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Bądź aktywny!
Dołącz do sekcji sportowych Stowarzy-
szenia Integracyjnego Eurobeskidy. Pro-
ponujemy: podnoszenie ciężarów, tenis 
stołowy, szachy, pływanie.

NABÓR TRWA CAŁY ROK!

Nabór dzieci uczestniczących w progra-
mie: „Umiem pływać!” odbędzie się od 3 
do 15 lutego.

PAMIĘTAJ: KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY!

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
w biurze Stowarzyszenia w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, tel. 33 862 31 97

Uwaga – zapisy uczestników kolejnej edy-
cji programu „Aktywność fizyczna miesz-
kańców z terenów wiejskich – 50 +” od-
bywają się od 27 grudnia 2019 r. do 10 
stycznia 2020 r.

NIE STRAĆ SWOJEJ SZANSY!



Przed nami radosny czas świą-
teczny, a zaraz potem podsu-
mujemy minionych 12 miesięcy 
i zbudujemy listę noworocznych 
nadziei na przyszłość. O pla-
nach nowej minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Marleny Maląg, także dotyczą-
cych osób niepełnosprawnych, 
dowiecie się z rozmowy, którą 
publikujemy na str. 4-5, a zaraz 
potem piszemy o tym, jak chce-
my się przygotować do srebr-
nego jubileuszu naszego stowa-
rzyszenia. Już niedługo minie 
bowiem pierwsze ćwierć wieku 
pracy SI Eurobeskidy i chcemy 
wyciągnąć wnioski z 25-letnich 
doświadczeń.

Z tym ćwierćwieczem wiąże 
się w szczególny sposób Dariusz 
Wandzel, niezwykły i najbar-
dziej zasłużony nasz sportowiec, 
od którego rozpoczęła się histo-
ria sekcji podnoszenia ciężarów 
w  Eurobeskidach i który do dzi-
siaj utrzymuje w niej świetną for-
mę, a kilka tygodni temu zdobył 
kolejny medal na ogólnopolskich 
zawodach.

O tym, czego sobie życzymy 
i  za co sobie dziękujemy, powie-
dzieliśmy sobie przy opłatku na 
spotkaniu przy wigilijnym stole, 
do którego14 grudnia zasiedli 
wraz z nami znamienici goście, 

z  bp. Piotrem Gregerem i wice-
ministrem Stanisławem Szwedem 
na czele. Relację znajdziecie po-
cząwszy od str. 8.

O tym, jak eurobeskidzki św. 
Mikołaj odwiedził dzieci podczas 
zawodów pływackich w Szczyrku 
i rozdał im piękne paczki, a jak 
one radziły sobie w wodzie, prze-
czytajcie na str. 17, ale wcześniej 
koniecznie zajrzyjcie na str. 12 
i kilka kolejnych.

Jeśli chcecie znaleźć kilka spor-
towych prezentów pod choinką, 
to przejrzyjcie najnowsze do-
niesienia z eurobeskidzkiej sza-

chownicy, na której nasz Mistrz 
Polski Henryk Seifert  wciąż do-
pisuje nowe sukcesy. Odnosili je 
ostatnio także nasi sztangiści i te-
nisiści, którym gratulujemy uda-
nych startów.

Coraz lepiej ma się też boccia 
na Podbeskidziu, z goszczącym 
tym razem w naszej Galerii Mi-
strzów Damianem Iskrzyckim 
z  Rudzicy na czele. Rewelacyjny 
okazał się też odchodzący rok dla 
Kuloodpornych, którzy na swoim 
terenie, w Bielsku-Białej, w  paź-
dzierniku zdobyli ostatecznie 
swoje pierwsze i wymarzone Mi-
strzostwo Polski, a w chwili, gdy 
oddajemy to wydanie do druku, 
ważą się losy decyzji, czy w maju 
2020 roku bielszczanie będą go-
spodarzami amp futbolowej Ligi 
Mistrzów.

A jeśli tęsknicie za złotą jesie-
nią, to koniecznie zobaczcie, jak 
wyglądało tegoroczne Jesienne 
Bieganie na Magurce.

Zapraszamy do lektury!

Był św. Mikołaj, jest choinka i prezenty...

SKŁAD: Wydawnictwo ALART     DRUK: Drukarnia REDIGRAF

ADRES	REDAKCJI: 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, tel/fax: 33 862 31 97

REDAKTOR	NACZELNY:
Stanisław Handerek

REDAGUJE: zespół

WYDAWCA: Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy”

34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, tel/fax: 33 862 31 97/98

e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl                 www.eurobeskidy.org.pl

EUROBESKIDY: AKTYWNI RAZEM grudzień 2019 3

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

O
D

 
R

E
D

A
K

T
O

R
A

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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– Obejmując tekę ministerial-
ną stanęła Pani Minister przed 
nowymi zadaniami, ale spora 
część z  nich będzie kontynuacją, 
zwłaszcza te związane ze środowi-
skiem osób niepełnosprawnych...

– Nie ma wątpliwości, że wszyst-
kie sprawy, z którymi na co dzień 
spotykałam się w pracy w Pań-
stwowym Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, wcale 
nie znikają z horyzontu moich za-
interesowań.  Problemy, z jakimi 
borykają się osoby niepełnospraw-
ne, to jeden z ważnych zakresów 
merytorycznej działalności resortu, 
którym obecnie kieruję.  Musimy 
szukać jak najlepszych rozwiązań 
dla umocnienia kondycji rodzin, 
rozwoju rynku pracy czy konkret-
nych propozycji dla osób potrzebu-
jących wsparcia. Jestem przekona-
na, że wspólnie wypracujemy takie 

rozwiązania, a system wsparcia bę-
dzie coraz lepiej służył osobom nie-
pełnosprawnym.

– Jak dotychczasowe zaanga-
żowanie zamierza Pani Minister 
wykorzystać w realizacji nowych 
zadań?

 – Przydatne z pewnością będą 
doświadczenia związane z wdraża-
niem programu Dostępność Plus, 
w którego realizację zaangażowany 
jest zarówno PFRON, jak i Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Program ma pomóc 
w usunięciu barier infrastruktural-
nych i prawnych, które utrudniają 
życie osobom niepełnosprawnym. 
Co ważne, z wprowadzonych roz-
wiązań korzystać będą również 
inni: seniorzy, kobiety w ciąży czy 
matki z dziećmi. Usuwanie barier 
w codziennym funkcjonowaniu, 

ale też wsparcie w dążeniach każ-
dego człowieka do samodzielne-
go i jak najbardziej niezależnego 
życia jest symbolem reform, które 
proponujemy, by wzmacniać pozy-
cję rodzin, pracowników czy osób 
zmagających się z różnorodnymi 
ograniczeniami.

– W niedawnym expose premie-
ra Matusza Morawieckiego padły 
ważne stwierdzenia dotyczące ro-
dziny, która powinna być bastio-
nem dla Polaków. Jak to istotne 
zadanie realizować będzie resort 
Pani Minister?

Chodzi o życie bez barier
ROZMOWA O NOWYCH PLANACH DLA RODZINY 
Z MARLENĄ MALĄG, MINISTER RODZINY, PRACY I PO-
LITYKI SPOŁECZNEJ, A DO NIEDAWNA PREZES PAŃ-
STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH
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– Tu otwiera się ogromne pole 
możliwych działań na rzecz rodziny. 
W poprzedniej kadencji wprowa-
dzone zostały programy finansowo 
wspierające rodzinę, z  programem 
Rodzina 500 plus na czele. Nasze 
działania wzmocniły rodziny, nada-
ły im priorytetowe znaczenie. Dzię-
ki 500 plus dla wielu rodzin, wielu 
dzieci otworzyły się nowe perspek-
tywy rozwoju. W tym zakresie wie-
le się dla polskich rodzin zmieniło.  
Obecnie wśród priorytetowych za-
gadnień stawiamy przed sobą m.in. 
kwestię należytego docenienia pracy 
kobiet, a w konsekwencji dalszego 
wzmocnienia rodziny.

Niezwykle istotną dziedziną 
zmian, na których szczególnie nam 
zależy, jest ułatwienie powrotu do 
pracy kobietom po urlopie macie-
rzyńskim. Chcemy szukać takich 
rozwiązań, by mogły otrzymać jak 
najszersze wsparcie w momencie 
podjęcia pracy. Ten efekt zapew-
ni stała troska o zwiększanie licz-
by miejsc w żłobkach, bo choć już 
wiele w tym zakresie się poprawiło, 
to wciąż są potrzeby. Ważnym ele-

mentem wspierającym pracujących 
rodziców powinno być też zwięk-
szenie możliwości korzystania 
z  elastycznych form zatrudnienia, 
by można było dostosować zawo-
dowe obowiązki do potrzeb opieki 
nad dziećmi.

Kolejnym, niezwykle ważnym 
zadaniem jest opracowanie i wdro-
żenie rozwiązań, które zapewnią 
równą pozycję kobiet i mężczyzn 
w miejscu pracy, co za tym idzie 
– także gwarancję takiego samego 
wynagrodzenia za taką samą pra-
cę. To tylko niektóre punkty całe-
go pakietu działań, nad którymi 
będziemy pracować, aby umacniać 
rodziny, na których zawsze opierał 
się rozwój i byt naszego narodu.

– Kandydując do Sejmu przy-
woływała Pani Minister jako swo-
je życiowe motto słowa św. Jana 
Pawła II...

– Papież mówił: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest i nie przez to, co 
ma, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi”, a także wzywał: „Musicie od 

siebie wymagać, nawet gdyby inni 
od Was nie wymagali”. To wskazów-
ki, których staram się słuchać sama, 
ale jestem przekonana, że w osobi-
stej pracy nad własnym charakterem 
przydają się każdemu z nas. Chciała-
bym, aby stały się też drogowskaza-
mi tych działań, które będziemy po-
dejmować w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, zarówno 
podczas szukania takich rozwiązań, 
które sprawią, że jako społeczeństwo 
będziemy bardziej otwarci na słab-
szych i potrzebujących wsparcia. To 
wymagające zadanie, więc papieskie 
wezwanie przyda się, żebyśmy da-
wali z siebie wszystko.

– Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy, by zbliżający się czas Świąt 
Bożego Narodzenia przyniósł wie-
le radości i pokoju oraz dał siły do 
podejmowania tych nowych wy-
zwań. 

– Chciałabym, abyśmy szczególnie 
mocno dostrzegli i docenili wartość 
rodziny – i takiego właśnie, rodzin-
nego przeżywania tego świątecznego 
czasu wszystkim serdecznie życzę.



Coraz bliżej srebrny jubileusz...
W coraz większym pędzie dzi-
siejszego życia łatwo przegapić 
ważne sprawy i tematy. Dla śro-
dowiska osób na różne sposoby 
związanych ze Stowarzyszeniem 
Integracyjnym Eurobeskidy 
mamy więc pierwsze przypo-
mnienie, że przygotowujemy się 
do jubileuszu 25-lecia jego po-
wstania i już przed nami otwiera 
się ten jubileuszowy, 25. rok 
działalności.

Idea pojawiła się w połowie lat 
90. ubiegłego wieku, w dość 

wąskim gronie inicjatorów, wśród 
których byli: obecny prezes – Stani-
sław Handerek, Tadeusz Skowron 
i pierwszy prezes stowarzyszenia 
Mieczysław Loranc. Działalność 
podjęto w 1996 r. i wtedy poja-
wiły się pierwsze inicjatywy. Ich 
najważniejszym celem była po-
moc osobom niepełnosprawnym. 
Wtedy potrzebą chwili był też pro-
blem bezpiecznego wypoczynku 
dla dzieci, więc odbywały się dla 

nich obozy i zajęcia pozalekcyjne. 
Z czasem coraz mocniej dochodzi-
ły do głosu także kwestie ekologii, 
troski i zdrowy styl życia, o senio-
rów, jak również działania na rzecz 
ocalania pamięci o dziejach małej 
ojczyzny, w tym publikacje histo-
ryczne. Odbywały się pierwsze 
imprezy sportowe, ruszały sekcje 
i systematyczne treningi. Stopnio-
wo przybywało pomysłów i form 
działania, a wydarzenia cykliczne 
nabierały coraz większego rozma-

chu. Z garstki inicjatorów powsta-
ło spore środowisko.

Dziś SI Eurobeskidy wypracowa-
ło sobie pozycję lidera i na terenie 

Żywiecczyzny nie ma organiza-
cji pozarządowych równych sobie 
pod względem liczby osób, którym 
proponuje różne formy pomocy 
i współpracy. Korzysta z nich w cią-
gu roku około tysiąca osób.

Działają integracyjne sekcje 
sportowe dla zawodników niepeł-
nosprawnych (podnoszenia cię-
żarów, tenisa stołowego, szacho-
wa i  pływacka). W obrębie tych 
dyscyplin co roku odbywają się 
integracyjne zawody rangi mię-

dzynarodowej lub ogólnopolskiej. 
Od lat realizowane są programy 
adresowane do najmłodszych i se-
niorów. Dzięki „Umiem pływać” 
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Mateusz Morawiecki, premier
Pragnę przekazać wyrazy 

wdzięczności i uznania Stowarzy-

szeniu Integracyjnemu Eurobeski-

dy. Od ponad dwóch dekad skutecz-

nie działacie Państwo na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami i  ich po-

trzeb. Zwracacie uwagę społeczeń-

stwu na problemy tej grupy poprzez 

podejmowanie aktywności, która 

przełamuje międzyludzkie bariery 

i propaguje zdrowy styl życia.

(List do SI Eurobeskidy)



co roku setki dzieci bierze udział 
w zajęciach na basenie, a kolejne 
setki osób zgłaszają się na zajęcia 
realizowane w ramach programu 
„Aktywność fizyczna mieszkańców 
terenów wiejskich 50 +”. Odpowie-
dzią na potrzeby niepełnospraw-
nych zawodników i innych miesz-
kańców regionu jest nowatorski 
program „Aktywna rehabilitacja”, 
cieszący się dużym zainteresowa-
niem pacjentów. Odbywają się bie-
gi, marsze nordic, walking, halowe 
zawody sportowe dla dzieci i szereg 
innych projektów, realizowanych 
z myślą o zawodowej aktywizacji 
osób niepełnosprawnych. To tylko 
niektóre formy realizowane przez 
SI Eurobeskidy. Nieustannie trwają 
starania o poszerzenie kręgu sym-
patyków, gotowych wspierać inicja-
tywy pomocy niepełnosprawnym.

Warto się przy okazji jubile-
uszowej refleksji zastanowić nad 
różnymi aspektami tej działalno-
ści, choćby po to, by zmienić to, 
co przeszkadza, a poprawiać to, co 
służy.

– Na pewno mamy dużo osią-
gnięć w zakresie organizacji wyda-
rzeń sportowych. Nie boimy się du-
żej liczby uczestników. Zdobyliśmy 
wiele potrzebnego doświadczenia, 
mamy niezbędny sprzęt, zdobywa-
my środki, radzimy sobie. Jednak 
coraz większym problemem okazu-
je się brak własnej siedziby. Przed 
laty władze samorządowe, zwłasz-
cza dzięki zaangażowaniu prze-
wodniczącego Rady Gminy Piotra 
Kufla, pomogły nam, wynajmując 
pomieszczenia w łodygowickim 
Zamku zarówno na biuro, jak i po-
mieszczenia dla sekcji. Wtedy wy-
magały one remontów, które prze-
prowadziliśmy własnym sumptem. 

Zainwestowaliśmy, by zyskać nie-
zbędną stabilność wobec partnerów 
naszych projektów, którzy wymaga-

ją od nas zapewnienia warunków 
do realizacji kolejnych programów 
– mówi Stanisław Handerek, prezes 
SI Eurobeskidy.

Przy opuszczaniu dotychczaso-
wych pomieszczeń na czas reno-
wacji oficyny zapewniano niepeł-
nosprawnych sportowców, że to 
czasowa sytuacja. Potem okazało 
się, że nie będą mogli wrócić. Wte-
dy padł wniosek, aby mimo potęż-

nych kosztów tej decyzji zbudować 
własny obiekt. – To już postano-
wione, więc zależy nam tylko na 

zapewnieniu pomieszczeń do cza-
su zakończenia budowy, by moż-
na było działać jak dotąd, na rzecz 
niepełnosprawnych i mieszkańców 

naszej gminy. I z tym też mamy 
problemy. Trudno to zrozumieć. 
O  tym, czy i  jak ułożyła się w  tej 
kwestii współpraca z władzami 
gminy, napiszemy bardziej szcze-
gółowo w  następnym numerze – 
dodaje prezes Handerek.
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Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski
Chętnie odwiedzam Eurobeski-

dy podczas różnych wydarzeń, or-

ganizowanych przez to stowarzy-

szenie. Jestem zachwycony tym, co 

ludzie związani z Eurobeskidami 

robią, bo robią to od serca i ofia-

rują swoje działanie tym, którzy 

serca potrzebują. Myślę, że dzięki 

postawie tych osób stowarzyszenie 

jest dla wielu, którzy obserwują 

jego działalność, wyznacznikiem, 

jak należy rozumieć słowo: czło-

wieczeństwo.

Andrzej Kalata, starosta żywiecki
Spoglądając z perspektywy po-

wiatu na dorobek Eurobeskidów 

w ciągu tego blisko ćwierćwiecza 

trudno znaleźć właściwą skalę do 

jego oceny, bo na pewno na na-

szym terenie nie ma większego 

i  bardziej prężnego stowarzysze-

nia. Tu nie chodzi o samą liczbę 

członków, ale o całą działalność 

i grono osób, których ona dotyczy. 

Eurobeskidy pomagają tam, gdzie 

to jest najbardziej potrzebne, oka-

zując przy tym wrażliwość spo-

łeczną. Różnorodność inicjatyw 

jest imponująca.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej
Dobiegające 25-lecie Eurobe-

skidów to dużo naprawdę dobrej 

roboty, połączonej z umiejętnością 

pozyskiwania dostępnych fundu-

szy w ministerstwach i innych in-

stytucjach. Za tym idą konkretne 

działania i szeroka pomoc. Można 

ten dorobek tylko pochwalić i posta-

wić stowarzyszenie jako przykład 

wspierania lokalnych społeczności, 

i to nie tylko w zakresie niepełno-

sprawności.
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– Jesteśmy tutaj rodzinnie, bo 
taki charakter ma przeżywanie 
Świąt Bożego Narodzenia – mó-
wił Stanisław Handerek, prezes 
Stowarzyszenia Integracyjnego 
Eurobeskidy, witając blisko 
dwustu uczestników wigilijnego 
spotkania.

Przy wigilijnym stole z Eurobe-
skidami, z członkami stowarzysze-
nia, zawodnikami i uczestnikami 
programów realizowanych przez 
SI Eurobeskidy, m.in. programu 
50+ i  aktywnej rehabilitacji, za-
siadło też grono znakomitych go-
ści, z biskupem Piotrem Gregerem 
i  wiceministrem rodziny, pracy 
i  polityki społecznej Stanisławem 
Szwedem na czele. 

– Odwiedzam stowarzyszenie 
Eurobeskidy już po raz kolejny i za-
uważam, że sporo nas łączy. Spra-
wy osób niepełnosprawnych też 
nie są mi obce. Kiedyś, jako wika-
ry, zainicjowałem w parafii dzieło: 
Diakonia Miłosierdzia, bo chodząc 

po kolędzie widzieliśmy, jak wielu 
jest w domach ludzi, których nie 
znamy, bo nigdzie nie wychodzili. 
W kilkadziesiąt osób staraliśmy się 
zorganizować pomoc w rehabilita-
cji, codziennych czynnościach, aby 
odciążyć trochę rodziców i opieku-
nów. W kolejnej parafii też pozna-
łem bliżej osoby niepełnosprawne, 
a jedna z nich jest tu dzisiaj. Drugi 

motyw, który nas dziś połączył, nie 
mniej ważny, to oczywiście pasja 
sportowa – mówił bp  Greger.

Do wspólnej wieczerzy dołą-
czyli też: komendant Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Bia-

łej Krzysztof Herzyk, dyrektor 
bielskiego oddziału ZUS Marek 
Magiera i jego zastępca Marcin 
Tomecki, dyrektor katowickiego 
oddziału PFRON Jan Wroński, 
wojewódzki koordynator ratow-
nictwa medycznego Dawid Tyc 
– wiceprezes stowarzyszenia, 
dziekan żywieckiego wydziału za-
miejscowego Akademii WSB dr 
Bogusław Wyleciał – wiceprezes 

Biskup Piotr Greger

przypominał,
że Bóg zawsze

pragnął być blisko
swojego ludu,

pomiędzy ludźmi.

Eurobeskidy przy opłatku



stowarzyszenia, Jerzy Starypan, 
ekspert w zakresie ochrony śro-
dowiska, lekarz stowarzyszenia 
Krzysztof Majcherczyk, a  także 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, z wicestarostą Stanisławem 
Kucharczykiem i wiceprzewodni-
czącymi Rady Gminy Łodygowi-
ce Małgorzatą Mieszczak i Mate-
uszem Matusznym na czele.

– Cieszę się, że mam okazję tu 
spotkać się z wami wszystkimi, 
że możemy złożyć sobie życzenia 
i  wzajemnie podziękować sobie za 
cały rok pracy – mówił wicemini-
ster Stanisław Szwed, dziękując na 
ręce prezesa Handerka zarządowi 
i członkom SI Eurobeskidy za wysił-
ki włożone w organizację serii im-
prez sportowo-rekreacyjnych oraz 
codzienną działalność. – Możemy 
sobie tylko życzyć, żeby takich osób 
było więcej, bo dzięki nim możemy 

razem, niepełnosprawni i sprawni,  
uczestniczyć w tylu wspaniałych 
wydarzeniach – dodawał Stanisław 
Szwed, który sprawił też miłą nie-
spodziankę dzieciom i założywszy 
czerwoną czapeczkę z białym pom-
ponem rozdał najmłodszym miko-
łajkowe prezenty. 

Bp Piotr Greger przypominał, 
że Bóg zawsze pragnął być blisko 
swojego ludu, pomiędzy ludźmi. 

– Od momentu Bożego Naro-
dzenia jest to zupełnie inna obec-
ność: dystans się skraca, a kiedy 
bierzemy do ręki biały opłatek, 
który w liturgii staje się Ciałem Je-
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Danuta Dmowska-Andrzejuk

Minister Sportu

Święta zawsze niosą ze sobą wiele radości 
oraz refleksji dotyczących minionego czasu. 
Są także doskonałą okazją, by zastanowić się 
nad planami na przyszły rok. 

W tych wyjątkowych dniach pragnę życzyć 
wszystkim sportowcom, czytelnikom i całej 
redakcji czasopisma „Eurobeskidy. Aktywni 
razem” wesołych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wielu sukcesów i zadowole-
nia z podjętych wyzwań w Nowym Roku.
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zusa, który się narodził, a potem 
przyjmujemy go w Komunii, to 
Bóg już nie jest pomiędzy, ale jest 
w nas. Bliżej już być nie może. I po 
to przychodzi, bo chce być w nas. 
To jest istota Bożego Narodzenia 
– mówił bp Greger przed poświę-
ceniem opłatków, życząc takiego 
właśnie doświadczenia Boga. 

Do życzeń opłatkowych zapra-
szał Eugeniusz Jachym, a kolędy 
zaśpiewał zespół Mała Jetelinka 
z Jaworzynki, pod kierunkiem Mo-
niki Wałach-Kaczmarzyk.

Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP

Sekretarz Stanu w MRPIPS

Pogodnych i radosnych
Świąt Bożego narodzenia

spędzonych w gronie najbliższych,
szczęścia oraz pomyślności

w życiu rodzinnym i pracy zawodowej
w nadchodzącym 2020 roku

życzy

Niech światło Nocy Betlejemskiej
prawdziwie oświeca drogę życia.

Niech będzie niegasnącą nadzieją
i błogosławieństwem na każdy dzień.

Niech Miłość Boża napełnia pokojem i ufnością.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu łask Bożych, 

wiary, nadziei i miłości
oraz głębokiej radości i odważnego przyjęcia

Jezusa Chrystusa do serca
życzy

Krzysztof Michałkiewicz

Prezes Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Przed nami długo oczekiwany, najpiękniejszy czas 
Bożego Narodzenia. 

Bóg staje się człowiekiem i przez to, uczy nas, że naj-
ważniejsza jest miłość. Tworząc w rodzinie, środowi-
sku, w którym żyjemy i pracujemy, wspólnotę przyjaźni 
i miłości możemy każdego dnia doświadczać mądrości 
słów błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: zawsze 
ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez cie-
bie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 

Takiego Bożego Narodzenia życzę z całego serca po-
zostając także z nadzieją na dobre chwile w Nowym 
2020 Roku.

Andrzej Płonka
Starosta Bielski

B O Ż E  N A R O D Z E N I E  2 0 1 9

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Żywieckiego 

wszystkim Mieszkańcom Żywiecczyzny
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, 

niepowtarzalnej świątecznej atmosfery, 
rodzinnego ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 Rok.

Starosta Żywiecki
Andrzej Kalata

Boże Narodzenie 2019 r.

Pragnę życzyć prawdziwie radosnych,
opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy

Świąt Bożego Narodzenia, pełnych spokoju
i wytchnienia w gronie bliskich.

Niech Dzieciątko Jezus umacnia nasze serca,
błogosławi na każdy dzień w Nowym Roku 2020,

by nie brakowało dobrych ludzi wokół nas,
siły do działania oraz realizacji planów

życzy

JAN CHRZĄSZCZ
I Wicewojewoda Śląski
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W Milówce na tygodniowych 
rozgrywkach przebywało 112 
uczestników XVII Międzynaro-
dowego Integracyjnego Turnieju 
Szachowego, zorganizowanego 
w październiku przez Stowarzy-
szenie Integracyjne Eurobeskidy.

Szachiści przyjechali z od-
ległych zakątków Polski, 

a także z zagranicy, m.in. z Francji 
i USA. W tym gronie znalazło się 
75 zawodników niepełnospraw-
nych z bardzo różnymi ogranicze-
niami sprawności. Turniej miał 
charakter integracyjny i dlatego 
w jednej grupie zagrali seniorzy 
i  juniorzy, kobiety i mężczyźni, 
zawodnicy pełnosprawni i bo-
rykający się z różnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności. Razem 
spędzili w Milówce tydzień, bo 
tyle czasu wymagało rozegranie 
9 rund. Mieli też czas na spacery 
po malowniczej, górskiej okolicy, 
przygotowując się do kolejnej roz-
grywki na szachownicy. 

 – Naszym głównym celem jest 
wspólna rywalizacja różnych grup 
sportowców i ich integracja. Pre-
mier Mateusz Morawiecki, który 
objął turniej honorowym patro-
natem, w liście do zawodników 
przypomniał, że szachy to sport, 
który nie wyklucza, daje szansę na 
sukces bez względu na ogranicze-
nia i umożliwia integrację z  oso-
bami pełnosprawnymi – mówi 
Stanisław Handerek, prezes SI Eu-
robeskidy. 

– Zgodnie z tą myślą, tak przy-
gotowujemy turniej, by naprawdę 
mógł tu zagrać każdy szachista 
z  każdym. To duże wyzwanie, bo 
zetknięcie osób z różnymi niepeł-
nosprawnościami rodzi dodat-
kowe utrudnienia. Osoby niewi-
dome czy niedowidzące grają na 
specjalnych własnych szachow-
nicach, a każdy ruch przenosi 
się na dodatkową, która obrazuje 
stan meczu. To wymaga wielkiej 
czujności, żeby odwzorować po-
sunięcia dokładnie, bo wystarczy 

jedna pomyłka i okazuje się, że 
każdy zawodnik ma inną sytuację 
na szachownicy – tłumaczy sędzia 
główny Jacek Matlak, szachowy 
mistrz FIDE, który czuwał nad 
regulaminowym przebiegiem tur-
nieju. Na szczęście tym razem nie 
było większych komplikacji. 

Dzięki internetowej transmi-
sji, o którą zadbali Magdalena 
Kliś i Paweł Kania, grę zawodni-

Szachowi mistrzowie w Milówce



ków mogli na żywo obserwować 
sympatycy szachów na całym 
świecie. Na miejscu, w Milówce, 
kibicowali szachistom m.in. wi-
ceminister Stanisław Szwed, były 
wiceminister sportu Jan Widera, 
starosta żywiecki Andrzej Kalata, 
Jan Wroński – dyrektor oddzia-
łu PFRON w Katowicach, Jakub 
Kliś  – dyrektor PGE Energia Od-
nawialna, oddziału Porąbka-Żar, 
Marek Magiera – dyrektor biel-
skiego oddziału ZUS.

Przy szachownicy z numerem 
1 przystąpił do gry Henryk Seifert 
z Bielska-Białej, w tym gronie 
zawodnik najwyżej notowany 
w rankingach szachowych, aktual-
ny mistrz Polski seniorów, repre-
zentant sekcji szachowej SI Euro-
beskidy. On też wygrał w kategorii 
zawodników niepełnosprawnych 
jak i w ogólnej klasyfikacji wszyst-
kich uczestników. – Wcześniej 
często zajmowałem miejsca na po-
dium, wygrywając w  klasyfikacji 
zawodników niepełnosprawnych, 
ale w ogólnej udało mi się wygrać 
chyba tylko raz, więc oczywiście 
bardzo cieszę się z tego zwycię-
stwa – mówi Henryk Seifert. 

Wśród pań triumfowała Ja-
dwiga Gasik z Warszawy, druga 
w ogólnej klasyfikacji. – Szachy to 
dla mnie ogromna przyjemność, 
zresztą nie tylko dla mnie, bo całą 
rodziną jesteśmy szachistami. Gra 
mąż, gram ja, a córka jest mistrzy-
nią międzynarodową i ma na kon-
cie tytuł mistrzyni Europy. Zięć 
jest arcymistrzem. Z szachowni-
cą  łączy się życie naszej rodziny 
od początku, bo... poznaliśmy się 
z  mężem w klubie szachowym 
i  tam się zaczęło – uśmiecha się 
pani Jadwiga.

W pierwszej dziesiątce zawod-
ników z niepełnosprawnością 
znaleźli się także:  Józef Flaziński 
z Sokołowa Podlaskiego, Wła-
dysław Pojedziniec z Wrocławia, 
Przemysław Pieczka z Gorzyc, 
Bogdan Żminda z Wrocławia, Ja-
kub Żurawicki z Węgrowa, Liliana 
Leszner z Łodzi, Hanna Wesołow-
ska z Chełmca i Jan Temel z Ło-
dygowic.

Wśród doświadczonych zawo-
ników nie brakowało młodzieży. 
Z wielkim skupieniem siadał przy 
szachownicy Tomek Makuch, 

10-latek z LKS Orzeł w Kozach. – 
Dziadek nauczył mnie, jak się gra. 
Trzy lata gram w szachy, a drugi 
rok startuję w turniejach. Na po-
czątku wypadałem w klubie słabo, 
więc ciężko trenowałem i po roku 
byłem najlepszy – mówi Tomek, 
który zdobył już tytuł wicemistrza 
województwa śląskiego i dwa razy 
startował w Mistrzostwach Polski. 

Wśród pełnosprawnych sza-
chistów wygrał Rafał Małec-
ki z  Bytomia, przed Mateuszem 
Górkiewiczem z Żar i  Jackiem 
Kwiatkowskim z Inowrocławia.
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Henryk Seifert niepokonany
Jak podkreślał reprezentant SI 
Eurobeskidy, wygrana w mię-
dzynarodowych zawodach 
w Milówce jest dobrym progno-
stykiem przed odbywającymi się 
na przełomie marca i kwietnia 
w Ustroniu kolejnymi Mistrzo-
stwami Polski w Szachach. 

– Poza tym oczywiście każde 
zwycięstwo cieszy i jest przyjem-
ne, a przy okazji jest sygnałem, że 
udaje się utrzymać dobry poziom 
gry. Mnie szachy interesują i dużo 
czasu poświęcam na oglądanie za-
wodów szachowych z całego świa-
ta w internecie. One odbywają się 
z udziałem arcymistrzów, którzy 
grają na najwyższym poziomie. 
Oprócz tego trenuję też zawodni-
ków powyżej pierwszej kategorii 
i przy tej okazji sam się uczę – 
mówi pan Henryk. 

Przede wszystkim, jak zazna-
cza, gra, bo lubi. Ze wszystkich 
gier, jakie istnieją zawsze wybiera 
szachy. – Przyjemność w szachach 
wiąże się z faktem, że one rzadko 
się nudzą, a pasjonujące jest prze-
widzieć ruch przeciwnika – przy-
znaje. 

Samych szachów nie zaniedbu-
je i ma z nimi częsty kontakt, ale 
zdarza się, że mniej uwagi poświę-
ca kondycji fizycznej. – A ona jest 
wbrew pozorom bardzo ważna 
w szachach. Partie trwają po kil-
ka godzin i trzeba dbać o formę, 
bo łatwo zauważyć, że ten, kto 
jest lepszy kondycyjnie, uzyskuje 
szybko przewagę. A jeśli zmęcze-
nie bierze górę, można popełnić 
błąd, którego w szachach zwykle 
już nie da się naprawić. W innych 
dyscyplinach przeważnie moż-

na nadrobić zły ruch, ale w  sza-
chach to już się nie da, dlatego 
trzeba bardzo odpowiedzialnie 
podchodzić do każdego ruchu na 
szachownicy – tłumaczy mistrz 
Seifert.

Kilka tygodni później pojawił 
się w Łodygowicach na Ogólno-
polskim Integracyjnym Świątecz-
nym Turnieju Szachowym, gdzie 
również okazał się bezkonkuren-
cyjny, wygrywając zarówno w kla-
syfikacji osób niepełnosprawnych, 
jak i ogólnej. 
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Szachy świąteczne
Po raz ósmy 14 grudnia SI 
Eurobeskidy zorganizowało 
też Ogólnopolski Integracyjny 
Świąteczny Turniej Szachowy, 
a wśród blisko 70 zawodników 
znaleźli się nawet zagraniczni 
goście z Czech. – U nas nie ma 
tylu okazji do udziału w zawo-
dach – mówił Petr Wysoglad 
z Frydka-Mistka.

– Turniej jest świąteczny, ale 
przy tej okazji wspominamy też 
tragiczne rocznice: stanu wojen-
nego i śmierci górników z kopalni 
Wujek – podkreślał prezes Han-
derek.

Zwycięzcą w ogólnej klasyfi-
kacji i wśród niepełnosprawnych 
został Henryk Seifert, drugi był 
Rafał Tymrakiewicz z Dąbrowy 
Górniczej, a trzecie miejsce zajął 
Paweł Kania, podobnie jak pan 
Henryk zawodnik Eurobeski-
dów. W grupie niepełnospraw-
nych drugi był Grzegorz Leśniak, 
a trzeci Jarosław Ben. Wszyscy 
z Eurobeskidów.

Cieszyła organizatorów zwłasz-
cza spora grupa młodych sza-
chistów, których organizatorzy 
zaprosili do udziału w systema-
tycznych bezpłatnych zajęciach 
sekcji szachowej Eurobeskidów, 
które odbywają się w budynku 
GOSiR w Wilkowicach we wtorki 
i czwartki od 17.00. 



Turniejowe urodziny pani Kasi
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To, ile czasu przez lata spędzili 
razem nad szachownicą, spra-
wia, że członków sekcji sza-
chowej w Eurobeskidach łączą 
prawdziwie rodzinne więzi. 
– Ponieważ lubią grać, staramy 
się szukać nowych okazji. Tak 
zrodził się pomysł turniejów, de-
dykowanych naszym jubilatom 
– tłumaczy Jacek Matlak, ini-
cjator tego przedsięwzięcia. Rok 
temu odbył się podobny turniej, 
którym uczcili pamięć zmarłego 
zawodnika Franciszka Matusz-
nego. Teraz otwarty turniej 
dedykowany był jedynej kobiecie 
wśród eurobeskidzkich szachi-
stów, Katarzynie Brzostowskiej, 
z okazji jej 70-lecia.

Rozgrywki trwały w Wilkowi-
cach od września, a zakończy-
ły się w grudniu. Arbiter Jacek 
Matlak czuwał nad ich przebie-
giem i skrzętnie zliczał punkty, 
dzięki którym zawodnicy mogli 
poprawić swoje notowania w ran-

kingach oraz zdobyć punkty po-
trzebne do zdobycia szachowych 
tytułów. – Bo tu wszyscy są przy-
jaciółmi, ale gra się, żeby wygrać 
i rywalizacja jest autentyczna – 
wyjaśnia. Zwycięzcą został Jan 
Temel, uszczęśliwiony podwójnie, 
gdyż po raz pierwszy udało mu 
się wypełnić normę punktową 
na tytuł kandydata. – A gram już 
ponad 50 lat! Kiedy zaczynałem, 
mieliśmy z bratem szachy, ale nikt 
wokoło nie wiedział, jak należy 
grać. Stopniowo dochodziłem do 
tego – wspomina ze śmiechem. 
Za to trener Matlak całkiem serio 
zaświadcza, że jego zapał do sza-
chów jest zupełnie wyjątkowy. 

Cieszył się też Jarosław Ben, 
który zakończył turniej z drugą 
lokatą i zdobył punkty na stopień 
kandydata na mistrza. – Gram od 
dziecka, choć z przerwą na szkołę 
i studia. Udało się zebrać te punk-
ty, ale sporo się przygotowywałem 
do każdej partii, sprawdzałem, jak 
grają przeciwnicy – mówił. Trze-
ci był Zygfryd Hoder, który od lat 
kocha szachy. Jako czwarty ukoń-
czył turniej młodszy od niego 
o kilkadziesiąt lat Tomek Makuch. 

Najbardziej zadowolona z tur-
nieju była oczywiście pani Kata-
rzyna, choć nie zdobyła miejsca 
na podium. Na finał upiekła cia-
sto, którym podjęła wszystkich 
graczy. Ze wzruszeniem odebrała 
swój pamiątkowy portret szachist-
ki z autografami kolegów. – Jesz-
cze takich wspaniałych urodzin 
nie miałam – mówiła, uśmiecha-
jąc się szeroko. 

– A już w nowym, 2020 roku 
szykuje się kolejny turniej, bo 
w składzie sekcji są następni jubi-
laci – zapowiada Jacek Matlak.
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Św. Mikołaj na basenie
Przybył obładowany paczkami 
i obdarował nie tylko zwycięz-
ców, ale wszystkich młodych 
pływaków, którzy 7 grudnia 
na pływalni w szczyrkowskim 
Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich wzięli udział w VI 
Ogólnopolskich Integracyjnych 
Beskidzkich Zimowych Zawo-
dach w Pływaniu.

Sportowe zmagania poprzedziła 
minuta ciszy, którą upamiętniono 
tragiczną śmierć czworga dzieci 
i  czworga dorosłych, którzy zginęli 
w wyniku wybuchu gazu dwa dni 
wcześniej w Szczyrku. 

Na starcie pojawiło się ponad 140 
młodych pływaków od pierwszej 
do ósmej klasy szkoły podstawo-
wej, a wśród nich znaczącą grupę 
stanowili uczestnicy zajęć organi-
zowanych przez Stowarzyszenie In-
tegracyjne Eurobeskidy: „Umiem 
pływać”. Po zapoznaniu ze szczegó-
łowymi objaśnieniami trenerów: Ja-

rosława Wójcika, Marcina Mokrego 
i Patryka Imielskiego i po wspólnej 
rozgrzewce pierwsi zawodnicy ru-
szyli do wyścigu.

Przy dopingu rodziców i rodzeń-
stwa przemierzali basen, wykazując 
się umiejętnością różnych stylów, 
na dystansach dostosowanych do 
kategorii wiekowej. Emocji nie bra-
kowało i choć za oknem padał śnieg, 
atmosfera była bardzo gorąca.. 

– Bardzo cieszymy się z wysokiej 
frekwencji tych zawodów, zwłaszcza 
z licznej grupy młodszych dzieci. 
Trzeba podkreślić, że praktycznie 
wszystkie młodsze dzieci zdecydo-
wały się popłynąć na dużym base-
nie, nie obawiając się go. Jako tre-
nerzy uznajemy to za wielki sukces, 
potwierdzający skuteczność pro-
gramu „Umiem pływać”. Dzięki su-
miennym treningom dzieciom uda-
ło się nie tylko wspaniale opanować 
zasady pływania, ale także pozbyć 
się niepewności. Tu należy się po-
chwała naszym podopiecznym, 

którzy nie opuszczali zajęć i pilnie 
się do ćwiczeń przykładali – mówi 
Jarosław Wójcik, jeden z trenerów 
i zarazem sędziów tych zawodów. 

– Rzeczywiście, sporo grup już 
uczestniczyło w tym programie, 
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ale tym razem wyjątkowo wysoka 
była frekwencja na zajęciach. Jakoś 
szczęśliwie omijały naszych pły-
waków choroby i nie trzeba było 
opuszczać zajęć z tego powodu. To, 
że dzieci polubiły pływanie, oznacza 
dla nich nie tylko bezpieczeństwo 
w  wodzie. Pływanie jest ważnym 
uzupełnieniem treningu w każdej 
niemal dyscyplinie sportowej, nie 
tylko ze względu na małe ryzyko 
urazów, ale przede wszystkim ze 
względu na wszechstronność. Pod-
czas pływania ruch obejmuje całe 
ciało, poprawia się koordynacja ru-
chów, można wzmocnić wydolność. 
Dlatego pływanie ma też bardzo do-
bry wpływ na rozwój ruchowy mło-
dych ludzi – dodaje trener Marcin 
Mokry.

Dla tych, którzy popłynęli naj-
szybciej, przygotowane były na-
grody rzeczowe, a każdy zawodnik 
otrzymał poczęstunek, pamiątkową 
koszulkę, dyplom i medal. 

Na tym jednak nie kończyły się 
tego dnia atrakcje, bo ku radości 
zwłaszcza najmłodszych, do szczyr-
kowskiego COS-u dotarł sam św. 
Mikołaj, z okazałymi paczkami dla 
każdego dziecka. Serdeczne powita-
nie z wyjątkowym gościem i wspól-

na pamiątkowa fotografia to kolejne 
cenne pamiątki tego wydarzenia. 

Podczas zawodów świetnie spisa-
li się nie tylko młodzi pływacy, ale 
także ich bliscy, którzy z balkonu 
dla widowni wytrwale dopingowali 
swoje pociechy, a potem towarzy-
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szyli im w spotkaniu ze św. Miko-
łajem i podziwiali zdobyte dyplomy, 
medale i nagrody. Uszczęśliwione 
były zwłaszcza najmłodsze dzieci, 
które ochoczo najpierw pokonywa-
ły wodne dystanse, a potem wędro-
wały na spotkanie miłego gościa. 
A św. Mikołaj uroczyście obiecywał, 
że za rok znowu wróci do dzieci, 
które tak pięknie pływają. 

– Organizację zawodów wsparło 
Ministerstwo Sportu, Województwo 
Śląskie, a przygotowanie mikołajko-
wych prezentów wsparli sponsorzy, 
z Bergen Cookies, ZPM Hańderek 
i  firmą Maspex na czele. Pomagał 
też Wojciech Barabasz z zarządu 
naszego stowarzyszenia. Patrona-
tem całe przedsięwzięcie objął mar-
szałek województwa śląskiego Jakub 
Chełstowski– wylicza Dawid Tyc, 
wiceprezes SI Eurobeskidy, który 
czuwał nad uczestnikami zawodów, 
kiedy przygotowywali się do startu 
i pokonywali długości basenu. 
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W sekcji podnoszenia cięża-
rów w Stowarzyszeniu Inte-
gracyjnym Eurobeskidy nikt 
nie wyobraża sobie treningów 
czy zawodów bez niego. – Bo 
Dariusz Wandzel był z nami 
„od zawsze” i od niego sekcja 
wzięła swój początek. Jest przy 
tym jedynym zawodnikiem, 
który mimo upływu tylu lat 
zachowuje niezmiennie bar-
dzo dobrą formę, która nadal 
pozwala mu na zdobywanie 
medali – podkreśla prezes Sta-
nisław Handerek.

W 2000 r. powstała w Eurobe-
skidach siłownia, na której o formę 
dbali zawodnicy sekcji lekkoatle-
tycznej. Treningi zaczął też sztan-
gista Dariusz Wandzel. Ćwiczył 
tak sumiennie, że przyszły sukcesy. 
Trudno już dziś zliczyć te medale, 
które zebrał w ciągu tych blisko 20 

lat. Są wśród nich te najcenniejsze: 
złote krążki Mistrzostw Polski.

– Sport siłowy ma to do siebie, że 
wciąga człowieka. Jak już zacząłem 
ćwiczyć, tak już zostało. Czasami 
zdarzały się przerwy w treningach, 
zwłaszcza ostatnio, z powodu cu-
krzycy, na którą choruję, czy innych 
przeszkód życiowych. Ale wtedy 
bardzo mnie ciągnie na tą siłownię. 
Ćwiczenia dużo mi dają, nie tylko 
w sporcie. Im zawdzięczam to, że 
dobrze się czuję i jestem bardziej 
odporny na wszelkie infekcje. Zdo-
bywam też większą sprawność, któ-
ra oczywiście przydaje się i w pracy, 
i w domu – mówi zawodnik

Ze sportem był związany już 3-4 
lata wcześniej. Startował i trenował 
w Katowicach, Tarnowskich Gó-
rach. – To było jednak uciążliwe ze 
względu na dojazdy. Wtedy pojawi-
ła się możliwość treningów w Łody-
gowicach i zostałem z Eurobeskida-

mi. Startowałem jako reprezentant 
Eurobeskidów w Mistrzostwach 
Polski i przy trzecich zawodach 
zdobyłem swój pierwszy medal. 
Kilka razy miałem tytuł Mistrza 
Polski, bywałem też wicemistrzem 
i brązowym medalistą. Zwykle 
stawałem na podium – wspomina 

DARIUSZ	WANDZEL:
Sztangista z charakterem
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pan Dariusz. Ma na swoim koncie 
także medale zdobywane na druży-
nowych Mistrzostwach Polski i nie-
zliczone trofea turniejów ogólno-
polskich, Mistrzostw Śląska. 

I tak wypełniał się jego już 
20-letni staż w SI Eurobeskidy. To 
czas, kiedy zawsze, przy każdych 
zawodach, jest tym pewnym atu-
tem łodygowickiej reprezentacji, 
a jego spokój i opanowanie udziela-
ją się innym. – Doświadczenie jest 
ważne – przyznaje – choć czasem 
przezorność obraca się przeciwko 
mnie. Tak było niedawno, kiedy 
zdecydowałem się na niższy po-
czątkowy ciężar, żeby nie przecenić 
swoich sił. A potem się okazało, że 
trochę mi zabrakło wiary w siebie, 
wszystkie podejścia wycisnąłem 
z zapasem i żałowałem, że nie zro-
biłem lepszego wyniku, bo miałem 
jeszcze zapas mocy.

Dobra forma i osiągane rezultaty 
sprawiły, że w 2005 r. trafił do kadry 
narodowej. Nie udało mu się jed-
nak wyjechać na znaczące zawody 
zagraniczne: Mistrzostwa Europy, 
Świata, czy Igrzyska Paraolimpij-
skie. – Marzyłem, że wystartuję na 
paraolimpiadzie w Pekinie. Byłem 
w kadrze prawie dwa lata, ale zre-
zygnowałem z  niej. Nie miały na 
to wpływu moje wyniki, ale panu-
jące tam wtedy różne układy, które 
mi się nie podobały. Nie będąc za-
wodnikiem dużego klubu miałem 
znacznie więcej przeszkód do po-
konania, począwszy od możliwości 
trenowania na zgrupowaniach na 
dobrym sprzęcie, który zwykle był 
nie dla mnie, a na decyzjach star-
towych kończąc. Trudno było po-
godzić się na przykład z tym, że na 

Mistrzostwa Europy w mojej kate-
gorii wagowej pojechał zawodnik z 
Wrocławia, który dźwigał o 15 kilo 
mniej ode mnie. To nie było fair i 
postanowiłem zrezygnować z  ka-
dry. Nie mogłem zaakceptować 
takiego traktowania zawodników – 
mówi stanowczo Dariusz Wandzel. 
I to wiele mówi o nim...

Ile stracił przez tę decyzję, już się 
nie dowiemy, bo należy on do tych 
zawodników, którzy swoje rekordy 
biją nie na treningach, ale podczas 
zawodów, gdy działa adrenalina 
starcia z rywalami i obecność kibi-
ców. – Ta atmosfera zawodów za-
wsze mnie cieszyła i dodawała mi 
mocy. Tak zawsze biłem rekordy 
– nie ukrywa. Tak właśnie na Mi-
strzostwach Śląska w 2006 r. wyci-
snął swoją najcięższą sztangę: 200 
kilogramów.

Z latami przybywało mu obo-
wiązków rodzinnych i zawodo-
wych, ale nawyk bywania w każdej 
wolnej chwili na siłowi pozostał. 
Wytrwale trenuje i utrzymuje do-
brą formę. Niedawno z ogólnopol-
skiego turnieju w Tarnowie znowu 
wrócił z medalem. 

– Siłownia zawsze mi się podo-
bała i lubię trenować. Kiedy mogę, 
trenuję 3-4 razy w tygodniu. Lubię 

być aktywny i wtedy lepiej się czuję. 
Czasem jednak zdarzają się prze-
rwy. Gdyby nie one, to pewnie for-
ma byłaby lepsza – zastanawia się 
multimedalista. 

– A sentyment do sztangi na 
pewno zostanie mi do końca życia. 
Kiedy muszę zająć się czymś in-
nym, to mi tego trenowania brakuje 
i tęsknię. W mojej sytuacji, odkąd 
pojawiła się cukrzyca, ten ruch też 
pomaga w walce z chorobą. Więc 
na pewno na razie nie odłożę sztan-
gi i  będę chciał nadal startować 
– zapowiada. Ta obietnica cieszy 
trenera i kolegów z sekcji, a także 
sympatyków pana Darka, którzy 
chcą nadal oglądać jego zwycięstwa  
nad sztangą.



Rozpoczął swoją sportową 
karierę niedawno, ale dy-
namicznych postępów na tej 
drodze można mu już pozaz-
drościć. Pierwsze jego kontakty 
z paraolimpijską dyscypliną, 
przeznaczoną wyłącznie dla 
zawodników niepełnospraw-
nych, miały miejsce w 2014 r. 
Już w następnym znalazł się 
w składzie kadry narodowej. 

Jako reprezentant Polski zdobył 
tytuł wicemistrza Europy. Jest wie-
lokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski, a kilka tygodni temu z fina-
łu Mistrzostw Polski w Krakowie 
przywiózł do rodzinnej Rudzicy 
kolejny złoty medal, wygrywając 
ranking Polskiej Ligi Bocci ze zna-
czącą przewagą. Obecnie od kilku 
sezonów jest najlepszym zawodni-
kiem w Polsce, a w rankingu świa-
towym BISfed najwyżej plasował 
się na 7 miejscu. Startuje w katego-
rii BC3 wraz z asystentem sporto-
wym Dariuszem Borowskim.

Na rdzeniowy zanik mięśni cho-
ruje od urodzenia. Jako dziecko 
jeszcze chodził, ale potem musiał 
już poruszać się na wózku. Nigdy 
jednak nie rezygnował z ambitnych 
planów. Skończył studia na dwóch 
kierunkach: politologii i informa-
tyce, ma własną firmę reklamową 
i rodzinę: żonę i dwójkę dzieci. 

Od kiedy odkrył, że boccia to 
sport dla niego, z całym właści-
wym sobie zaangażowaniem nie 
tylko trenuje. Postanowił z kolegą 
Wojciechem Bartusiem z Rudzi-
cy przygotować potrzebny do gry 
sprzęt. W jego przypadku to nie 
tylko specjalne bile, ale także ryn-

na, z której toczą się one na boisko 
z różnych wysokości, ustawiane 
przez asystenta, a uwalniane przez 
samego gracza – przy pomocy po-
intera, trzymanego w dłoni lub 
umieszczonego na głowie. 

Zakup rampy, sprowadzonej 
z zagranicy, był bardzo kosztowny, 
więc postanowił... zrobić ją sam. 
Ale nie tak jak większość, intuicyj-
nie. Po konsultacjach z naukow-
cami sam opracował nowatorski 

projekt, w którym kształt wygięcia 
rynny ma optymalne parametry, 
a  wykonanie przez firmy lotnicze 
z Podbeskidzia gwarantuje naj-
wyższą precyzję. Nie poprzestał na 
jednym egzemplarzu i teraz tworzy 
je także dla innych. 

– Jako zawodnik wiedziałem 
dobrze, czego oczekuję od sprzętu 
i  jaki powinien być. Dość szybko 
pojawiła się spora liczba osób z ca-
łego świata, które chcą taki sprzęt 

DAMIAN	ISKRZYCKI:
Boccia to świetna szansa rywalizacji!
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kupić. Nasze rampy używane są 
już nie tylko w Polsce, ale także 
w  Szwecji czy Kanadzie, a czeka-
ją na nie we Francji, Grecji i Ho-
landii. Każda dostosowana jest do 
konkretnego zawodnika, uwzględ-
nia jego indywidualne potrzeby 
i  jego rodzaj niepełnosprawności. 
Nasz sprzęt powstaje w technolo-
gii CRC i jest ceniony za wysoką 
jakość wykonania. A daje się za-
uważyć, że jeśli sprzęt jest dobrze 
wykonany i dopasowany do za-
wodnika, to lepsze są jego wyniki 
– zaznacza Damian Iskrzycki. 

Nie ukrywa, że po pierwszych 
sukcesach szybko podjął decyzję 
o wyczynowym podejściu do spor-
tu. A to postawiło przed nimi sze-
reg nowych zadań. 

– Przy sporcie wyczynowym nie 
wystarczy sumienna praca na tre-
ningu. Potrzeba dobrego szkolenia, 
opracowania taktyki. Trzeba też 
obserwować postępy zawodników 
zagranicznych, a nie mamy moż-
liwości częstych wyjazdów, więc 
musimy śledzić zapisy filmowe. 
Tylko tak możemy przygotować się 
do rywalizacji z nimi – wyjaśnia. 

Niestety, nie będzie mu dane 
zmierzyć się z rywalami na przy-
szłorocznych Igrzyskach Paraolim-
pijskich w Tokio, choć nazywano 
go wielką polską nadzieją na medal. 
– Polskiej reprezentacji w ostatniej 
chwili, po niezbyt udanym ostat-
nim turnieju, zabrakło zaledwie 
2 punktów do zdobycia kwalifikacji 
i nie będziemy mogli wystartować. 
Zabieramy się więc za mądre zapla-
nowanie przygotowań do paraolim-
pady, która odbędzie się 2024 roku 
w Paryżu. Po drodze będą Mistrzo-

stwa Europy i  Mistrzostwa Świata, 
cykl zawodów World Open, na któ-
re musimy pojechać i zdobyć dobre 
wyniki, żeby się zakwalifikować do 
igrzysk. Mamy już sporo doświad-
czeń, opracowaną taktykę szkole-
niową, więc powinno być łatwiej 
– przewiduje Iskrzycki. Myśli sze-
roko: jak zadbać, by wśród polskich 
zawodników przybywało tych na 
najwyższym poziomie, dobrze wy-
szkolonych, zdobywających punkty 
na międzynarodowych zawodach

– Potrzebna jest praca zespo-
łowa, więc myślę o zespole, któ-
ry powinniśmy stanowić, i zależy 
mi, byśmy jako reprezentacja, we 

wszystkich kategoriach, taki zespół 
zbudowali. Trzeba też zastanowić 
się, jak przy skromnym budżecie 
zapewnić zawodnikom na wyjaz-
dach wsparcie fizjoterapeutów, 
psychologów, trenerów, na których 
mogą liczyć zawodnicy z innych 
krajów. Niestety, trudno zdobyć 
wsparcie sponsorów – tłumaczy. 

Patrząc z perspektywy para-
olimpijskiej nie traci wcale z pola 
widzenia tej rosnącej wokół nie-
go grupy dorosłych i młodzieży, 
wśród których często słychać, że 
grają, bo przyciągnął ich przykład 
Damiana. 
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Jesień owocowała w kolejne 
sukcesy zawodników trenu-
jących w sekcji podnoszenia 
ciężarów Stowarzyszenia Inte-
gracyjnego Eurobeskidy.

W XI Tarnowskim Turnieju 
w Podnoszeniu Ciężarów Leliwa 
2019, organizowanym w paździer-
niku, sportowcy Eurobeskidów 
dali popis znakomitej formy i de-
terminacji. Świetny występ zaliczył 
Adrian Grabski, który w kategorii 
wagowej powyżej 72 kg okazał się 
bezkonkurencyjny. Najlepsze po-
dejście zakończył z imponującym 
rezultatem 235 kg, który zapew-
nił mu złoto. Wieloletni zawodnik 
stowarzyszenia, weteran w podno-
szeniu ciężarów, Dariusz Wandzel 
w  tej kategorii zajął miejsce trze-
cie. Brązowy krążek trafił także do 
Marcina Bieguna, który w lżejszej 
klasie wagowej podniósł 95 kg. 

– Dobre wyniki to konsekwen-
cja ciężkich i regularnych tre-
ningów. Takie osiągnięcia zawsze 
cieszą i  motywują do dalszej pra-
cy – komentował trener Stanisław 
Mirocha.

Na tym jednak sukcesy się nie 
skończyły. W tegorocznym skła-
dzie drużyny znalazło się 11 za-
wodników, w tym dwie panie. Dla-
tego osiągnięć nie zabrakło również 
wśród przedstawicielek płci pięk-
nej. Rezultatem 90 kg srebrny me-
dal wywalczyła Magdalena Konior. 
Zaledwie kilka dni wcześniej, pod-
czas zawodów Srebrnej Sztangi we 
Wrocławiu w  tej samej kategorii 
Magdalena zdobyła II miejsce. Do 
podium niewiele zabrakło Magda-
lenie Wójcik, która z wynikiem 35 
kg trafiła na IV miejsce.

W kategorii wagowej powyżej 
72 kg IV i VI miejsce też zdobyli 
zawodnicy z Łodygowic: Sławomir 
Jędrzejko oraz Konrad Zaręba. Dla 
Zaręby były to szczególne zawody, 
ponieważ tego dnia udało mu się 
w pięknym stylu pobić swój życio-
wy rekord 76 kg, zaliczając wszyst-
kie podejścia. 

Sędzią głównym zawodów był 
Andrzej Skowronek, sędzią bocz-
nym- Grzegorz Leski. Wydarzenie 
dofinansowano ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz 
PFRON.

Sztangiści z Eurobeskidów nie odpuszczają
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Powody do dumy miał tej 
jesieni również trener Jerzy 
Schreiber. Organizowany 
w Drzonkowie Ogólnopolski 
Turniej Grand Prix w Tenisie 
Stołowym zgromadził ponad 
setkę uczestników. Wśród nich 
znaleźli się tenisiści z Łody-
gowic, a dwoje z nich zdobyło 
brązowe medale. 

– Żmudne treningi opłaciły się, 
a  ich efekty można było obser-
wować przy stole. Przy tak silnej 
konkurencji dwa brązowe medale 
napawają dumą. Zawodnicy zapre-
zentowali się bardzo dobrze – ko-
mentował sukces Wioletty Kimli 
i  Tomasza Mojżysza trener druży-
ny Eurobeskidów Jerzy Schreiber. 
Przypomnijmy, że w ręce pani Wio-
letty w tym roku trafił także złoty 
medal Mistrzostw Polski w  deblu, 
a Tomasz Mojżysz wraz z kolegami 
z sekcji zdobył srebrny medal i ty-
tuł wicemistrza Polski w drużyno-
wych Mistrzostwach Polski.

Na tych medalach się nie skoń-
czyło. W równolegle rozgrywanym 
22. Międzywojewódzkim Turnieju 
Tenisa Stołowego Osób Niepełno-
sprawnych w Cieszynie eurobe-
skidzccy tenisiści poszczycić się 
mogli złotym i srebrnym krążkiem. 

Edyta Kąkol w kategorii Open 
kobiet zdobyła pierwsze miejsce, 
natomiast Zbigniew Banasik w ka-
tegorii Open mężczyzn był drugi.

– W klasyfikacji drużynowej 
nasz zespół zajął tym razem trzecią 
pozycję. To bardzo dobry rezultat, 
biorąc pod uwagę osłabiony skład, 
gdyż w tym czasie część drużyny 
startowała w turnieju grand prix 
w Zielonej Górze – podkreślał tre-
ner Jerzy Schreiber.

Tenisiści, nasza duma
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Prowadzony w gabinecie 
rehabilitacyjnym Stowarzy-
szenia Integracyjnego Euro-
beskidy nowatorski program 
„Aktywna rehabilitacja 
sposobem na poprawę jakości 
życia osób niepełnospraw-
nych” jest bardzo ceniony 
przez uczestników. 

W ramach tego programu stałą 
trzyletnią bezpłatną pomocą obej-
muje się pacjentów z orzeczonym 
umiarkowanym i znacznym stop-
niem niepełnosprawności narządu 
ruchu, a także z niepełnosprawno-
ścią narządu wzroku oraz słuchu. 
Korzystają z niego mieszkańcy 
Łodygowic, ale także wielu innych 
okolicznych miejscowości.

Rehabilitacja obejmuje szero-
ką gamę zabiegów z zakresu fizy-
koterapii, kinezyterapii i masażu 
leczniczego. W gabinecie wykonu-
je je 6-osobowy zespół fizjotera-
peutów, którzy mają do dyspozy-
cji najnowocześniejsze urządzenia 
potrzebne do przeprowadzanych 

zabiegów. Pomoc otrzymują tu nie-
pełnosprawni sportowcy, należący 
do sekcji SI Eurobeskidy, ale także  
innych programów prowadzonych 
przez stowarzyszenie, a także po-
trzebujący zabiegów mieszkańcy 
Łodygowic. 

– Pacjenci mogą liczyć na regu-
larne zabiegi, a przy tym nie muszą 
wyjeżdżać do odległych ośrodków 
specjalistycznych. Mogą skorzystać 
z konsultacji i opieki lekarskiej, 
a  także na bieżąco dostosować do 
stanu zdrowia swoje zabiegi. To 
sprawia, że chętnych nie brakuje 
i przez gabinet regularnie przewija 
się dużo osób. Dlatego konieczne 
okazało się odświeżenie wnętrz po-
mieszczeń gabinetu i przy tej okazji 
wykonanie niezbędnych prac re-
montowych instalacji elektrycznej. 
Chodziło o założenie dodatkowych 
gniazdek elektrycznych, kontaktów 
– tłumaczy wiceprezes Dawid Tyc. 

W malowanie i prace remontowe 
zaangażowali się sami fizjoterapeu-
ci, pracujący w gabinecie, którzy 
we własnym zakresie postanowili 

wykonać całe zadanie. Z pomocą 
przyszedł także Wojciech Barabasz 
z zarządu SI Eurobeskidy i mąż kie-
rującej gabinetem Małgorzaty Waj-
dy. Wspólnymi siłami szybko upo-
rali się z remontem i znów można 
korzystać z zabiegów w odnowio-
nych wnętrzach.

Rehabilitanci i... akcja remontowa
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O tym, że jest możliwy, 
a przede wszystkim wska-
zany dla naszego zdrowia 
najskuteczniej przekonują 
dotychczasowi uczestnicy pro-
gramu „Aktywność fizyczna 
mieszkańców terenów wiej-
skich 50+”, którzy na wła-
snej skórze poczuli, że warto 
zadbać o ruch. Oni już nie 
chcą rezygnować z aktywnego 
trybu życia.

Podczas odbywającego się w paź-
dzierniku na Magurce w Wilkowi-
cach rajdu nordic walking uczest-
nicy programu nie tylko stawili się 
w komplecie, ale na metę, po poko-
naniu całej trasy rajdu, wkraczali 
radośnie uśmiechnięci. Tu organi-
zatorzy czekali na nich z  rzeczo-
wymi nagrodami. Na rajdzie nie 
liczono czasu, ważne było pokona-
nie całej trasy. – Szkoda tylko, że 
nie było punktacji za najliczniejszą 
grupę, bo mielibyśmy pewne zwy-
cięstwo – żartowali na mecie. 

Program jest od kilku lat reali-
zowany w Łodygowicach przez 
Stowarzyszenie Integracyjne Eu-
robeskidy, które do współpracy 
przy jego realizacji zaprosiło całą 
grupę specjalistów. Zajęcia rucho-
we i gimnastykę grupową prowa-
dzi Małgorzata Wajda, a na zaję-
ciach nordic walking uczestnicy 
pod przewodnictwem instruktorki 
Barbary Balcerzak przemierzają 
energicznie okolicę. Uczestnicy 
programu mogą korzystać z prowa-
dzonych przez Krzysztofa Ramen-
dę zajęć tenisa stołowego, a pod 
okiem trenera Stanisława Mirochy 
odbywają się ćwiczenia na siłow-
ni ćwiczyć, z zastosowaniem róż-
norodnych urządzeń: rowerków, 

steperów czy bieżni. Na pływalni 
Aqua w Bielsku-Białej można po-
pływać albo wziąć udział w  rehabi-
litacyjnych ćwiczeniach w wodzie, 
które prowadzi instruktor Krzysz-
tof Bury. Zajęcia szachowe dla po-
czątkujących prowadzi instruktor 
Jacek Matlak. 

To tylko część propozycji, ad-
resowanych do uczestników pro-
gramu, którzy swobodnie mogą 
wybierać poszczególne elementy 
z  przygotowanej oferty, tworząc 
swój indywidualny projekt aktyw-

ności, dostosowany do własnych 
upodobań czy predyspozycji. 

Zapisy uczestników kolejnej edy-
cji programu „Aktywność fizyczna 
mieszkańców z terenów wiejskich 
– 50 +” rozpoczynają się zaraz po 
Świętach Bożego Narodzenia, od 
27 grudnia do 10 stycznia 2020 r. 
Prowadzone są w biurze SI Eurobe-
skidy przy ulicy Królowej Jadwigi 
6 w Łodygowicach, tel. 33 862 31 
97/98, a przy zapisie decydować 
będzie kolejność zgłoszenia, więc 
warto się pospieszyć!

Aktywny start po pięćdziesiątce



Śmiech, radosne rozmowy 
i głośne okrzyki zagrzewające 
do walki… Wszystko to można 
było usłyszeć podczas IX Ogól-
nopolskich Integracyjnych Ha-
lowych Zawodów Sportowych 
rozegranych 5 października 
w hali przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Łodygowicach.

W sobotni poranek 80 uczniów 
z pobliskich szkół przystąpiło do 
sportowej rywalizacji. Jak co roku 
organizatorem wydarzenia zostało 
Stowarzyszenia Integracyjnego Eu-
robeskidy. Oficjalne otwarcie nie 
mogło się odbyć bez prezesa Stani-
sława Handerka, który wszystkim 
uczestnikom życzył dobrej zabawy.

Magdalena Wójcik – mistrzyni 
Polski w podnoszeniu ciężarów 
– zwracała uwagę na to, jak sport 
i aktywność uczy wytrwałości, po-
konywania ograniczeń oraz z cza-
sem może stać się pasją.

Tor przeszkód, rzut piłeczką pa-
lantową czy strzał do bramki to 
tylko niektóre z konkurencji jakie 

mieli do wyboru zawodnicy. Choć 
w atmosferze ducha rywalizacji 
najmłodsi nie szczędzili wysiłków 
w walce o miejsce na podium, to 
nie brakowało życzliwości i wspar-
cia ze strony rówieśników.

Na hali nie zabrakło rodzi-
ców, którzy obserwowali zmaga-
nia swoich pociech i kibicowali 
im, gdy potrzebne było wsparcie. 
W oczekiwaniu na obiad, młodzi 
sportowcy zagrali w gry zespoło-

Sportowo, halowo

M
Ł

O
D

Z
I

 S
P

O
R

T
O

W
C

Y
 N

A
 H

A
L

I
CZASOPISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE28



EUROBESKIDY: AKTYWNI RAZEM grudzień 2019 29

M
Ł

O
D

Z
I

 S
P

O
R

T
O

W
C

Y
 N

A
 H

A
L

Iwe, które niewątpliwie dostarczy-
ły im wielu pozytywnych emocji, 
a  przy okazji przysłużyły się inte-
gracji najmłodszych.

Zawody sfinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, Starostwa Powiatowego 
w  Żywcu i gminy Łodygowice. 

Podczas dekoracji najlepszych za-
wodników obecni byli starosta ży-
wiecki Andrzej Kalata, wicestaro-
sta żywiecki Stanisław Kucharczyk 
oraz wicedyrektor oddziału ZUS 
w Bielsku-Białej Marcin Tomecki. 

Przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz zarządu SI Eurobe-

skidy wręczyli uczestnikom nagro-
dy, medale i dyplomy, docenili ich 
starania oraz życzyli dalszych  suk-
cesów sportowych. Bo sportowy 
trening w gronie rówieśników to 
ważny krok do wyrobienia w dzie-
ciach akceptacji dla aktywności. 

A czym skorupka za młodu...
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Gęsta sieć szlaków, stosunko-
wo łatwe do pokonania trasy 
oraz malownicze widoki to 
główne powody, dla których 
Magurka jest miejscem ide-
alnym dla całej rodziny. Nie 
zaskakuje więc fakt, że to 
właśnie tam Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy 
oraz GOSiR Wilkowice 19 
października zorganizowali 
Jesienne Biegi oraz Rajd Nor-
dic Walking.

Piękna pogoda oraz zapierające 
dech w piersiach krajobrazy 

wystarczyły, aby na szczycie Beski-
du Małego w Wilkowicach zgroma-
dzić grono ponad 250 sportowców. 

Tras było kilka, więc każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Dystans 100 
m był przeznaczony dla przed-
szkolaków, zaś trasa nieco dłuższa 
do 500 m i 1000 m dla dzieci star-
szych. Panowie swoich sił mogli 
spróbować w biegu głównym na 
dystansie 10 km, panie natomiast 
do pokonania miały trasę na dy-
stansie 5 km. 

Co z osobami, które biegać nie 
lubią? Dla nich przygotowano 
Rajd Nordic Walking. Kijkowicze 
nie zawiedli. Dużą grupą z uśmie-
chem przemierzyli szlak tury-
stycznym na Czupel i z powrotem, 
czyli łącznie 5,5 km.

Do udziału w imprezie nie-
rzadko zgłaszały się całe rodziny: 
dzieci, dziadkowie oraz rodzice, 
którzy dając dobry przykład, za-
chęcali swoje pociechy do aktyw-
ności. Choć różne były dystanse 
i wysiłek włożony w dotarcie do 
mety, to radość z otrzymanego na 
niej medalu była równie wielka. 

Mogli się o tym przekonać 
mieszkańcy Bielska-Białej, którzy 
w biegu głównym okazali się naj-
szybsi. W kategorii Open kobiet 
złoto trafiło do Iwony Firek z wy-
nikiem 27:39,2, natomiast wśród 
panów pierwsze miejsce zdobył 
Szymon Krywult, przemierzając 
trasę w 42:48,6. W kategorii 7-8 
lat wśród dziewczynek na naj-
wyższym stopniu podium stanęła 
Wiktoria Kos, wśród chłopców 
w tej kategorii najlepszy był Kac-

per Koczur. Bardzo dobrym wy-
nikiem mogła się pochwalić Alicja 
Kubica, która w przedziale wieko-
wym 9-10 uzyskała najlepszy czas. 
Na pozycji pierwszej w tej samej 
kategorii znalazł się Mateusz Du-
raj. Najszybsza wśród 11- i 12-la-
tek była Alicja Nowak , wśród 
chłopców w tym samym wieku 
wygrał Karol Koczur. W kategorii 
chłopców 13-15 lat na pierwszej 
pozycji znalazł się Mateusz Śle-
ziak.

Ze szczególną radością witana 
była na mecie 6-letnia Zosia Py-
tlarz ze Straconki, dziewczynka 
z zespołem Downa. – Wyścig nie 
jest łatwy dla małych dzieci, ale 
dała dzisiaj radę. Jesteśmy dumni 
– mówią rodzice Zosi, dopingu-
jąc też drugą biegnącą pociechę, 
a w biegu głównym pobiegł tata. 

Nieco zmęczone, ale za to sze-
roko uśmiechnięte i zadowolo-
ne dotarły na metę uczestniczki 
Rajdu Nordic Walking. – Było 
super. W  zeszłym roku było tro-
chę chłodniej, a teraz pogoda 
wspaniale dopisała. I humory też. 

Integracyjne rodzinne biegi na Magurce



Można było odpocząć. Czasem na 
trasie zdarzały się potknięcia, ale 
najważniejsze, że się doszło do 
mety – tłumaczyła pani Lucyna, 
maszerująca z grupą przyjaciółek. 
– To była świetna okazja, żeby sko-
rzystać z uroków jesieni i  trochę 
się poruszać  – przyznawali ma-
szerujący z kijkami małżonkowie: 
Ewa i Wiesław Durajczykowie. 

– To jest fantastyczna impre-
za. Wrażenia podczas biegania 
w  górach to jest coś niesamowi-
tego: widoki, ludzie, atmosfera. 
To napełnia nas pozytywną ener-
gią. A jeśli trafia się podium, to 
tym większa przyjemność. A przy 
okazji skuteczna motywacja, żeby 
znów biegać, żeby się ruszać i być 
aktywnym –  mówią zgodnie pa-
nie: Monika Koczur i Patrycja 
Bieszczak, które stanęły na po-
dium. Obie biegały wraz z dziećmi 
i przyznawały, że nawyk biegania 
wyniosły z domu. Są siostrami, 
a  ich rodzice też biegali. Syno-
wie pani Moniki zakończyli biegi 
w gronie najlepszych. – A mój syn 
również startował, to były jego 

drugie zawody i mam nadzieję, że 
od mamy zarazi się aktywnością 
i też będzie biegał. A może kiedyś 
będziemy biegali razem. Warto tę 
pasję przekazywać – dodaje pani 
Patrycja. 

Organizatorzy, biorąc pod uwa-
gę wysiłek zawodników, zadbali 
o to, aby każdy otrzymał posiłek 
i napoje. Nikt nie mógł wracać 
z pustymi rękami, dlatego dla 
uczestników Rajdu przeprowa-
dzono losowanie upominków. 

Rozdaniu nagród towarzyszyła 
radosna atmosfera, nie tylko za 
sprawą medali. 

Podczas dekoracji najlepszych 
biegaczy nie zabrakło partnerów 
organizacyjnych wydarzenia: Ja-
nusza Zemanka, wójta Gminy 
Wilkowice, dyrektora GOSiR Wil-
kowice Marka Kubicy oraz pre-
zesa SI Eurobeskidy Stanisława 
Handerka. Impreza została dofi-
nansowania ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki.
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W październiku na bielskim 
stadionie „Na Górce” przy uli-
cy Młyńskiej odbył się ostatni 
turniej, organizowany w ra-
mach tegorocznych rozgry-
wek Amp Futbol Ekstraklasy. 
I przyniósł Kuloodpornym 
upragnione zwycięstwo...

Wprawdzie w tym pojedyn-
czym turnieju zwyciężyła 

drużyna Husarii Kraków, jednak 
w całym sezonie liderem okaza-
li się Kuloodporni Bielsko-Biała. 
Zajmowali tę pozycję od samego 
początku i w ich ręce powędrowały 
złote medale Mistrzów Polski i oka-
zały puchar, a radość kibiców była 
ogromna. 

Wśród gratulujących zwycięz-
com gości uroczystego podsu-
mowaniu rozgrywek Amp Futbol 
Ekstraklasy: przewodnicząca rady 
osiedla Bielsko-Południe Joan-
na Kostecka-Wal, Artur Kurzawa 
– kierownik reprezentacji Polski, 

przewodniczący komisji ligi Amp 
Futbol Ekstraklasy i Mateusz Wi-
dłak – prezes Amp Futbol Polska.

– To trofeum, które kwalifikuje 
naszą drużynę do udziału w Lidze 
Mistrzów w maju przyszłego roku. 
Chcielibyśmy wystąpić jako orga-
nizatorzy tego turnieju i będzie-
my walczyli, żeby te mecze odbyły 
się w Bielsku-Białej. Decyzje w tej 
sprawie będą zapadały pod koniec 
roku  – zapowiadał tuż po zwy-

cięstwie Daniel Kawka, założyciel 
Kuloodpornych i prezes fundacji, 
która wspiera bielskich zawodni-

ków. – Naszym atutem jest dobrze 
przygotowany do tego typu impre-
zy obiekt, czyli stadion „Na Górce”, 
a także fantastyczni kibice, których 
przychodziły na nasze mecze na-
prawdę tłumy. To na co dzień kibice 
wspierający różne kluby, ale na tym 

Kuloodporni są Mistrzami Polski!

Kuloodporni grają zaled-

wie czwarty rok, a już 
osiągnęli bardzo wysoki, 

mistrzowski poziom.
Spora grupa zawodników 

tej drużyny to już także 
kadrowicze i grają w naro-

dowej reprezentacji.



turnieju potrafili się zintegrować 
i wspierać nas naprawdę wspaniale, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni! 
To był niesamowity doping!

Jak podkreśla Daniel Kawka, Ku-
loodporni grają zaledwie czwarty 
rok, a już osiągnęli bardzo wyso-
ki, mistrzowski poziom. Rok temu 
z  minimalną stratą do zwycięzców 
zostali wicemistrzami Polski. Nie-
dosyt był tak wielki, że w tym roku 
od pierwszego turnieju wywalczyli 
prowadzenie i pewnie utrzymywali 
je w kolejnych turniejach, a osta-
tecznie wygrali z dużą przewagą 
strzelonych bramek. Spora grupa 
zawodników tej drużyny to już tak-
że kadrowicze i grają w narodowej 
reprezentacji. 

Jednym z nich jest Bartosz Ła-
stowski, który wywalczył też w tym 
sezonie tytuł najlepszego piłkarza 
Amp Futbol Ekstraklasy. Bartosz 
został też królem strzelców sezonu 
2019. Do niego należało 25 bramek 
czyli niemal połowa goli, które 
w tym sezonie zdobyli Kuloodpor-
ni. – Słusznie nazywany jest pol-
skim Messim – podkreślają zgod-
nie kibice.

– Najważniejsze jest jednak mi-
strzostwo drużyny i ten puchar 
– zastrzega Bartosz Łastowski. – 
Z  tego zwycięstwa jesteśmy dum-
ni, a nagrody indywidualne są tyl-
ko dodatkiem. Na pewno jednak 
zdobycie tytułu najlepszego za-
wodnika znaczy wiele dla każdego, 
bo oznacza, że dał z siebie w tym 
turnieju wszystko. Najbardziej cie-
szę się, że drużynowo daliśmy radę 
i że przez cały rok byliśmy liderem 
rozgrywek i nikomu nie oddaliśmy 
przez cały sezon ani na chwilę pro-
wadzenia. Z tego jesteśmy wszyscy 
dumni. 

– Mamy nadzieję, że poziom uda 
się utrzymać, a także liczymy na to, 
że będą do nas dochodzić nowi za-
wodnicy. Temu celowi służy też pro-
wadzona przez nasz klub Akade-
mia Juniorów, którym pomagamy 
w nauce gry, ale także w zdobyciu 
lepszej pozycji w szkolnym środo-
wisku. Sukcesy na boisku, udziały 
w zgrupowaniu, organizowanym 
za granicą pod patronatem UEFA, 
pomagają młodym zawodnikom 
w pokonywaniu barier w  kontak-
tach z rówieśnikami. A dla nas są 
nadzieją na przyszłość  – tłumaczy 
prezes Kawka. 

To za jakiś czas, a na razie wszy-
scy piłkarze i kibice raczej skupiają 
się na tej najbliższej przyszłości, któ-
ra już w ostatnim przedświątecznym 
tygodniu ma przynieść rozstrzygnię-
cie wniosku, jaki Fundacja Kulood-

porni złożyła w sprawie organizacji 
turnieju finałowego Ligi Mistrzów 
w ampfutbolu. Jest on zaplanowany 
w dniach od 22 do 24 maja 2020 r., 
a wystąpi w nim 8 drużyn.  Podczas 
konferencji prasowej na początku 
grudnia okazało się, że w razie po-
parcia tego wniosku Kuloodpornym 
w organizacji całego wydarzenia 
pomogą władze TS Podbeskidzie, 
a także władze miejskie Bielska-Bia-
łej i Czechowic-Dziedzic, gdyż me-
cze odbywałyby się na dwóch sta-
dionach bielskich i czechowickim 
stadionie miejskim.

Jak dodawał Daniel Kawka, z po-
wodu wysokich wymagań rozpatry-
wane są tylko dwa wnioski: z Polski 
i Turcji, a ostateczną decyzję 18 
grudnia podejmą w głosowaniu 
przedstawiciele krajowych federacji 
zrzeszonych w EAFF.
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Zanim w Rudzicy powstała 
sala do bocci i pojawił się 
Damian Iskrzycki, nikt nie 
przypuszczał, że będzie aż 
tylu zainteresowanych tą grą, 
a tutejsi zawodnicy staną się 
rywalami budzącymi respekt 
przeciwników.

– Sekcja bocci w ZS Start Bielsko
-Biała istniała już dawniej, ale suk-
cesy przyszły wraz z  Damianem. 
W tym samym czasie zdobyłam 
uprawnienia instruktora i  razem 
zaczęliśmy pracować – mówi Justy-
na Sromek, instruktor sekcji. 

Treningi najpierw odbywały się 
w  szkolnej hali sportowej w Ru-
dzicy, a obecnie w specjalnej sali 
do gry w boccię, w  obiekcie nale-
żącym do Klubu Sportowego Ru-
dzica, sfinansowanym ze środków 
samorządu i MSiT. Powstała ona 
dzięki staraniom wójta Jasienicy 
Janusza Pierzyny. – Nowa sala za-
pewnia doskonałe warunki, w  tym 
ogromnie ważną dla zawodników 
powtarzalność. Dzięki idealnemu 
podłożu i specjalistycznej sporto-
wej nawierzchni, bile zachowują 
się za każdym razem identycznie. 

Trzeba jeszcze mieć tą odrobinę ta-
lentu, ścisły, matematyczny umysł, 
dobrą pamięć mięśniową... i moż-
na wygrywać. A  warto grać, bo to 
najfajniejsza dyscyplina paraolim-
pijska i grać może właściwie każdy. 
Tylko zawodnicy w grupie BC 3 
używają w grze rampy, a pozostali 
rzucają ręką – dodaje pani Justyna. 
Działalność sekcji ZS Start Bielsko
-Biała finansowana jest ze środków 
Ministerstwa Sportu, PFRON, mia-
sta Bielska-Białej i gminy Jasienica. 

Na sali trenuje też sekcja junio-

rów, która zawiązała się w ramach 
KS Rudzica, a w najbliższym czasie 
oba kluby planują podpisanie po-
rozumienia w zakresie wspólnego 
szkolenia zawodników. – To po-
winno poprawić możliwości nasze-
go działania, w tym także umożliwi 
starania o subwencje samorządowe 
czy pomoc instytucji zewnętrznych. 
Zależy nam, żeby nasi zawodnicy 
mogli wyjeżdżać na turnieje i grać 
jak najczęściej. To są jednak kosz-
ty, bo kilku zawodników porusza-
jących się na wózkach nie można 

Mistrzowska boccia na Podbeskidziu!



zawieźć na turniej jednym busem. 
Potrzebny jest specjalistyczne auto 
z podnośnikiem, a najczęściej każ-
dy jedzie osobnym samochodem 
i taki wyjazd jest dużo droższy niż 
w innych dyscyplinach – tłumaczy 
Damian Iskrzycki. 

Jak dodaje, większych funduszy 
potrzeba, bo wciąż przybywa no-
wych zawodników i trwają przygo-
towania do podziału zawodników 
na grupy wiekowe. Treningi w gro-
nie rówieśników ułatwią skutecz-
niejszą pracę trenerów. Zaopatrują 
się też w nowy sprzęt. 

W listopadzie, po rozgrywanym 
w Krakowie turnieju finałowym, 
na podium Mistrzostw Polski nie 
zabrakło reprezentantów ZS Start 
Bielsko-Biała. Z tytułem Mistrza 
Polski i złotym medalem w kate-
gorii BC 3 już po raz piąty rywali-
zację zakończył Damian Iskrzycki, 
a piąta lokata przypadła Adamowi 
Kujawie. Złoty krążek i  tytuł Mi-
strza Polski w BC 4 zdobył Domi-
nik Walczyk. Medale turnieju eli-
minacyjnego przywieźli też: Adam 
Mencnarowski i Marcin Ostrowski.

W październiku na turnieju 
w Głogowie zwycięstwo wywalczył 
Dominik Walczyk, a Antoni Ko-
łodenny we wrześniu w Zamościu 
awansował do II ligi. Na odbywa-
jącym się w grudniu w Konopi-
skach międzynarodowym turnie-
ju „Prometeus Cup 2019 OPEN” 
pierwsze miejsce w BC 3 zajął Da-
mian Iskrzycki. Wystartował także 
w parach i z 12-letnim Marcinem 
Ostrowskim zdobyli srebrny me-
dal. – Marcin dopiero zaczyna, jest 
najmłodszym zawodnikiem pol-
skiej bocci, ale jest już zapowiada 
się bardzo dobrze. Medale zdoby-
li także Antoni Kołodenny, Adam  

Kujawa i Dominik Walczyk. Wi-
dać, że nasi zawodnicy stanowią już 
poważną siłę i mogą wygrywać na 
zawodach o dużej randze – chwali 
kolegów z sekcji Damian Iskrzycki.

– Profesjonalnie gram trzy lata, 
wcześniej grałem amatorsko, a do 
treningów i zawodów zachęcił mnie 
Damian Iskrzycki, który odwiedził 
kiedyś naszą szkołę. Potem były 
międzynarodowe zawody w Po-
znaniu, które wygrałem, a w Tatra 
Cup na Słowacji, gdzie spotyka się 
europejska czołówka, dotarłem do 
ćwierćfinału i o włos przegrałem 
z  szóstym zawodnikiem na świe-
cie – wspomina Dominik Walczyk, 
ubiegłoroczny Mistrz Polski w gru-
pie BC 4.  – Boccia to wyjątkowa 
dyscyplina i bardzo wciąga. Fajne 
jest w niej, że trzeba dużo myśleć 
i  ciągle być gotowym na zmianę 
strategii, bo wystarczy jedna piłka, 
żeby zmienić cały układ meczu. 

– O bocci dowiedziałem się w au-
dycji radiowej. Usłyszałem o tej hali, 

Damianie Iskrzyckim, znalazłem 
kontakt i zacząłem trenować od 
marca tego roku. Atmosfera w klu-
bie jest dobra, a przykład Damiana 
zaraża. Bardzo mi się to podoba, 
mocno się wkręciłem w tę dyscy-
plinę. Na razie wszystko świetnie 
się potoczyło – mówi utalentowany 
zawodnik Antoni Kołodenny, który 
już po kilku miesiącach odnosi suk-
cesy. Od dwóch lat trenuje Adam 
Mencnarowski. – I nie żałuję. Jest 
fajna grupa, pani trener. Mam już 
na koncie wygrany turniej między-
narodowy i medal w rozgrywkach 
Mistrzostw Polski, ale dla mnie li-
czy się też to, że mam okazję wyjść 
z domu – mówi zawodnik.

Najmłodszy gracz w Polsce, Mar-
cin Ostrowski, trenuje dwa lata i już  
odnosi sukcesy. – Cieszy mnie ry-
walizacja, gra jest emocjonująca. 
A co z niej wyniknie? To się zoba-
czy – mówi ostrożnie srebrny me-
dalista międzynarodowego turnieju 
w Konopiskach. 
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W listopadzie cieszyńskie Stowa-
rzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fi-
zycznej, Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych zorganizowało 
22. edycję Międzywojewódzkiego 
Turnieju Tenisa Stołowego – 2019.

– Zgodnie z tradycją zawody ro-
zegrane zostały w hali sportowej 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowe-
go w  Cieszynie, gdzie co roku znaj-
dujemy życzliwą gościnę – mówi 
prezes SRKFTiION Krystyna Stefań-
ska-Gnida. Ku radości organizatorów 
okazało się, że zawody międzywoje-
wódzkie stały się międzynarodowy-
mi, gdy do Cieszyna zawitali zawod-
nicy z Okoča ma Słowacji. Łącznie 
z gośćmi zza południowej granicy ry-
walizowało 45 tenisistów. Tradycyjnie 
w pierwszym meczu zagrała obecna 

na otwarciu zawodów burmistrz Cie-
szyna Gabriela Staszkiewicz, która 
objęła zawody patronatem.

W walce o puchary w poszczegól-
nych kategoriach zwycięzcami byli: 
Edyta Kąkol – SI Eurobeskidy Ło-
dygowice; Janusz Kożusznik – SRK-
FTiION Cieszyn; Maciej Hajduk 
– IKS „SILESIA” Katowice i Maciej 
Burzyński – IKS „SILESIA” Katowice.

Na trzech najlepszych zawodni-
ków w każdej kategorii czekały na-
grody rzeczowe, 

Puchary za najlepsze wyniki dru-
żynowe otrzymali reprezentanci 
Integracyjnego Klubu Sportowego 
„Silesia” Katowice za I miejsce; Sto-
warzyszenia Rehabilitacji, Kultu-
ry Fizycznej, Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych Cieszyn 
za II miejsce oraz Stowarzyszenia 
Integracyjnego „Eurobeskidy” Łody-
gowice  za III miejsce.

WYDARZYŁO SIĘ
CIESZYN

TENISIŚCI WALCZYLI O PUCHARY

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Serce 
dla Serca”, działającego przy para-
fii Trójcy Świętej w Bielsku-Białej, 
w listopadzie zaprosił seniorów do 
Bielskiego Centrum Kultury na wi-
dowisko patriotyczne, połączone 
z  wystawą prezentującą prace arty-
styczne oraz zdjęcia wykonane pod-
czas trzech turnusów wakacyjnych 
obozów sportowych nad morzem 

dla niepełnosprawnych seniorów 
60+ oraz dla niepełnosprawnych 
w różnym wieku.

W grudniu stowarzyszenie za-
prosiło do Lalik 100-osobową gru-
pę seniorów i niepełnosprawnych 
zawodników oraz 10 wolontariuszy 
i opiekunów medycznych. Wyprawa 
pod hasłem: „Mikołajki na sporto-
wo dla osób niepełnosprawnych 60 
+” odbyła się od 6 do 8 grudnia.

– Pomogła nam w realizacji tej 
imprezy finansowa pomoc Minister-
stwa Sportu. Dzięki temu mogliśmy 
podczas 3-dniowego pobytu skupić 
się na realizacji podstawowego celu: 
aktywizacji osób w podeszłym wie-
ku oraz integrację tej grupy – mówi 
koordynator programu Ewa Biłek
-Regnowska.

Na miejsce dotarły reprezenta-
cje Związku Emerytów i Rencistów 
z Bujakowa, Kóz i Międzyrzecza, 
a  także stowarzyszenia „Serce dla 
Serca” z Bielska-Białej, aby pod 
okiem instruktorów rozpocząć spor-
tową rywalizację drużyn. 

Za sprawą elementu współza-
wodnictwa seniorzy zapominali 
o pojawiających się z wiekiem ogra-
niczeniach i odzyskiwali wiarę we 
własne możliwości ruchowe. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a  zwycięzcy odebrali medale i pu-
chary.

LALIKI

NIEPEŁNOSPRAWNI ZE ŚW. MIKOŁAJEM NA SPORTOWO
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To niezwykłe zjawisko trwa już 
ponad 30 lat. „Jasełka trady-
cyjne”, przygotowane przez 
s. Jadwigę Wyrozumską z Ze-
społem Teatralnym Parafii św. 
Elżbiety, co roku ogląda kilka, 
a bywało że i ponad dziesięć 
tysięcy widzów.

Przychodzą do Teatru im. Ada-
ma Mickiewicza całymi rodzinami 
i czekają na betlejemską gwiazdę, 
Dzieciątko oraz królewskie dary 
wraz z zespołem aktorów, któ-
ry liczy sobie około 150 osób (!). 
W tym spora część to najmłodsze 
dzieci, które chętnie zatańczą, za-
śpiewają, albo zagrają stado ulu-
bionych przez widzów owieczek. Te 
nieco starsze dzieci mają odpowie-
dzialne role aniołków, strzegących 
Dziecinę wraz z Maryją i Józefem. 
A przed dorosłymi stoją prawdziwe 
wyzwania, by przedstawić biblijne 
sceny, które pozwalają zrozumieć 
sens tego, co stało się w Betlejem.

Reżyserem całości jest niezmien-
nie od 32 już lat s. Jadwiga, elżbie-
tanka. Podobnym stażem może 

pochwalić się spora część grupy 
aktorów-amatorów.

W czym można upatrywać ta-
jemnicy tego fenomenu, jakim jest 
zainteresowanie dla cieszyńskich 
jasełek, które wystawiają od tylu 
lat, choć nikt z nich nie jest zawo-
dowo związany z teatrem? Odpo-
wiedzi mogą być różne. Na pewno 
bardzo sumiennie zgłębiali tajniki 
teatru, a siostra zdobyła sporo re-
żyserskich umiejętności i teraz nie 
są już zwykłymi aktorami-amato-

rami, a monumentalne sceny z Ele-
mentem przygotowania stał się też 
wyjazd do Ziemi Świętej i wędrów-
ka do tych miejsc, które przywołują 
na scenie. Z tamtych wypraw przy-
wożą sobie też oryginalne stroje 
i rekwizyty. Bo s. Jadwiga od lat tłu-
maczy im, że najważniejsza w tym 
widowisku jest prawda.

Dlatego postanowiła ponad 30 
lat temu, że jako Dzieciątko wystąpi 
w jasełkach prawdziwe niemowlę. 
To był wówczas jeden z pierwszych 

Tłumy w cieszyńskim Betlejem



zespołów, który odważył się na to, 
a siostra Jadwiga do dziś pamięta 
tamtą chwilę, kiedy wzruszeni wi-
dzowie po raz pierwszy zobaczyli 
w żłóbku żywe dziecko – i wstali, 
bijąc brawo.

Tych dzieci przez 30 lat zebra-
ła się pokaźna gromada, bo przy 
licznych przedstawieniach nieraz 
trzeba było dwojga lub trojga, żeby 
się zbytnio nie zmęczyły. A kiedy 
podrosły, najczęściej wracały na 
scenę w innych rolach. Na progu 
nowego tysiąclecia, w 2000 roku 
odbyło się wyjątkowe przedstawie-
nie z ich wspólnym udziałem.

A siostra reżyser wiele razy opo-
wiadała o tym, jak musi się gimna-
stykować nad scenariuszem, żeby 
te tłumy dzieci, które chcą wystą-
pić, rzeczywiście mogły zagrać. Od 
lat wśród nich są też dzieci nie-
pełnosprawne, które bardzo moc-
no przeżywają swoje role. Wśród 
młodych wykonawców Zespołu 
Teatralnego znalazła się też dwu-
krotna mistrzyni paraolimpijska 
w pływaniu, Kinga Iwańska...

Być może odpowiedzią na po-
stawione wcześniej pytanie jest ta 
niezwykła dbałość o prawdę, o naj-
drobniejszy szczegół każdego re-
kwizytu, kostiumu, pieśni?

Na pewno są serca, które biją 
mocniej, gdy po scenach biblijnych 
miejsce aniołków wokół betlejem-
skiego żłóbka zajmują beskidzcy 
górale. Tłumy w góralskich i cie-
szyńskich strojach regionalnych 
z radością kolędują przy żłóbku, 

witają Trzech Króli i opowiadają 
o tym, co się właśnie stało, śpiewają 
beskidzkie pastorałki...

W 2020 roku „Jasełka tradycyj-
ne” będą prezentowane w cieszyń-
skim teatrze przez tydzień od 18 
stycznia. Warto się wybrać i same-
mu poszukać właściwej odpowie-
dzi, a przy tym przeżyć naprawdę 
niezwykłe spotkanie, odkryć skar-
by rodzimej kultury i prawdziwe 
talenty. Zachęcamy!
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D Z I Ę K U J E M Y,  Ż E  BY L I Ś C I E  Z  N A M I !

Zarząd Stowarzyszenia
Integracyjnego Eurobeskidy 

składa
serdeczne podziękowania 
Darczyńcom i Sponsorom, 

którzy w 2019 roku
wspierali nasze inicjatywy.



Bóg się rodzi! Moc truchleje...

Niech narodzone w Betlejem Dzieciątko Jezus znajdzie godne mieszkanie
w ludzkich sercach i zostanie przyjęte z wiarą i miłością,

a światło gwiazdy betlejemskiej niech wskazuje nam wszystkim drogę
do szczęścia i pokoju.

Najserdeczniejsze życzenia rodzinnych, błogosławionych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku

– aby był czasem realizacji osobistych zamierzeń i wspólnych planówskładaredakcja


