadbałaby o rozwój w kontek-
ście bycia zawodnikiem. W skład 
teamu wchodzą specjaliści, z któ-
rymi współpracuję od lat: trenerzy, 
psycholog sportowy oraz coach – 
mówi paraolimpijczyk.

Program ma być realizowany 
głównie na południu kraju. Zajęcia 
z wakebordingu odbywać się mają 
w Krakowie i Sosnowcu, natomiast 
treningi narciarstwa alpejskiego –  
zimą na Podhalu. Organizator nie 
wyklucza także innych lokalizacji, 
w zależności od liczby zaintereso-
wanych w danym regionie.

Kto może zgłosić się do udziału 
w projekcie? – Poszukuję osób mło-
dych, zdeterminowanych i chcą-
cych przeżyć przygodę życia. Za-
praszamy do współpracy osoby po 
urazach rdzenia lub amputacjach 
kończyn dolnych do 25. roku ży-
cia. Oczywiście do współpracy za-
praszam wszystkich, ale największe 
szanse upatruję w osobach do 25 lat 
– podkreśla Sikorski. 

Zainteresowani udziałem w pro-
jekcie mogą kontaktować się mailo-
wo: hello@igor-sikorski.com.



W sekcji podnoszenia cięża-
rów w SI Eurobeskidy trenuje 
od ponad 10 lat. Dawid Hałat 
poszukując sposobu na rehabi-
litacje odnalazł swoją pasję.

- Jako osobie niepełnosprawnej 
od najmłodszych lat towarzyszy-
ła mi rehabilitacja. Nudziły mnie 
jej zwyczajne formy, dlatego też 
rodzice szukali dla mnie innego 
sposobu, aby ją zapewnić. Wtedy 
pojawił się pomysł rehabilitacji 
poprzez sport, był to basen. Pływa-
łem dosyć sporo. Wziąłem udział 
nawet w kilku zawodach. Po pew-
nym czasie pływanie mnie znu-
dziło i wtedy trafiłem na siłownię 
– wspomina Dawid.

Pierwszą styczność ze sztangą 
miał już w 2001 roku jako dziecko, 
jednak poważne treningi rozpo-
czął znacznie później – Na siłow-
nię wróciłem po 8 latach, dzięki 
znajomym rodziców, którzy cho-
dzili na siłownię AQUA. Tam po-

znali Stanisława Mirochę, trenera 
sekcji ciężarowej osób niepełno-
sprawnych – mówi. 

To właśnie trener Mirocha od-
krył w młodym sportowcu talent. 
I tak zaczęło się pasmo sukcesów 
zawodnika z Eurobeskidów.

Z początku brał udział w zawo-
dach regionalnych i wojewódz-
kich. Ciężkie treningi okazały się 

w końcu przepustką na zawody 
krajowe. W 2010 roku wyciska-
jąc 110 kg zdobył złoty medal na 
Mistrzostwach Polski w Katowi-
cach. Było to jego pierwsze w Mi-
strzostwach Polski złoto, ale nie 
ostatnie. W 2012 roku wziął udział 
w  Mistrzostwach Świata w Wyci-
skaniu Sztangi Leżąc w Niemczech. 
W kategorii 18-19 lat do 82,5 kg 

DAWID	HAŁAT:
W ciężarach nie ma miejsca na przypadek…
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wycisnął 170 kg, co zapewniło 
mu najwyższe miejsce na podium. 
W  dalszej karierze medali nie za-
brakło. Obecnie zalicza się do gru-
py zawodniczej seniorów w  wyci-
skaniu sztangi. Pomimo licznych 
obowiązków ze sportu rezygnować 
nie zamierza. 

Na co dzień pracuje i opiekuje 
się synem. Niedawno zakończył 
studia podyplomowe. Zajęcia nie 
pozwalają mu trenować tak często 
jak kiedyś, ale – jak mówi – każdą 
wolną chwilę stara się spędzić na 
siłowni. 

Niepełnosprawność nie stoi na 
przeszkodzie w realizacji jego ce-
lów. Na swoim koncie ma osią-

gnięcia nie tylko sportowe, ale też 
naukowe. Niespełna dwa miesiące 
temu sportowiec Eurobeskidów 
odebrał tytuł Master Business of 
Administration. 

– Dla mnie było to kolejne wy-
zwanie, chęć rozwoju i pogłębie-
nia wiedzy. Na pewno nie byłem 
uprzywilejowany ze względu na 
swoją niepełnosprawność podczas 
egzaminów. Myślę, że niepełno-
sprawność ruchowa nie stanowi 
bariery w kształceniu się czy zdo-
bywaniu kompetencji – podkreśla.

Ogólnopolskie Integracyjne Za-
wody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
to już stały element w sportowym 
kalendarzu każdego zawodnika 

Eurobeskidów, również Dawida 
Hałata. Niestety ze względu na 
obecną sytuację impreza musiała 
zostać przełożona. 

– Dla całego środowiska osób 
wyciskających sztangę leżąc była to 
przykra, acz uzasadniona decyzja. 
Od września w zasadzie przygo-
towywałem się do sezonu. Od po-
łowy lutego rozpocząłem treningi 
ułożone z zamiarem udziału w za-
wodach – tłumaczy Dawid.

Zamknięte siłownie czy odwoła-
ne zajęcia i zawody nie oznaczają 
jednak braku ćwiczeń - Staram się 
ruszać, żeby się nie zastać. Dobrą 
formą treningu są pompki z ob-
ciążeniem np. z synem na plecach. 
Jest to forma aktywnego spędzania 
czasu oraz dobra zabawa. Chciał-
bym zarazić go pasją do sportu. 
Myślę, że każdy powinien mieć 
w życiu jakieś zainteresowanie. 
Z perspektywy czasu mogę powie-
dzieć, że ciężary są taką dyscypli-
ną, która uczy cierpliwości, poka-
zuje, że nic w życiu nie przychodzi 
łatwo. Każdy dodatkowy kilogram 
to godziny pracy na siłowni. Tutaj 
nie ma miejsca na przypadek – 
przekonuje zawodnik.
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Gdy w 2004 roku zadebiuto-
wała na Igrzyskach Paraolim-
pijskich, było oczywiste, że jest 
stworzona do biegania. Od tego 
czasu Alicja Jeronim nie opu-
ściła żadnych igrzysk. Z każdej 
olimpiady powracała z meda-
lami.

Swoją przygodę ze sportem roz-
poczęła jako 13-latka w klubie RS-
SiRON Start w Radomiu. Pierwszą 
dyscypliną, jaką trenowała, nie 
była lekkoatletyka, a tenis sto-
łowy. Z czasem okazało się że to 
lekkoatletyka jest bliższa jej sercu. 
Całkowicie poświęciła się biega-
niu i tak już zostało. - Najbardziej 
w  tym okresie wspierali mnie ro-
dzice. Kiedy zaczynałam przygodę 
ze sportem byłam w zasadzie małą 
dziewczynką, która nie miała poję-
cia, z czym to się wiąże. Bałam się 
wyjazdów poza rodzinny dom na 
obozy czy zawody. Oni sami mnie 
zachęcali, mówili, żebym się nie 
martwiła, że wszystko będzie do-
brze – opowiada Jeronim.

Po zaledwie dwóch tygodniach 
od startu w - pierwszych w swojej 
karierze - Mistrzostwach Polski 
pojechała na Mistrzostwa Świata. 
- Na mistrzostwach Polski wystar-
towałam jak to się mówi w slan-
gu sportowym „z marszu”. Wtedy 
w  zasadzie na co dzień nie treno-
wałam w ogóle. Sport był dla mnie 
po prostu świetną zabawą. Potem 
okazało się, że mimo tak młodego 
wieku mam potencjał – wspomina.

Po 6 latach intensywnych tre-
ningów niepełnosprawnej zawod-
niczce udało się wystąpić na igrzy-
skach w Atenach. Zdobyła wtedy 

brązowy medal i ustanowiła swój 
rekord życiowy na 400 metrów. 

– To było dla mnie wielkie prze-
życie, tym bardziej, że do samego 
końca nie było wiadome czy poja-
dę na te igrzyska. Był to dla mnie 
bardzo stresujący czas i pierwsza 
tak wielka impreza, o której marzy 
na dobrą sprawę każdy sportowiec. 
Czułam podekscytowanie tym, że 
jestem na igrzyskach. Przy okazji 
to był stresujący moment, ponie-

waż nie wiedziałam, czego mogę 
się spodziewać. Miałam nadzieję, 
że dobrze się zaprezentuję, ale nie 
liczyłam na medal, który zdoby-
łam. To było ukoronowanie mojej 
kilkuletniej pracy i zachęta do dal-
szych treningów, dalszej ciężkiej 
pracy i większa motywacja do dal-
szego działania – zaznacza.

Potem były kolejne igrzyska 
i  kolejne medale. Jednak igrzyska 
w Pekinie, Londynie i Rio nie przy-

ALICJA	JERONIM:
Trening to dla mnie przyjemność
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niosły złota. – Tak to się wszystko 
potoczyło, że na igrzyskach zdo-
bywałam tylko srebrne i brązowe 
medale. Rzeczywiście do tego złota 
zawsze brakowało niewiele. Kiedy 
swoją karierę kończyła jedna z lep-
szych zawodniczek, na jej miejsce 
wskakiwała od razu druga, więc 
nie było przestoju i nie miałam 
okazji się wykazać. Przykre do-
świadczenie, bo zawsze, jak się je-
dzie na igrzyska, to celuje się w ten 
najcenniejszy kruszec, ale jednak 
mimo wszystko cieszę się, że każ-
de kolejne igrzyska to były igrzy-
ska medalowe, bo równie dobrze 
mogły się one skończyć zupełnie 
inaczej. Każdy medal cieszy, a zło-
to może jeszcze kiedyś się zdarzy 
- mówi.

Kolejne igrzyska to kolejna szan-
sa, jednak na złoto trzeba będzie 
jeszcze poczekać. – Niestety ze 
względu na panującą sytuację, jaką 
mamy obecnie na świecie przez 
koronawirusa, trochę się nam po-
zmieniały plany w  związku z przy-
gotowaniami. Pozamykane mamy 
stadiony i siłownie. Musimy sobie 
radzić na własną rękę. Jest ciężko, 
ale staramy się wykonywać trening 
zastępczy. W każdym razie wszyst-
ko jeszcze szło zgodnie z planem. 
Przed trzema tygodniami koń-
czyłam obóz. Kolejny obóz czeka 
mnie po świętach, od 17 kwietnia. 
Na tą chwilę nie mamy pojęcia, czy 
do niego w ogóle dojdzie – tłuma-
czy.

Sport to taka dyscyplina, w któ-
rej trzeba się nieustannie doskona-
lić. – Ja generalnie przygotowuje 
się zawsze na 100 procent swoich 
możliwości, a nawet 200. W ubie-

głym roku Mistrzostwa Świata 
pokazały jak szybko i jak mocno 
wzrósł poziom w sporcie. Nieste-
ty, z tych zawodów wróciłam bez 
medalu, zajmując 5 i 6 miejsce. 
To był wielki cios dla mnie, bo nie 
spodziewałam się, że do czegoś ta-
kiego dojdzie w tak krótkim czasie. 
Właśnie ta porażka dała mi moty-
wację do dalszej pracy, ponieważ 
byłam na poziomie swoich rekor-
dów życiowych. Mam nadzieję, że 
będę w stanie mimo obecnych za-
wirowań odpowiednio się przygo-
tować. Chciałabym poprawić nie 
jedną setną sekundy na dystansie, 
tylko trochę więcej. Bardzo ciężko 
na to pracuję, dlatego mam nadzie-
je, że te moje rekordy życiowe będą 
oscylowały w granicach medalu. 
Na razie robimy swoje. Trenujemy, 
ile się da, i dążymy do wyznaczo-
nych celów – mówi paraolimpijka.

Nieodłącznym elementem spor-
tu są ćwiczenia. Jak każdy sporto-
wiec miewa gorsze dni. – Miewam 
chwile słabości, czasami się nawet 
nie chce wyjść z domu. Najgorzej 
jest zimą, kiedy pogoda na ze-
wnątrz jest zróżnicowana – mówi. 
Mimo to od ponad 20 lat Alicja 
Jeronim potrafi odnaleźć radość 

w codziennym treningu. – Są ta-
kie dni, że na trening idę z wielką 
ochotą, wielką radością, nie mogę 
się go doczekać. Trening to dla 
mnie nie obowiązek, a przyjem-
ność – zaznacza.

Ma wielkie serce nie tylko do 
sportu, ale również dla dzieci. 
Jest członkinią Drużyny Poma-
rańczowej Siły, która udowadnia 
najmłodszym, że mimo niepeł-
nosprawności można się rozwi-
jać. – Pomarańczowa Siła to akcja 
skierowana do młodych, do dzie-
ciaków, by zachęcić ich do aktyw-
ności sportowej, a przez to łączyć 
środowiska dzieci pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych. Chcemy im 
pokazać, że mimo niepełnospraw-
ności, ograniczeń, słabości, mogą 
być członkami wspaniałych dru-
żyn. Pomarańczowa Siła ma na 
celu przede wszystkim integrację 
dzieci pełno- i niepełnosprawnych 
poprzez zabawę, aktywność spor-
tową. Bardzo lubię takie projekty, 
ponieważ to dobry moment, kiedy 
dzieciaki są w wieku szkolnym, aby 
pokazać im, że można z każdą nie-
pełnosprawnością czy ogranicze-
niem uprawiać sport…

               JOANNA HANDEREK
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Ma 22 lata, a osiągnięć może 
jej pozazdrościć niejeden 
sportowiec z dłuższym sta-
żem. Na swoim koncie ma trzy 
medale z Igrzysk Paraolim-
pijskich i niezliczone medale 
z imprez krajowych i między-
narodowych.

Karolina Pęk, zawodniczka KS 
Bronowianka Kraków, urodziła się 
z okołoporodowym porażeniem 
splotu barkowego prawej ręki. Nie-
pełnosprawność nie przeszkodziła 
jej w karierze, bo – jak sama mówi 
– wszystko można wypracować 
poświęceniem i ciężką pracą.

Na początku trenowała piłkę 
nożną, z czasem narodził się po-
mysł, aby zacząć trenować tenis. 
Swoją karierę sportową rozpoczęła 
w klubie IKS Tarnobrzeg.

- Miałam 10 lat, kiedy po raz 
pierwszy wybrałam się na trening 
tenisa. Hala była niedaleko mojego 
ówczesnego domu. Mama namó-
wiła mnie, abym poszła na trening. 
Dzięki temu zaczęłam grać w teni-
sa stołowego – wspomina Karolina. 
Do następnych treningów mama 
nie musiała jej już namawiać.

Przełom w karierze nastąpił, 
kiedy otrzymała kwalifikację na 
igrzyska paraolimpijskie do Lon-
dynu w 2012 roku. – To było chy-
ba takie pierwsze poważniejsze 
osiągnięcie, w pełni świadome. 
Dzięki temu, że zakwalifikowa-
łam się na igrzyska, pojawiła się 
myśl, że to jest ten sport, który 
mogę uprawiać; który sprawia mi 
przyjemność i w którym mogę coś 
osiągnąć – opowiada młoda za-
wodniczka.

Jako czternastolatka wystartowa-
ła na igrzyskach w Londynie. Była 
wtedy najmłodszą reprezentantką 
Polski. – To była moja pierwsza 
paraolimpiada, więc traktowałam 
ją jako takie pierwsze „przetarcie” 
i szansę na zebranie doświadczeń 
na kolejne igrzyska. Udało mi się 
wygrać jedną grę w  turnieju dru-
żynowym. W wieku 14 lat mogłam 
powiedzieć, że jestem paraolimpij-
ką – mówi z dumą.

Pierwszy olimpijski krążek dla 
młodej tenisistki okazał się nie-
spodzianką. – Wtedy myśli o po-
wrocie do domu z igrzysk z meda-
lem nie przychodziły mi w ogóle 
do głowy. Wiedziałam, że w mojej 
drużynie będzie Natalia Partyka 
i będzie naszą liderką. Głównie na 
niej spoczywała odpowiedzialność 
żeby poprowadzić naszą drużynę 

KAROLINA	PĘK:
Jest jeszcze wiele do zdobycia…
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do medalu i wykonała swoje zada-
nie. Dopiero po igrzyskach uświa-
domiłam sobie, że ten medal fak-
tycznie dużo znaczył dla niej, dla 
kibiców i dla kraju – wspomina.

Z Londynu wróciła z brązem 
w grze zespołowej. Cztery lata póź-
niej na igrzyskach w Rio de Janeiro 
wywalczyła brązowy medal w grze 
indywidualnej i złoto w drużynie. 
Teraz marzy o złocie w singlu. – 
W Rio zdobyłyśmy pierwszy w hi-
storii złoty medal drużynowy, więc 
jeden cel już został spełniony. Te-
raz pozostaje drugi do wykonania 
czyli zdobycie złota indywidualnie 
oraz obrona złotego medalu w dru-
żynie. Jest jeszcze wiele do zdoby-
cia – medale mistrzostw Europy, 
mistrzostw świata – podkreśla.

Sezon Karoliny Pęk jest niezwy-
kle intensywny. Rywalizuje ona nie 
tylko z zawodnikami niepełno-
sprawnymi, ale także ze sportow-
cami w pełni sprawnymi. Bierze 
udział w zawodach międzynarodo-
wych, krajowych, turniejach ligo-
wych i grand prix.

Aktualnie Karolina Pęk znajdu-
je się na drugiej pozycji w rankin-
gu światowym w kwalifikacji na 
igrzyska w Tokio. Choć impreza 
została przełożona na przyszły rok, 
cel jest wciąż ten sam.

– Moim założeniem są dwa złote 
medale indywidualnie. Przyznam, 
że te igrzyska będą zdecydowanie 

najtrudniejsze, ponieważ poziom 
się zdecydowanie podniósł. Kwa-
lifikacje na olimpiadę w Japonii 
było mi znacznie trudniej zdobyć 
niż na igrzyska w Rio. Pozostaje 
więc jedynie ciężej trenować, od-
powiednio się przygotować i osią-
gnąć swój cel. I oby się udało… –  
podsumowuje mistrzyni.            JH



Kornelia Adamczyk to 19-let-
nia zawodniczka Startu 
Katowice. Swoją przyszłość 
wiąże z lekkoatletyką, choć 
zaczynała od piłki nożnej. 
Młoda sportsmenka w swoim 
dorobku ma występy m.in. 
na zawodach krajowych czy 
mistrzostwach świata.

Na co dzień trenuje rzut dys-
kiem, pchnięcie kulą i rzut oszcze-
pem. Uprawianie trzech dyscy-
plin sportowych wymaga sporego 
zaangażowania, a trening przede 
wszystkim musi być układany tak, 
aby przygotować zawodniczkę do 
startu w poszczególnych konku-

rencjach. – Treningi są dość inten-
sywne. Trwają po 2 godziny, 4 razy 
w tygodniu. Rozpoczynam od roz-
grzewki, następnie rzuty i siłownia 
– tłumaczy młoda lekkoatletka.

Pierwsze treningi nie były ła-
twe. – Na początku miałam duże 
trudności z uprawianiem tych dys-
cyplin, ponieważ byłam po ope-
racji ręki. Później jednak doszłam 
do pełnej sprawności i zaczęłam 
pchać kulą. Z czasem przestało to 
dla mnie być problemem. Sport 
nauczył mnie pokory – mówi.

Rezultaty swojej ciężkiej pracy 
mogła zobaczyć po 6 miesiącach 
treningów. Trafiła na Mistrzostwa 
Polski, gdzie zdobyła dwa meda-

le: złoto w pchnięciu kulą oraz 
srebro w oszczepie. Po zawodach 
krajowych przyszedł czas na ry-
walizację na arenie międzynaro-
dowej. W sierpniu ubiegłego roku 
na Mistrzostwach Świata Junio-
rów w Lekkoatletyce w pchnięciu 
kulą zdobyła srebro. –  Szczerze 
mówiąc, kiedy rozpoczynałam 
treningi, nie spodziewałam się, że 
zajdę tak daleko. To mój najwięk-
szy sukces. Srebrny medal zmoty-
wował mnie do pracy i działania, 
aby osiągnąć swój największy cel – 
igrzyska w Tokio – podkreśla.

W ostatnim czasie młodej repre-
zentantce kadry narodowej udało 
się pobić swoje rekordy życiowe: 

KORNELIA	ADAMCZYK:
Sport nauczył mnie pokory
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w  kuli 9,84 m, w oszczepie 24,51 
m. Przed Kornelią sporo pracy. 
Przygotowań nie ułatwia niestety 
obecna sytuacja. Aby zaklasyfiko-

wać się na paraolimpiadę, zawod-
nicy muszą osiągnąć określone mi-
nima. – Jeszcze muszę popracować 
nad wynikiem, wyrobić minimum. 

W mojej kategorii F46 w oszczepie 
minima wynoszą 34 metry. Nie bę-
dzie to łatwe, ale myślę pozytywnie 
– mówi Kornelia Adamczyk.
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Koniec marca w rytmie pracy 
gabinetu rehabilitacyjnego SI 
Eurobeskidy oznacza zakoń-
czenie kolejnej już edycji pro-
gramu Aktywnej rehabilitacji.

– Uczestniczyło w nim 150 
osób. Wszystkie przewidziane 
programem zabiegi zostały już 
wykonane, a w ostatniej chwili 
przed epidemią badania lekarskie 
przeprowadziła doktor Ilona Wa-
latek-Stokłosa. Obecnie z powo-
du epidemii zawieszone są wizyty 
w  gabinecie, ale jesteśmy w tele-
fonicznym kontakcie z pacjenta-
mi, codziennie odbywamy dyżury 
i udzielamy wskazówek, jak sobie 
mogą radzić z konkretnymi pro-
blemami i gdzie mają szukać po-
mocy. Większość pacjentów jest 
w podeszłym wieku, a więc są bar-
dziej zagrożeni przez koronawi-
rusa, dlatego pozostali w domach, 
a my staramy się podtrzymać ich 
na duchu.Przygotowujemy także 
materiały do wykonywania ćwi-
czeń domowych, które możemy 

prowadzić łącząc się z pacjentami 
przez skype’a. Pracujemy nad pa-
kietem obejmującym rozwiązania 
kwestii świadczenia usług w czasie 
epidemii, ponieważ od 1 kwietnia 
powinna rozpocząć się nowa edy-
cja programu – mówi kierownik 

gabinetu rehabilitacji Małgorzata 
Wajda, która wraz z zespołem fi-
zjoterapeutów przygotowuje się do 
realizacji tego zadania.

W nowej edycji będzie mogło 
wziąć udział również 150 pacjen-
tów z orzeczeniami o stopniu nie-

Aktywna rehabilitacja… przez telefon?
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pełnosprawności. Zaledwie 3 proc. 
chętnych ma orzeczenie lekkiej 
niepełnosprawności, a pozostali 
mają orzeczoną niepełnospraw-
ność ruchową w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym. 

– W zdecydowanej większo-
ści nasi pacjenci są zaineresowani 
kontynuowaniem rehabilitacji, po-
nieważ sami dostrzegają znaczną 
poprawę swojej sprawności. Po-
twierdzają to badania lekarskie. Są 
wdzięczni również ci, którzy stan 
zdrowia wprawdzie się nie popra-
wił znacząco, ale za to udało się go 
utrzymać na tym samym poziomie, 
bez pogorszenia, nasilonego bólu. 
Około 90 proc. pacjentów chce na-
dal brać udział w programie, a ko-
lejka następnych chętnych już cze-
ka, by dołączyć do nich – dodaje.

W planach jest też zakup neuro-
formy, nowego urządzenia, szcze-

gólnie przydatnego w rehabilitacji 
pacjentów po udarach, z poraże-
niami kończyn czy w chorobie Par-
kinsona. 

– Dziś to są plany, ale wiemy, że 
obecna sytuacja przynosi zupełnie 

zaskakujący bieg zdarzeń i wszy-
scy czekamy, aż minie zagrożenie 
koronawirusem i zapadną decyzje 
PFRON na temat dalszej realizacji 
programu – zastrzega Małgorzata 
Wajda. 

JAK RYBY W WODZIE
Pacjenci gabinetu rehabilita-

cyjnego bardzo chętnie korzystają 
też z ćwiczeń w wodzie. Na ba-
senie zajęcia dla nich, a także dla 
uczestników programu Aktywno-
ści fizycznej mieszkańców terenów 
wiejskich 50+ prowadzą od nie-
dawna Alicja i Kamil Kosowie. 

– Uczestnicy tych zajęć, zwłasz-
cza korzystający z programu Ak-
tywnej rehabilitacji, borykają się 
z  mnóstwem różnych schorzeń, 
dlatego ćwiczenia muszą być do-
stosowane do ich kondycji i pro-
blemów zdrowotnych. Ale z po-
wodzeniem udaje się wprowadzić 
sporą gamę ćwiczeń gimnastycz-
nych, głównie wzmacniających ob-
ręcz barkową, nogi, stawy, obręcz 
miednicy. Z zastosowaniem base-
nowych przyborów wprowadzamy 
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urozmaicony program ćwiczeń ruchowych i wi-
dać, że choć wymagają one sporego wysiłku, są 
wykonywane bardzo chętnie – tłumaczy Alicja 
Kos. 

Jak dodaje, zajęcia wzbogacane są też o elemen-
ty aqua aerobiku. Chodzi w nich o jak największą 
ilość ćwiczeń, ponieważ – wykonywane w wodzie 
– są one znacznie bezpieczniejsze dla organizmu, 
nie obciążają tak mocno stawów, kręgosłupa,        
a nieraz w wodzie udaje się wykonać ćwiczenia, 
które na sali gimnastycznej byłyby niewykonal-
ne dla wielu osób, jak choćby podskoki. Każdy, 
oczywiście, wykonuje je lub dobiera, kierując się 
własnymi możliwościami. Jeśli coś jest za trudne, 
to szuka się innego rodzaju ruchu. 

- Woda wymusza też inną termoregulację ciała 
i powoduje szybsze spalanie tkanki tłuszczowej, 
co często pomaga w poprawie sprawności, a przy 
okazji ciało, które w wodzie napotyka na natural-
ny opór, zmuszone jest do większego wysiłku bez 
potrzeby stosowania dodatkowych przyrządów, 
a  przy tym w bezpieczniejszy i prostszy sposób. 
Na siłowni trzeba dobrać odpowiednie obciążenie 
i często bywa to trudne, a w wodzie łatwiej same-
mu kontrolować to obciążenie i dostosować je do 
swoich możliwości. A jeśli rehabilitowana osoba 
ma problem z nadwagą, to z pewnością ćwiczenia 
w wodzie są dla niej korzystniejsze, bo odciążając 
ciało nie odczuwa się nadmiernych nacisków na 
stawy, a jednak sprawność się poprawia – pod-
kreśla instruktorka.                                            EM
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Tego samego dnia: 7 marca 
członkowie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski ADA z Bielska-Białej 
świętowali 30. rocznicę ist-
nienia ADY, a także kolejny 
sportowy sukces swoich nie-
pełnosprawnych zawodników, 
którzy w Zakopanem, podczas 
Ogólnopolskich Zimowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 
wywalczyli łącznie aż osiem 
złotych i srebrnych medali 
i trzy miejsca na przyszłorocz-
nych Światowych Zimowych 
Igrzyskach OS w Szwecji! 

W narciarstwie zjazdowym 
w  Zakopanem bielski Klub Olim-
piad Specjalnych ADA reprezento-
wało troje zawodników: Weronika 
Krajewska, Anna Gaweł i Miko-
łaj Gaweł, a w biegu na rakietach 
śnieżnych wystartował Adam Hisz-
czyński. 

- Podczas odbywającym się 
w  czasie ferii zimowych obozie 
sportowym w Zwardoniu wyłonio-
ny został nieco inny skład naszej 
reprezentacji, jednak z powodu 
choroby Kuby Jarosa, trzeba było 
w ostatniej chwili sporo zmienić. 
Mikołaj Gaweł, który początkowo 
miał startować w biegu na rakie-
tach śnieżnych, ostatecznie jednak 

pojechał na nartach, a w biegu re-
prezentował nas Adam Hiszczyń-
ski. I jak to w sporcie bywa, ta nie-
spodziewana szansa startu została 

przez Adama wspaniale wykorzy-
stana, gdyż zakończył rywalizację 
biegową jako zdobywca dwóch 
złotych medali! – mówi Piotr Sie-
miński, wiceprezes ADY i opiekun 
Klubu OS ADA.

Nie zawiedli nadziei także nar-
ciarze: znakomicie pojechała We-
ronika Krajewska, która zdobyła 
dwa złote krążki, a rodzeństwo: 
Anna i Mikołaj Gaweł przywiozło 
z Zakopanego łącznie cztery srebr-
ne medale. 

Opiekę podczas startów spra-
wowała nad nimi trener Jolanta 
Czechowicz. – Pracujemy razem 
już ponad dziesięć lat. Widać po-
stępy i to, że treningi dają efekty. 
Mamy medalistów Ogólnopolskich 
i Światowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w narciarstwie. Cie-
szy zapał zawodników, jak i to, że 
na stoku dołączają do nauki jazdy 
na nartach również rodzice czy 
rodzeństwo zawodników. Na co 

Bielska ADA: i medaliści, i jubilaci

Młodzi sportowcy z Klu-
bu Olimpiad Specjalnych 
przy stowarzyszeniu ADA 
w Bielsku-Białej wywal-

czyli udział 3 zawodników 
w Zimowych Igrzyskach 

OS w Szwecji!!!
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dzień musimy zwracać uwagę nie 
tylko na kwestie treningowe, ale 
także zwrócić większą uwagę na 
bezpieczeństwo. Trzeba umiejętnie 
dobierać stok i czas prowadzenia 
zajęć. Ale na pewno daje to satys-
fakcję, przynajmniej taką samą, jak 
w przypadku pracy z zawodnikami 
pełnosprawnymi, a zwykle większą 
– przyznaje J. Czechowicz i pod-
kreśla, że spory dorobek medalowy 
udało się zgromadzić bez kontuzji, 
choć w narciarstwie przydarzają się 
one dość często.  

- Ważne, że możemy też liczyć 
na życzliwość właścicieli wyciągu, 
dzięki czemu opiekunowie mogą 
korzystać bez opłat. W ubiegłym 
roku wsparli nas też w organizacji 
regionalnych zawodów, które przy-
gotowaliśmy w ramach eliminacji 
do Igrzysk Ogólnopolskich OS - 
podkreśla Piotr Siemiński, przy-
pominając, że do startu w Zakopa-
nem przygotowywali się podczas 
regularnych treningów na stoku 

Klepki w Wiśle, a także na obozie 
w Zwardoniu. – Ten najnowszy me-
dalowy sukces cieszy nas bardzo, 
bo przekłada się on na zakwalifiko-
wanie trójki naszych reprezentan-
tów do udziału w odbywających się 
w  przyszłym roku Światowych Zi-
mowych Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych, które będą organizowane 
w Szwecji - dodaje Piotr Siemiński.

Wśród różnorodnych inicjatyw 
integracyjnych ADY jest zyskujący 

z roku na rok coraz liczniejszych 
zwolenników integracyjny 24-go-
dzinny maraton „Płyniemy do Rzy-

mu”, w którym uczestniczą osoby 
niepełnosprawne i pełnosprawne. 
Pierwszy maraton pływacki odbył 
się 27 kwietnia 2014 r., w dniu ka-
nonizacji Jana Pawła II i zakładał 
przepłynięcie 1478 długości base-
nu. Liczba ta symbolizowała liczo-
ną w kilometrach odległość z Biel-
ska-Białej do Rzymu. 

- Plan przekroczyliśmy pięcio-
krotnie, bo tylu było chętnych. 
Więc od 2015 postanowiliśmy 
pokonywać prawdziwą odległość 
do Rzymu. Szybko zrealizowali-
śmy i ten dystans, ale chętnych nie 
brakuje i płyniemy co roku dalej – 
wspomina Elżbieta Tyczyńska, czu-
wająca nad organizacją maratonu. 
Łącznie od 2014 r. uczestniczyło 
w nim już około 3. tys. pływaków. 

– Zastanawiamy się nad ko-
lejnym wyzwaniem. Ktoś rzucił, 
żeby opłynąć kulę ziemską. Zoba-
czymy, bo na decyzję mamy rok. 
Na razie jednak planowany pod 
koniec kwietnia maraton musieli-

ADA jest wielkim darem. 
Organizuje liczne działa-

nia, a wszystko po to, 
by jej podopieczni mogli 
poczuć się naprawdę wy-

jątkowi i kochani...



śmy odwołać, więc spróbujemy te-
goroczną rocznicę kanonizacji św. 
Jana Pawła uczcić inaczej i chcemy 
przygotować publikację złożoną ze 
wspomnień i świadectw uczestni-
ków – mówi Elżbieta Tyczyńska.

PIĘKNI TRZYDZIESTOLETNI
Zdjęcia medalistów olimpijskich, 

ale także uczestników wspólnych 
wyjazdów na obozy rehabilitacyjne 
i mnóstwo pamiątek wspólnej prze-
szłości pojawiło się na jubileuszowej 
wystawie z okazji 30-lecia ADY. 

Jej otwarcie poprzedziła uroczy-
sta Msza św. w intencji jubilatów 
w bazylice w Hałcnowie, a potem 
odbyło się jubileuszowe spotkanie, 
z tortem, gratulacjami i koncertem. 
Ks. Piotr Konieczny przypominał, 
że stowarzyszenie opieką obejmuje 
ponad 140 rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne. – Jest ono 
wielkim darem. Organizuje liczne 
działania, a wszystko po to, by jego 
podopieczni mogli się poczuć na-
prawdę wyjątkowi i kochani – mó-
wił ks. Konieczny, a dołączyli do 
niego również: ks. Jacek Gasidło 
i ks. Stanisław Joneczko. 

Prezes ADY Zofia Piotrowska 
przypominała, że zalążkiem tego 
stowarzyszenia było koło rodziców, 
które zawiązało się przy TPD już 
w  1982 r. – To była grupa inicja-
tywna, a 7 marca 1990 r. zarejestro-
wane zostało nasze stowarzyszenie 
– mówiła prezes Piotrowska, wśród 
licznych działań wymieniając tur-
nusy rehabilitacyjne, obozy, czy 
aktywność sekcji sportowych, dzię-
ki którym powstał Klub Olimpiad 
Specjalnych ADA, a także organi-
zowane maratony pływackie czy 
kiermasze w ramach akcji „Święta 
na Starówce”. 

Symboliczne róże i wyrażone 
wierszem podziękowania przezna-
czone były dla rodziców najbar-
dziej zaangażowanych w działania 
ADY. Otrzymali je z rąk prezes Pio-
trowskiej rodzice: Elżbieta Tyczyń-
ska, Roman Konicki, Elżbieta Pur-
gat, Anna Fabia i Piotr Siemiński.

- Są z nami do dzisiaj rodzice, 
którzy zakładali stowarzyszenie, 
a nawet są ci, którzy należeli jeszcze 
wcześniej do Koła dla Dzieci Nie-
pełnosprawnych, działającego już 38 
lat temu! A Ada Konicka, od której 
wzięła się nazwa, jest już dzisiaj po 
czterdziestce. I wciąż jesteśmy ra-
zem – cieszyła się Elżbieta Purgat. 

- Przez te wszystkie wydarze-
nia chcemy się integrować z całym 
społeczeństwem i pokazać, że na-
sze dzieci mogą robić różne rzeczy 
i cieszyć się z życia. Po tych 30 la-
tach mamy już też sporo rodziców 
w starszym wieku, więc korzysta-
my z programu ASOS, skierowa-
nego do osób starszych, organi-
zujemy dla nich różne warsztaty, 
obozy, wycieczki, a dzieła powstałe 
podczas warsztatowych zajęć pre-
zentujemy dziś na jubileuszowej 
wystawie – mówiła prezes Zofia 
Piotrowska.

                             EWA MIRSKA
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To zachęta, którą konsekwent-
nie od lat kierują pod adre-
sem osób po pięćdziesiątym 
roku życia instruktorzy zajęć, 
które odbywają się w ramach 
realizowanego przez SI Euro-
beskidy programu „Aktywność 
fizyczna mieszkańców terenów 
wiejskich 50+”.

Wprawdzie obecnie zarówno 
uczestnicy jak i organizatorzy 
musieli wybrać opcję: „zostań 
w  domu”, ale zmusiła ich do tego 
sytuacja zagrożenia koronawi-
rusem. Zgodnie podczas telefo-
nicznych rozmów zapewniają, że 
już nie mogą się doczekać, kiedy 
znów będą mogli wspólnie wybrać 
się nas salę gimnastyczną, basen, 
zagrać w tenisa stołowego czy sza-
chy, albo pomaszerować z kijkami 
w ramach zajęć nordic walking. – 
Bo wie pani, mówią, że teraz moż-
na się wybrać w pojedynkę czy we 
dwójkę, ale to już nie jest to samo 
– twierdzą seniorzy. 

Do grona instruktorów w tym 
programie dołączyła niedawno 
Urszula Chrapek, która prowadzi 
zajęcia nordic walking. – I jestem 
pod wielkim wrażeniem, że niko-
go nie trzeba tu do niczego nama-
wiać. Ta wielka praca, żeby prze-
konać starsze osoby do ruchowej 
aktywności została tu już wyko-
nana i teraz pozostaje tylko dzia-

łać, bo uczestnicy sami chcą wyjść 
z domu, pobyć razem i aktywnie 
spędzić czas – mówi instruktorka. 

Razem odbywają rozgrzewkę, 
a potem wybierają trasę do przej-
ścia i wędrują. – Po drodze też 
sporo ćwiczymy, rozciągamy się, 
a trzeba pamiętać, że sam nor-
dic walking, jeśli uprawiamy go 
prawidłowo, jest też wymagają-

Nie siedź w domu, bądź aktywny!



cą wysiłku dyscypliną. Niektórzy 
lekceważąco mawiają, że to sport 
dla starszych osób, a to wcale tak 
nie jest. Bo już nieraz zdarzało 
mi się, że takiego kpiarza zapro-
siłam, by przeszedł 200 metrów 
z zachowaniem wszystkich reguł 
nordic walking – i nie dawał rady. 
Ja uprawiam ten sport od 2012, 
początkowo tylko dla siebie, żeby 
zgubić kilogramy, a potem mocno 
się wciągnęłam, poznałam różne 
techniki, przeszłam szkolenia i zo-
stałam instruktorką, a także mam 
uprawnienia sędziowskie Polskie-
go Zrzeszenia Nordic Walking. 

W 2017 r. Urszula Chrapek zdo-
była srebro w Pucharze Europy 
w Austrii. Ma swoim koncie ma też 
m.in. pierwsze miejsce w  klasyfi-

kacji generalnej Pucharu Europy, 
a także start w zawodach Pucharu 
Świata. Startowała też m.in. w Niem-
czech, Słowenii, Włoszech i w Pol-
sce. Niedawno wróciła z  zawodów 
na Białorusi. – To moja pasja, bo to 
piękny sport, który można uprawiać 
z pożytkiem bez względu na stopień 
swojego zaawansowania. Każdy 
może spróbować, bez względu na 
wiek. Wystarczy zacząć od zwykłe-
go spaceru. Sięgając po kijki trzeba 
jednak zaczerpnąć nieco wiedzy, 
jak ta technika powinna wyglądać. 
Bo nie można mylić nordic walking 
do marszu z kijami trekkingowymi. 
A potem już można tylko iść i iść. 
I cieszyć się z dobrego ruchu, bo 
przy nordic walking angażuje się 90 
proc. mięśni naszego organizmu. Je-
śli mamy dobrze dobrane kije i ma-
szerujemy prawidłowo, to możemy 
liczyć na efekty – zapewnia Urszula 
Chrapek. – Teraz czekamy tylko na 
to, żeby wirus nam pozwolił znowu 
wyruszyć…
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Już po raz czwarty w Żywcu 
odbyła się integracyjna edycja 
ogólnopolskiego Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – Tropem 
Wilczym. Organizatorem było 
Stowarzyszenie Dzieci Serc 
z Radziechów, z prezes Jadwigą 
Klimondą na czele, wspierane 
przez grono zaprzyjaźnionych 
instytucji i stowarzyszeń.

Stowarzyszenie Dzieci Serc 
skupia bliskich i przyjaciół dzie-
ci niepełnosprawnych. - Zależało 
nam od początku na charakte-
rze integracyjnym biegu Tropem 
Wilczym. To widać na różnych 
płaszczyznach: jesteśmy nie tyl-
ko organizatorem biegu, ale tak-
że zapraszamy do udziału w nim 
wszystkie chętne osoby niepełno-
sprawne, bez względu na rodzaj 
niepełnosprawności.Ważny jest 
udział, którym chcemy potwier-
dzić, że także osobom niepełno-
sprawnym sprawy ojczyzny i losy 

jej bohaterskich obrońców nie są 
obojętne - mówi Jadwiga Klimon-
da, prezes Dzieci Serc.

Dlatego na linii startu stanęli 
rodzice niepełnosprawnych dzie-
ci, które znajdują się pod opieką 
stowarzyszenia. Sami pobiegli, 

a  także pomagali później w bie-
gu honorowym pokmonać jego 
dystans swoim dzieciom. Z dumą 
wcześniej prezentowali flagi i por-
trety bohaterów: Żołnierzy Wy-
klętych, podczas poprzedzającej 
bieganie prezentacji historycznej. 

Integracyjne bieganie przez historię
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– Cieszyła obecność licznej gru-
py zawodników, którzy pobiegli, 
często też maszerowali, jeśli nie 
potrafili biec, a nie zabrakło też ja-
dących na wózkach, samodzielnie 
lub z pomocą. Liczyło się pragnie-
nie wzięcia udziału i myślę, że stali 
bywalcy tego żywieckiego biega-
nia już się przyzwyczaili do tego, 
że nasi niepełnosprawni startują 
– mówi prezes Klimonda.

A wśród ponad 700 biegaczy 
w koszulkach z fotografią Stani-
sławy Golec ps. „Gusta” pobiegli 
przedstawiciele rodziny Golców, 
a wśród nich Łukasz i Edyta Gol-
cowie, którzy uczcili pamięć swo-
jej cioci, zamordowanej w 1946 r.

Żywiecka edycja tego coraz bar-
dziej popularnego ogólnopolskie-
go wydarzenia sportowego kładzie 
też duży nacisk na przywołanie tre-
ści historycznych, które pozwalają 
na edukację młodych uczestników 
oraz kształtują w nich ducha pa-
triotycznego. – Również tutaj wi-
dać było naszą grupę Dzieci Serc, 
które z flagami, fotografiami bo-
haterów i brzozowymi krzyżami 
przypominały bohaterów, którym 
podczas tego Dnia Pamięci odda-

jemy nasz hołd za ich zasługi dla 
naszej narodowej historii – pod-
kreślała Jadwiga Klimonda.

Warto przypomnieć, że patrio-
tyczne bieganie jest tylko jedną 
z form sportowego zaangażo-
wania osób niepełnosprawnych 
w  dorobku stowarzyszenia Dzieci 

Serc, które było w przeszłości or-
ganizatorem Paraolimpiad na Ży-
wiecczyźnie, a także zainicjowało 
wyścigi na wózkach nieprofesjo-
nalnych oraz integracyjne piesze 
pielgrzymki „Ogień Lolek” ze Sta-
rego Bielska na Matyskę w Radzie-
chowach.
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Do wydarzeń, które w tym 
roku nie odbędą się w plano-
wanym terminie, dołączyło 
przygotowywane już po raz 
piąty w żywieckim amfite-
atrze Pod Grojcem misterium 
Męki Pańskiej: „Beskidzka 
Pasja”.

Reżyserem widowiska jest od 
początku Eugeniusz Jachym, ak-
tor i filmowiec, przy tym także 
wieloletni wolontariusz Stowa-
rzyszenia Integracyjnego Euro-
beskidy, a na scenie pojawia się 
kilkudziesięciu aktorów z Łody-
gowic, Żywca oraz miejscowo-
ści powiatu żywieckiego. Wśród 
grających łodygowiczan są m.in.  
Krystyna Murzyn, Adam Hankus, 
Piotr Loranc, Tadeusz Kania, Sta-
nisław Imielski, Andrzej Borys. 
Sam Eugeniusz Jachym grał do-
tąd Judasza, ale w tym roku miał 
się wcielić w postać św. Pawła. 

W głównej roli występuje po-
mysłodawca misterium, ks. Grze-
gorz Kierpiec, a Pana Jezusa na 
krzyżu wciela się Hubert Gach. 
Aktorzy, w części ulokowani są 
na widowni, jako jerozolimski 
tłum, a scena ukrzyżowania na 
Golgocie rozgrywa się na koro-
nie amfiteatru, co sprawia, że 

publiczność dosłownie znajdu-
je się w centrum wydarzeń. Ca-
łość, prezentowana w Niedzielę 
Palmową, jest zawsze wielkim 
przeżyciem tak dla widzów, jak 
i samych aktorów, dla których to 
nie tylko gra, ale wejście w tajem-
nice Ewangelii i Wielkiego Tygo-
dnia. W tym roku tego przeżycia 

Beskidzka Pasja w Żywcu



EUROBESKIDY: AKTYWNI RAZEM marzec 2020 39

M
Ę

K
A

 P
A

Ń
S

K
A

 N
A

 S
C

E
N

I
E

zabraknie, dlatego proponujemy 
choć chwilę wspomnień i kilka 
ujęć z ubiegłorocznego miste-
rium. O terminie realizacji tego-
rocznego widowiska powiadomi-
my, kiedy tylko zostanie ustalony. 

– W tym roku poszerzyli-
śmy scenariusz misterium Męki 
Pańskiej o niektóre wydarze-
nia, które miały miejsce już po 
zmartwychwstaniu, m.in. uka-
mienowanie pierwszego męczen-
nika: św. Szczepana, a także du-
chową przemianę Szawła – św. 
Pawła. Pojawiły się więc nowe 
sceny, a pod okiem Katarzyny 
Buszydlik powstały nowe deko-
racje i kostiumy. Będziemy więc 
chcieli to wszystko pokazać wi-
dzom i mamy nadzieję, że w póź-
niejszym czasie się to uda, skoro 
epidemia uniemożliwia nam za-
granie w zaplanowanym czasie – 
mówi reżyser Jachym.

W tym szczególnym czasie 
wielkopostno-wielkanocnym pan 
Eugeniusz zaprasza też do chwili 
zadumy i na spotkania z wiersza-
mi religijnymi, które nagrał, a fil-
miki prezentuje na swoim profilu 
facebookowym. 




