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BĄDŹ AKTYWNY!
Dołącz do naszych sekcji sportowych:

    - Pływanie
     - Tenis Stołowy
      - Podnoszenie Ciężarów
       - Szachy

ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice
tel.: 33-862-97-98 

e-mail: biuro@eurobeskidy.org.pl

www.eurobeskidy.org.pl
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Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy zajmuje się osobami 
niepełnosprawnymi – to fakt. Sek-
cje sportowe, zawody, rehabilitacja 
- na każdym kroku Stowarzysze-
nie pomaga niepełnosprawnym. 
Ale to tylko jedna strona medalu. 
Stowarzyszenie Eurobeskidy ma 
na uwadze równie mocno interes 
wszystkich mieszkańców Łody-
gowic i okolic: dzieci, młodzież  
i dorosłych. 

Dlatego podejmuje różne inicja- 
tywy, takie jak niedawno zorga-
nizowany Rodzinny Integracyj-
ny Event Sportowy. W piękny, 
słoneczny dzień w zamkowym 
parku bawiło się wielu członków 
Stowarzyszenia. Zabawa, ruch na 
świeżym powietrzu. I edukacja. 
Upamiętnienie „Cudu nad Wisłą”, 
pięknej setnej rocznicy wydarzenia, 
dzięki któremu - między inny-
mi - mamy dzisiaj wolną Polskę. 
Nasza historia to ważny element 
naszej tożsamości narodowej –  
a idea zwiększania świadomości 
historycznej wśród społeczeństwa 
leży członkom Stowarzyszenia  
i jego Zarządowi głęboko na sercu. 
Wszystkie te działania wymagają 
ogromnego wysiłku, ale jak mówi 
dr Bogusław Wyleciał, członek Za-
rządu Stowarzyszenia w wywiadzie 
w tym numerze: „tym ludziom po 
prostu chce się chcieć”.

A chce im się dużo, bo nadro-
bili wszystkie odłożone przez CO-
VID-19 wydarzenia. 

W Bielsku-Białej zorganizowali 
Ogólnopolskie Integracyjne Zawo-

Aktywne lato za nami
dy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
na których wykazali się zawodnicy 
sekcji ciężarowej Stowarzyszenia. 
Organizacja imprezy w nietypowym 
terminie budziła wiele wątpliwości, 
tymczasem wszystko poszło gładko 
i sprawnie. 

W Szczyrku odbyły się VII 
Ogólnopolskie Letnie Zawody w 
Pływaniu dla dzieci szkół podstawo-
wych, które były dla nich tym razem 
pięknym zakończeniem wakacji. 

W Łodygowicach spotkali się 
pasjonaci tenisa stołowego z ca-
łej Polski na jubileuszowym XX 
Ogólnopolskim Turnieju Tenisa 
Stołowego Osób Niepełnospraw-
nych. Przedstawiciele 12 klubów 
walczyli o puchary i medale,  
a w dekoracji uczestniczył Paweł 
Wdówik, Pełnomocnik ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, Sekretarz w Mini- 
sterstwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, który zapewniał 
o swojej otwartości na wszelkie 
sugestie dotyczące rozwiązań dla 
osób niepełnosprawnych. A mieć 
w rządzie „swojego człowieka” to 
wielka rzecz. Walka przy stołach 
tenisowych była zacięta, radość ze 
zwycięstwa wielka, można więc 
uznać, że zawody były wielkim 
sukcesem. Sukcesem wszystkich, 
którzy przyłożyli choć palec do ich 
organizacji. 

Również szachiści regularnie 
i w szybkim tempie nadrabiają zale-
głości w rozgrywkach, by zakończyć 
Grand Prix Łodygowic w terminie, 
czyli w listopadzie. W dodatku  
z całkiem zaskakującymi wynikami.

Po długim okresie kwarantan-
ny oraz pomimo obowiązujących 
przepisów dotyczących COVID-19, 
tegoroczne wakacje były niezwykle 
aktywne. Wszyscy zachęcani do 
podróżowania w kraju wyruszyli  
w Polskę – nawet ci, co „Rozkręcają 
wiarę” pielgrzymowali do Często-
chowy okrążając nasz piękny kraj na 
rowerach, choć w poprzednich latach 
ich wyprawy były dalekie i często 
egzotyczne.  W tym numerze można 
przeczytać o ich wyprawie i robieniu 
wielkich rzeczy z Panem Bogiem. 

Równie aktywni byli członkowie 
programu „Aktywność 50+”  Nordic 
Walking, fitness na sali, aquaaerobic 
na basenie – taka dawka ruchu świet-
nie działa zarówno na sprawność 
fizyczną, jak i na samopoczucie, ale 
przede wszystkim na wzrost odpor-
ności, która jest teraz na wagę złota. 

W numerze jak zwykle nie za-
braknie relacji z aktywności i inicja-
tyw zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń 
oraz wywiadów ze sportowcami. 
Kontynuujemy też temat właściwego 
sposobu odżywiania, które jest (może 
nie zawsze, ale) niezwykle ważne dla 
każdego człowieka. Lato się skoń-
czyło, ale aktywność zostaje - w tym 
numerze zachęcamy więc wszystkich 
do udziału w wydarzeniach zapla-
nowanych na październik: Biegu na 
Magurkę z rajdem Nordic Walking 
i Ekstremalnym Półmaratonie Gór-
skim z Doliny Zimnika na Skrzyczne. 
Dla każdego znajdzie się konku-
rencja, w której może wystartować,  
a przynajmniej pokibicować.

Serdecznie zapraszamy!
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TYM LUDZIOM CHCE SIĘ CHCIEĆ
Z członkiem zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego „Eurobeskidy” dr Bogusławem 
Wyleciałem rozmawiamy o bieżących działaniach Stowarzyszenia, które w przyszłym 
roku będzie obchodziło srebrny jubileusz 25-lecia działalności.

Stowarzyszenie Integracyjne „Euro-
beskidy” nie zwalnia tempa, mimo 
wciąż trwającej epidemii koronawi-
rusa. Z zachowaniem odpowiednich 
obostrzeń sanitarnych realizujecie 
kolejne inicjatywy i zarażacie... do-
brą energią. 

Tak! Tylko dobrą energią i oby 
tak było zawsze! Rzeczywiście sta-
ramy się cały czas aktywnie działać, 
bo ludzie Stowarzyszenia Integra-
cyjnego „Eurobeskidy” to osoby  
z dużą determinacją, zapałem  
i całą masą pozytywnych pomysłów.  
W zasadzie od stopniowego znosze-
nia obostrzeń sanitarnych na początku 
czerwca zorganizowaliśmy już kilka 
ciekawych eventów. Mam tu na myśli 
m.in. Ogólnopolskie Integracyjne Za-
wody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 
które odbywały się w Bielsku-Białej, 
Integracyjne Zawody w Pływaniu, 
które tradycyjnie już odbywały się na 
obiektach COS w Szczyrku, zawody 
szachowe, czy ostatni rodzinny event, 
który upamiętnił 100-lecie Bitwy 
Warszawskiej. Dzieje się…
I tak już blisko 25 lat…

To prawda. Dzięki zaangażowaniu 
Zarządu, z Prezesem Stanisławem 
Handerkiem na czele, oraz całej 
grupy przyjaciół i wolontariuszy, 
już prawie 25 lat działamy na peł-
nych obrotach, aktywizując osoby 
niepełnosprawne w duchu sportowej 
rywalizacji fair play. Jako miłośniko-
wi gór, sportowego stylu życia oraz 
promotorowi szeroko rozumianej ak-
tywności fizycznej, bardzo podoba mi 
się profil działania Stowarzyszenia,  
z którym się w pełni utożsamiam. Dla-
tego w miarę możliwości czasowych  
i zawodowych staram się służyć 
merytoryczną radą oraz pomocą. 
Fenomen Stowarzyszenia Integracyj-
nego „Eurobeskidy” jest bardzo pro-
sty: tym ludziom po prostu chce się 
chcieć i to przynosi wymierne efekty 

sportowe, społeczne, rehabilitacyjne 
oraz wychowawcze.
Jako nauczycielowi, wychowawcy 
oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Me-
chaniczno - Elektrycznych w Żywcu 
zawsze zależało Panu na właściwym 
kształtowaniu postaw młodzieży. Czy 
Stowarzyszenie jest dobrym miej-
scem do krzewienia i wypracowywa-
nia tych postaw?

Myślę, że jak najbardziej. Kiedy 
przyjeżdżam na kolejne zawody czy 
eventy zawsze z dużym zaciekawieniem 
i uznaniem obserwuję młodych ludzi, 
którzy jako wolontariusze pracują przy 

obsłudze, czy organizacji zawodów. 
Buduje mnie ich poświęcenie oraz 
zaangażowanie. Profil Stowarzyszenia 
Integracyjnego „Eurobeskidy” jest 
niezwykle czytelny. Przełamujemy 
bariery, przezwyciężamy własne 
słabości, promujemy sport, dobre 
postawy patriotyczne oraz dbamy  
o siebie nawzajem. To zawsze będzie 
miało swoją wartość niezależnie od 
czasów w jakich przyjdzie nam żyć. 
Dlatego również jako nauczyciel  
i wychowawca zachęcam młodzież 
do aktywnego uczestnictwa w życiu 
naszego Stowarzyszenia.
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I do aktywności fizycznej patrząc 
na Pana sylwetkę (śmiech) …
Rzeczywiście ze sportem oraz 

aktywną turystyką górską jestem 
związany zawodowo i hobbystycz-
nie. Dlatego też wielokrotnie podczas 
różnych rozmów z młodzieżą czy za-
wodnikami naszego Stowarzyszenia 
podkreślałem, jak duże znaczenie ma 
odpowiednie i zdrowe odżywianie 
oraz szeroko rozumiana aktywność 
fizyczna, która powinna być stała 
i cykliczna. Gorąco zachęcam do 
uprawiania biegów górskich, które 
są również domeną naszego Stowa-
rzyszenia. Właśnie jesienią organizu-
jemy biegi na Magurce oraz Nordic 
Walking, a także niezwykle ciekawy  
i pasjonujący Ekstremalny Półmara-
ton Górski na terenie Gminy Lipowa. 
W przypadku tego ostatniego wyda-
rzenia trzeba mieć dobre przygotowa-
nie fizyczne oraz motoryczne, bo do 
przebiegnięcia jest 21 km w trudnych 
warunkach górskich. Ale radość na 
mecie wynagradza wszystkie trudy. 
Naprawdę warto.
Ta rozległa działalność, o której 
Pan opowiada wymaga wiele wy-
siłku fizycznego oraz organizacyj-
nego. Dziś kiedy wszystko kosztuje, 
musicie liczyć na prywatnych spon-
sorów oraz na przychylność lokal-
nego samorządu. 

W każdej dziedzinie życia,  
a w sposób szczególny w sporcie, 
potrzebne jest wsparcie sponsorów  
i życzliwych ludzi. Dzięki rzetelnej  
i efektywnej pracy zarządu oraz preze-
sa Stanisława Handerka korzystamy 
z licznych programów zewnętrznych 
nastawionych m.in. na aktywizację 
osób niepełnosprawnych. Staramy się 
dobrze współpracować z lokalnym 
samorządem i z różnymi podmiotami 
zewnętrznymi, które sprzyjają na-
szym inicjatywom. To długofalowa 
praca, rozmowy oraz ciągłe przeko-
nywanie do tego, że to co robimy ma 
głęboki i uzasadniony sens. Za chwilę 
to już 25 lat, a jutro kolejnych 50, 100 
i może więcej. Tego trzeba życzyć 
ludziom Stowarzyszenia, którym po 
prostu chce się chcieć. Oby tak dalej!

Dziękuję za rozmowę!
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W sobotę, 12 września,  
na terenie parku okalającego 

Zamek w Łodygowicach odbył 
się Rodzinny Integracyjny 

Event Sportowy.  
Impreza została zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy  

dla upamiętnienia  
100-lecia Bitwy Warszawskiej,  

zwanej Cudem nad Wisłą. 

Upamiętnienie setnej rocznicy 

wych. Pytania były różnego stopnia 
trudności, jednak każdy kto zdecy-
dował się spróbować, otrzymywał 
nagrodę od sponsora lub nagrodę 
pocieszenia. Zainteresowanie było 
więc duże – kolejka do stanowiska 
konkursowego ustawiała się cały 
czas, każdy chciał sprawdzić swoją 
wiedzę, albo choć zaryzykować.  
Jak powiedział Stanisław Hande-
rek: - Serce rośnie, kiedy to widzę. 

W rozdaniu medali i nagród 
organizatorom towarzyszyli zapro-
szeni goście. Jan Wroński, Dyrektor 
Śląskiego oddziału Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, wielki sym-
patyk Stowarzyszenia Eurobeskidy 
uczestniczący w niemal każdym 

spotkaniu, powitał serdecznie 
wszystkich w ten słoneczny i ciepły 
dzień. Stanisław Szwed, Wicemi-
nister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, honorowy członek Sto-
warzyszenia Eurobeskidy, przywi-
tał zebranych słowami: – To cenna 
inicjatywa, i bardzo się cieszę,  
          że Państwo tak licznie uczest-
niczą, dziękuję że jesteście. 

Minister osobiście wręczył 
pamiątkowe medale każdemu  
z uczestników zmagań sportowych. 
- Najstarsi mają największy, duży 
i solidny medal, żeby za 20, 30 lat 
mogli go przekazywać następnym 
pokoleniom – zwrócił uwagę 
prezes Stowarzyszenia. Następnie 
Minister, dyrektor PFRON oraz 

  Cudu nad Wisłą

- Bez zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej nie byłoby wolnej Polski 
i Europy. Nazwa Cud nad Wisłą  
w niezwykle trafny sposób określa 
wydarzenia z wojny polsko-bolsze-
wickiej na przedpolach Warszawy  
w sierpniu 1920 roku. Nasza historia 
to ważny element naszej tożsamości 
narodowej. Musimy pracować nad 
tym, aby świadomość historyczna 
była coraz większa - mówił podczas 
rozpoczęcia prezes Stowarzyszenia 
Integracyjnego Eurobeskidy Stani-
sław Handerek.

Spotkanie rozpoczęło się, jak na 
event sportowy przystało, ulubio-
nymi konkurencjami wszystkich 
Łodygowiczan. Można było wziąć 
udział w zbijaniu kręgli – co cieszy-
ło się oczywiście ogromnym zainte-
resowaniem zarówno 5-latków, jak 
i ich dziadków. Drugą popularną 
konkurencją był rzut piłeczką teni-
sową do kosza, i mimo że kosz był 
daleko, chętnych do spróbowania 
szczęścia było naprawdę wielu. 
Najmniejszym powodzeniem cie-
szyły się biegi, ale i one znalazły 
swoich sympatyków. We wszyst-
kich konkurencjach można było 
zdobyć cenne nagrody, w zależno-
ści od kategorii: dla dzieci według 
wieku, dla dorosłych według płci,  
dla niepełnosprawnych w kategorii 
OPEN. Było więc o co walczyć. 
Wszyscy uczestnicy sportowych 
zmagań zjedli też smaczny obiad.

A kto miał ochotę zmierzyć się 
z historią o Bitwie Warszawskiej, 
mógł uczestniczyć w konkursie, od-
powiadając na 5 pytań, umieszczo-
nych losowo na kartach konkurso-
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wiceprezes Stowarzyszenia Bo-
gusław Wyleciał, rozdali nagrody 
zwycięzcom wszystkich konkuren-
cji w poszczególnych kategoriach 
oraz nagrody pocieszenia dla 
najmłodszych uczestników zabawy  
z przeciąganiem szarfy.

Wydarzenie zostało dofinansowa-
ne ze środków Ministerstwa Sportu  
i Gminy Łodygowice Imprezę wsparli  
PGE Energia Odnawialna, MASPEX, 
ZPM Hańderek oraz Eco Team Servi-
ce. Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Łodygo-
wicach oraz  Radnemu Powiatu Biel-
skiego Krzysztofowi Chodorowskiemu 
za pomoc w przygotowaniu konkursu 
historycznego.
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ski objął naczelne dowództwo nad 
Wojskiem Polskim, jednocześnie 
otrzymując misję utworzenia rządu 
narodowego. Zgodnie z własnymi 
słowami „Mam obowiązek działać  
w imieniu całego narodu” podjął się 
tego zadania, zakładając budowanie 
rządu z przedstawicielami różnych 
stronnictw, przyjmując funkcję Tym-
czasowego Naczelnika Państwa. Jed-
nocześnie 16 listopada oficjalną notą 
poinformował rządy innych krajów 
o powstaniu niepodległego państwa 
polskiego. Po ponad 100 latach Polska 
odzyskała wolność.

20 lutego 1919 r. Sejm Ustawo-
dawczy, wybrany 26 stycznia, przyznał 
Piłsudskiemu uprawnienia Naczelnika 
Państwa (uchwała otrzymała nazwę 
Małej Konstytucji). Piłsudski miał 
wielkie plany stworzenia federacji 
kilku państw narodowych: Polski, Bia-
łorusi, Litwy i Ukrainy. Taka „zapora” 
miałaby minimalizować zagrożenie 
Polski od wschodu, czyli ze strony Ro-
sji. A rząd sowiecki interesował się Pol-
ską jako „drogą” do Niemiec i Europy. 
Polska ofensywa na wschód wydawała 
się ryzykowna, ale była konieczna. 
Tym bardziej licząc na słabość armii 
sowieckich, zajętych wojną domową 
z „białymi armiami” (ruchy polityczne 
i zbrojne, dowodzone przez dawnych 
carskich generałów, walczące z bolsze-
wikami mające na celu przywrócenie 
poprzedniego systemu ekonomicznego 
i politycznego).

Początkiem 1920 roku Bolszewicy 
rozprawili się z kontrrewolucjonistami 

i w marcu rozpoczęli ofensywę na 
zachód, powstrzymaną przez polskie 
wojsko. Piłsudski uderzył na Kijów 
(zdobyty 7 maja) i podpisał umowę 
z atamanem Petlurą, w której uznał 
całkowitą niezależność Ukrainy.  
W czerwcu, w ramach sowieckiej kontr-
ofensywy na Ukrainie, Armia Konna 
Siemiona Budionnego zmusiła oddziały 
polskie do wycofania się z Kijowa.

Rozpoczęła się wielka ofensywa 
Armii Czerwonej na całym froncie pol-
skim począwszy od granicy z Łotwą na 
północy, aż po Polesie, którą dowodził 
dawny oficer carski Michał Tuchaczew-
ski, oświadczając w rozkazie dla Frontu 
zachodniego: „Na naszych bagnetach 
przyniesiemy całej pracującej ludzko-
ści szczęście i pokój. Na Zachód!”. Siły 
bolszewickie miały już wtedy znaczną 
przewagę liczebną. Armia Czerwona 
parła w kierunku Warszawy, pokonując 
średnio ok. 20 km dziennie.

28 lipca zostało zdobyte pierwsze 
duże miasto na terenie Polski - Biały-
stok. W międzyczasie trwały rokowa-
nia o zawieszeniu broni, których jed-
nak Marszałek nie popierał. Uważał, że 
ustalenia alianckiej Rady Najwyższej 
- do której zwróciła się Rada Obrony 
Państwa o pośrednictwo w rozmowach 
pokojowych - są dla Polski bardzo nie-
korzystne. Porażki na froncie dawały 
jednak jego przeciwnikom w rządzie 
argumenty do zarzucania mu zdez-
organizowania armii i postulowania 
gruntownych zmian. 

Strona rosyjska przedłużała roz-
mowy, kontynuując marsz na stolicę 
Polski. 11 sierpnia Armia Czerwona 

dotarła do Wisły i zaczęły się walki 
o stolicę. 12 sierpnia Józef Piłsudski 
złożył na ręce premiera Wincentego 
Witosa dymisję z funkcji Naczelnika 
Państwa i Naczelnego Wodza Armii 
Polskiej – od odejścia Marszałka pań-
stwa alianckie uzależniały bowiem po-
moc Polsce; dymisja nie została jednak 
przyjęta. 

Następnego dnia, 13 sierpnia 1920 r., 
 rozpoczęła się Bitwa Warszawska. 

To w nocy z 13 na 14 sierpnia Sta-
nisław Stroiński, publicysta i polityk 
związanego z ruchem narodowym, 
napisał artykuł, który ukazał się ran-
kiem w „Rzeczpospolitej” pod tytułem 
„O cud Wisły”. Poddał on krytyce 
dowodzenie Piłsudskiego armią polską  
i sugerował, że do zwycięstwa Po-
laków może doprowadzić już tylko 
Opatrzność Boska:

„Dzisiaj żołnierz polski, oparłszy 
się o Wisłę, ma stawić czoło napast-
nikowi, który kraj nasz, ledwie wydo-
byty ze stuletniej niewoli, chce znowu 
ujarzmić, pohańbić, rozstroić, wydać 
na pastwę dzikim rządom czerwo-
nym.  (…) I gdy w jutrzejszą niedzielę 
zbiorą się miliony ludności polskiej w 
kościołach i kościółkach naszych, ze 
wszystkich serc popłynie modlitwa: 
Przed Twe ołtarze zanosim błaga- 
nie, Ojczyznę, Wolność, z chowaj nam  
Panie. Błogosławiony tą modlitwą 
ojców, matek, sióstr i małej dziatwy 
o ziszczenie się cudu Wisły, żołnierz 
polski pójdzie naprzód z tym prze-
świadczeniem, że oto przypadło mu  
w jednej z najcięższych chwil w naszych 
tysiącletnich dziejach być obrońcą Oj-
czyzny”. 

Określenie to przyjęło się po 
zwycięstwie, ponieważ sprzyjał mu 
fakt przypadania w początkach bitwy 
warszawskiej 15 sierpnia święta Wnie-
bowstąpienia Matki Boskiej.

14 sierpnia rozpoczęły się działania 
ofensywne nad Wkrą - dzięki wzmoc-
nieniu sił polskich przez kilka dodatko-
wych dywizji 5 armia gen. Władysława 
Sikorskiego stawiła opór liczniejszym 
siłom radzieckim i zatrzymała je na 
północy. Miało to wielkie znaczenie 
dla przebiegu całej bitwy. W okolicach 
Zielonki i Ossowa zostało zatrzymane 
ostatnie działanie ofensywne Armii 
Czerwonej. 16 sierpnia Piłsudski wy-
prowadził zaplanowaną kontrofensywę 
znad rzeki Wieprz. Dowodzona przez 

Wojna polsko-bolszewicka i „Cud nad Wisłą”

W lutym 1919 roku zaczęła się niewypowiedziana wojna polsko – sowiecka, naj-
ostrzejszy ze wszystkich konfliktów o wytyczenie granic Polski. Dwie bitwy zadecydo-
wały o losach tej wojny - Bitwa Warszawska, po której wojska bolszewickie zostały 
zmuszone do odwrotu, oraz Bitwa Niemeńska, decydująca, bo dająca tej wojnie kres.

Pilsudski i Rydz-Śmigły w czasie wojny polsko-bolszewickiej
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niego osobiście Grupa Uderzeniowa 
wyszła na tyły wroga i zaatakowała od-
słonięte skrzydło, co doprowadziło do 
pospiesznego odwrotu bolszewików.

Do 25 sierpnia wojska sowieckie zo-
stały rozbite i zmuszone do wycofania 
się. Powstrzymana została ofensywa 
Budionnego i po bitwie kawaleryjskiej 
pod Komarowem jego armia została 
zmuszona do odwrotu. Końcowy etap 
wojny stanowiła toczona pomiędzy 20  
a 30 września zwycięska dla wojska 
polskiego bitwa niemeńska. 25 września 
polskie wojsko zajęło Grodno, a resztki 
armii Tuchaczewskiego zostały zmu-
szone do wycofania się w głąb Rosji.

Ostateczne podpisanie traktatu 
pokojowego pomiędzy Polską a Rosją  
i Ukrainą, ustalającego granicę 
wschodnią Polski zgodną z linią rozej-
mową (Dniestr – rzeka Zbrucz-Sarna 
i Łunieniec – Nieśwież – rzeka Wilej-
ka – ujście Dzisny do Dźwiny) oraz 
gwarantującego Polsce m.in. zwrot 
dzieł sztuki i zabytków kultury wywie-
zionych po 1772 r., oraz wypłacenie 
rekompensaty w wysokości 30 mln 
rubli w złocie przez stronę radziecką 
za wkład ziem polskich w rozwój 
gospodarczy Rosji (sowieci nie do-
trzymali tego zobowiązania), nastąpiło  
18 marca 1921 r.

Generał Maxime Weygand (członek 
dyplomatycznej, brytyjsko-francuskiej 
Misji Międzysojuszniczej do Polski, 
która przybyła do Warszawy 25 lipca 
1920 r.), w wywiadzie z 21 sierpnia 
1920 r. powiedział: „To zwycięstwo, 
które jest powodem wielkiego święta  
w Warszawie, jest zwycięstwem 
polskim; operacje wojskowe zostały 
wykonane przez generałów polskich 
podług polskiego planu operacyj-
nego; moja rola, jako też oficerów z 
misji francuskiej, ograniczyła się do 
wypełnienia kilku braków w szczegó-
łach wykonania; współpracowaliśmy  
z najlepszą chęcią w tym zadaniu, nic 
ponadto. To bohaterski naród polski 
sam siebie uratował”. Na podstawie 
jego wspomnień w 2000 r. powstał fa-
bularyzowany film dokumentalny pod 
tytułem: „Niewypowiedziana wojna”.

Polskie zwycięstwo nad Wisłą ura-
towało centralną i zachodnią część Eu-
ropy od najazdu sowieckiego i oddaliło  
o jedno pokolenie obowiązkowe na-
uczanie marksizmu-leninizmu w szko-
łach wschodniej i środkowej Europy.

Szlakiem Dywizji Górskiej
Bitwa nad Niemnem - zwana też 

Operacją Niemeńską z racji tego, że w 

istocie było to wiele osobnych bitew 
o wymiarze taktycznym - zakończyła 
sukcesem strony polskiej trwającą 
ponad 1,5 roku wojnę polsko-bolsze-
wicką. W operacji tej uczestniczyła 21 
Dywizja Góralska pod dowództwem 
generała Andrzeja Galicy.

Zadanie zdobycia miasta Grodno 
nad Niemnem, które rozpoczęło się 20 
września 1920 r., powierzono dwom 
dywizjom 2 Armii Edwarda Rydza-
-Śmigłego. Jedną z nich była 21 Dy-
wizja Góralska, w skład której wcho-
dziły pułki Strzelców Podhalańskich. 
To formacja bliska sercu Podhalan,  
a sam generał Andrzej Galica, urodzony  
w Białym Dunajcu, na trwałe zapisał 
się w pamięci mieszkańców Polski po-
łudniowej, mało natomiast znany jest 
szerszemu gronu Polaków. 

To generał Galica stworzył Bry-
gadę Podhalańską, składającą się  
z 4 Pułków Strzelców Podhalańskich,  
i z jego inicjatywy otrzymały one 
umundurowanie regionalne, które 
znamy do dzisiaj: charakterystyczny 
mundur z płaszczem i kapeluszem  
z piórkiem. W wojnie 1920 wraz ze 
swoimi żołnierzami, wśród których 
było wielu górali z Podhala i Beski-
dów, Andrzej Galica, przeszedł cały 
szlak bojowy od Brześcia i Firleja po 
Sokółkę, Kuźnicę i Grodno. Po wojnie 
objął dowództwo dywizji w Bielsku  
i tutaj stacjonował aż do 1926 r.

rzystwem Oświatowym w Milówce, 
ROK realizuje projekt dofinansowany 
z programu Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego od sierpnia 
tego roku. Pierwszoplanowym zada-
niem jest wykonanie tablic upamiętnia-
jących górali - bohaterów walczących  
w wojnie polsko-bolszewickiej, przede 
wszystkim w Dywizji Górskiej oraz 
wytyczenie, oznakowanie i promocja 
szlaku ich historycznej marszruty.  
19 września 2020 r. w Sokółce (40 km 
od Grodna) miała miejsce uroczystość 
otwarcia Szlaku. Uczestnicy odwiedzi-
li kilka miejsc pamięci w miejscowo-
ściach: Sokółka, Sidra, Kuźnica, Mie-
leszkowce Pawłowickie i Klimówka.

Tworzenie szlaku, a zarazem cały 
projekt, zakończy się w październiku. 
Tymczasem organizatorzy zapraszają 
na wystawę, organizowaną w Domu 

Stąd inicjatywa Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej: 
powstaje 300-kilometrowy „Szlak 
Dywizji Górskiej gen. Andrzeja Galicy 
w Wojnie 1920 roku”. Przy współpracy 
ze  Związkiem Podhalan - Oddział Gó-
rali Żywieckich w Milówce, Muzeum 
4. Pułku Strzelców Podhalańskich 
w Cieszynie i Beskidzkim Towa-

Żołnierza w Bielsku-Białej od 5 do 17 
października. Będzie można na niej 
zobaczyć wiele ciekawych eksponatów 
dotyczących Podhalańczyków. Przygo-
towywane są materiały informacyjne 
i katalogi dotyczące całego projektu  
i samego szlaku, który w założeniu 
organizatorów ma się stać również 
atrakcją turystyczno-historyczną. 
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Od dziesięciu lat jeździ na ro-
werową pielgrzymkę pod hasłem 
„Rozkręć wiarę”, zabierając ze 
sobą ochotników. Akcja ma na celu 
pomnażanie wiary, i to nie tylko  
w uczestnikach wyprawy. Spo-
tkania z ludźmi w odwiedzanych 
miejscach, informacje w mediach, 
relacje na Facebooku – to wszystko 
ma wzmacniać wiarę, że „Można  
z Panem Bogiem robić wielkie 
rzeczy, i wcale nie są nudne, jak nie-
którzy myślą” – jak mówi pomysło-
dawca całego projektu ks. Grzegorz 
Kierpiec z konkatedralnej parafii  
w Żywcu. W tym jubileuszowym 
roku dodatkowym celem wyprawy 
było uczczenie 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II i podziękowanie 
za ogłoszenie beatyfikacji kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego.

Wyruszyli 27 lipca z Żywca, pla-
nując wrócić za miesiąc. W sumie  
w trasę wyruszyło 45 osób (w wieku 
od 8 do 69 lat), w tym Patryk Imiel-
ski, trener pływania w Stowarzy-
szeniu Integracyjnym Eurobeskidy. 
Można było jechać od początku 
do końca, ale też przyłączyć się na 
trasie na kilka dni. Imielski, który 
wraz z żoną uczestniczył w akcji 
pierwszy raz, przejechał z Żywca 
do Poznania, choć w planie była 
cała trasa; niestety okoliczności 
zmusiły ich do szybszego powrotu 
do domu. – Najtrudniejszy był etap 
przez Bieszczady, albo ponad 200 
kilometrów jednego dnia. Cztery 
dni pod rząd po 180 kilometrów też 
daje w kość. Ale za to nad morzem 
było fantastycznie – mówi.

Rowerzyści, a także ekipa tech-
niczna, wymieniali się cały czas: 
jedni się dołączali, inni odłączali. Za 
każdym razem w grupie było około 
20 osób. Cała ekipa spotkała się 27 
sierpnia na Mszy Św. na Jasnej Górze  
w Kaplicy Matki Bożej, gdzie 
złożyli na ołtarzu Księgę Intencji, 
przywiezioną z Żywca. Księga 
zawiera bardzo dużo wpisów, ze-

Rozkręcanie wiary na rowerach
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branych kiedy była wystawiona w 
kościele parafialnym, a także od ludzi 
spotkanych w drodze i przesłanych 
przez internet. Każdy mógł wpisać 
swoją intencję, ale pod warunkiem, 
że będzie modlił się we wszystkich 
innych. W tych intencjach odprawia-
ne były msze święte w trakcie piel-
grzymki, każdego dnia, również na 
Jasnej Górze. – Częstochowa to du-
chowa stolica, najważniejsze dla nas, 
Polaków, miejsce. Tutaj „serce naro-
du w sercu Matki”. Tutaj chcieliśmy 
przywieźć te wszystkie intencje, aby 
przez Maryję dotarły do Pana Boga. 
Ponadto Żywiecczyzna ma taką tra-
dycję, że pielgrzymuje już od 409 lat. 
Właśnie idzie piesza pielgrzymka z 
Żywca, jeszcze ma dwa dni, więc dla 
nas to też było oczywiste, że jeżeli 
pielgrzymka po Polsce, to musi się 
skończyć w Częstochowie” - mówił 
ks. Grzegorz Kierpiec po przyjeździe 
na Jasną Górę. 

Na trasie spotkali mnóstwo do-
brych ludzi, którzy otwierali serca 
przed uczestnikami pielgrzymki, 
gościli u siebie jak rodzinę. Obje-
chali niemal wokoło piękną polską 
krainę. Dziewięć poprzednich wy- 
praw odbyło się poza Polską, 
tym bardziej cieszyło zwiedzanie 
własnego kraju z perspektywy 
rowerzysty. Z Żywca, przez Rabkę  
i Zalipie w Bieszczady - do Ustrzyk, 
dalej wschodnią granicą na Mazury, 
potem do Władysławowa i na Hel, 
następnie droga powrotna: przez To-
ruń, Poznań, Zieloną Górę, Kotlinę 
Kłodzką do Częstochowy. Odwie-
dzili najważniejsze polskie sanktu-
aria: Kodeń, Kalwarię Pacławską, 
Pratulin, Gietrzwałd, Świętą Lipkę, 
Świętą Wodę, Licheń. Na Podlasiu 
poznali trochę prawosławia – byli  
w Jabłecznej, w Kostomłotach 
poznali jedyną na świecie parafię 
unicką. 

Przejechanie ponad 4.000 
kilometrów to nie lada wyczyn. 
Choć nie każdego dnia dopisywała 
pogoda i trud czasem był wielki,  
z jeszcze większą radością jechali 
do celu. Dziennie 180, a nawet 
ponad 200 kilometrów. Z sakwami, 
z pełnym obciążeniem. Wytrzymali, 
mimo że nie są wyczynowcami. 
Jedni dłużej, inni krócej. Pierwszy 
raz przez całą trasę towarzyszyła 
im ekipa jadąca samochodem, która 
organizowała zaopatrzenie, noclegi 
i … fotorelacje.

W tym roku uczestnicy Piel-
grzymki Rowerowej „Rozkręć wiarę” 
jeździli po Polsce, ale poprzednie 
9 wypraw to wyjazdy zagraniczne.  
W ubiegłym roku odwiedzili Medju-
gorie i Islandię. 2 lata temu dotarli do 
sanktuarium w La Salette, pokonując 
wcześniej największe alpejskie prze-
łęcze. W 2017 r. podziękowali za 25 lat 
istnienia diecezji bielsko-żywieckiej - 
z tej okazji zdobyli Nordkapp. W 2016 
r. rowerzyści w geście wdzięczności 
za Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 
Chrzest Polski i Światowe Dni Mło-
dzieży odwiedzili Ukrainę i Litwę,  
a następnie przez Armenię dotarli 
do Gruzji. W poprzednich latach 
grupa rowerzystów pielgrzymowała 
do Ziemi Świętej (Izrael i Palestyna), 
Maroko, przez Bałkany do Rzymu, do 
Stambułu,  a w pierwszej edycji – do 
Wilna. Plan na przyszły rok nie jest 
jeszcze zatwierdzony, ale najprawdo-
podobniej pojedziemy przez Szwecję  
i Danię do Anglii – zdradza ks. Grzegorz.
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Kościół katolicki jest bogaty  
w różne inicjatywy, a idea pielgrzy-
mowania była w Kościele zawsze: 
czy to piesze, czy wędrowne, au-
tokarowe. Pomyśleliśmy: dlaczego 
by nie użyć roweru? To środek 
lokomocji, który wymaga ogromne-
go wysiłku. Idea była taka, żeby to 
były naprawdę poważne wyjazdy, 
droga przemiany. Podczas piel-
grzymki taka przemiana pojawia się 
dopiero wtedy, kiedy trwa ona dłu-
go. Bo najpierw jest euforia, chce 
się iść, wszystko człowieka cieszy, 
z czasem jednak następuje moment 
zniechęcenia, spowszednienia.

I wtedy człowiek zaczyna wal-
czyć ze sobą, i jeśli się przełamie, 
przyjmuje jako styl życia to, że każ-
dego dnia trzeba wstać o godzinie 
4 rano, spakować się, jechać, roz-
pakować się i wciąż przyzwyczajać 
się do nowego. 

Rowery są trudniejsze od pieszej 
pielgrzymki, ale można dalej do-
jechać. Ten trud rekompensowany 
jest przez możliwość zwiedzania, 
zobaczenia świata z innej perspek-
tywy. I czuje się wiatr, czuje się za-
pach, czuje się, że się coś osiągnęło. 
Jeżdżenie na rowerach jest też taką 
odskocznią, resetem spraw codzien-
nych – na wyprawie rowerowej 
praktycznie już po drugim dniu 
zapomina się o wszystkim, gubi się 
poczucie czasu: ktoś pyta jaki dzi-
siaj dzień. Jako pielgrzymi staramy 
się załatwiać noclegi tak, żeby nic 
nie kosztowały, albo były bardzo 
skromne. Śpimy w kościołach, sal-
kach, w namiotach – to jest wpisane 
w pielgrzymkę. To mało komforto-
we, ale bardzo pociągające, i każdy 
chce jechać znowu, mimo że wiąże 
się to z wielkim zmęczeniem, a na-
wet cierpieniem. 

Grupa niesamowicie mobilizuje. 
Wstaje się i się jedzie, nawet jak 
nie lubi się wstawać wcześnie. To 
wszystko buduje wspólnotę. Jak 
to kiedyś ktoś powiedział: najlepsi 

kumple to są tacy, co przeżyli 
wspólnie jakąś wojnę. Dla nas te 
wyprawy mają coś z wojny: to 
codzienna walka z trudnościami, 
z podjazdami, z wiatrem. Ale po 
przyjeździe na miejsce noclegu jest 
wielka radość, że się coś osiągnęło, 
i kiedy możemy iść coś zobaczyć, 
zwiedzić. A następnego dnia znowu 
to samo. Endorfiny działają. Ale 
przychodzi taki moment, że już 
nic nie działa, jest po prostu zmę-
czenie. W trzecim tygodniu nawet 
przestajemy rozmawiać, jedziemy  
w skupieniu. Wtedy czuje się już 
cel, ale też pokorę. 

Dla mnie jako księdza ta wy-
prawa jest formą ewangelizacji, bo 
rower dla mnie to takie medium, no-
śnik informacji. Jak ktoś przeczyta 
czy usłyszy, że jedziemy rowerami 
z Żywca do Maroka, to go to zainte-
resuje. A przy tym jest dużo mowy  
o modlitwie, poświęceniu, intencji, 
o tym, że Bóg wcale nie przeszka-
dza w przygodzie. I że wiara jest 

KS. GRZEGORZ KIERPIEC: 
Można z Panem Bogiem robić wielkie rzeczy, i wcale nie są nudne

dla nas czymś ważnym, że nam 
pomaga, że się jej nie wstydzimy. 
To jest właśnie ewangelizacja, 
szczególnie tych, którzy nas spoty-
kają po drodze, którzy słuchają czy 
czytają o nas w mediach, oglądają w 
telewizji, śledzą na Facebooku. Że  
w Kościele dzieją się też fajne 
rzeczy, a nie tylko pokuta. Że  
z Kościołem są też młodzi ludzie. 
„Z młodzieżą trzeba się odważyć 
na wszystko” powiedział św. Eu-
geniusz de Mazenot. Rowery to od-
ważna oferta, ale jest coraz więcej 
chętnych. 

Jednocześnie pamiętajmy, że Jan 
Paweł II powiedział: „Świętość to 
jest normalność i przede wszystkim 
wierność Twoim najmniejszym 
obowiązkom”. Nie chodzi o jakieś 
heroiczne czyny, ale codzienność: to, 
co mam robić, to robię. Chociaż jest 
ciężko, jest rutyna, ale jestem wierny 
swoim obowiązkom i je wypełniam. 
Tak się zdobywa świętość.  
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Kuloodporni Bielsko-Biała, 
pierwszy w województwie  
śląskim oraz w całym naszym re-
gionie zespół Amp futbolu, został 
włączony w struktury  
ekstraklasowego TS Podbeskidzia 
Bielsko-Biała. W nowym sezonie 
nasz zaprzyjaźniony klub będzie 
występował jako TS Podbeskidzie 
Kuloodporni Bielsko-Biała.
Z uwagi na szeroko rozumianą 

działalność w zakresie promowania 
sportu powszechnego i wyczynowego 
osób niepełnosprawnych Kuloodporni 
często współpracowali i wymieniali się 
doświadczeniami ze Stowarzyszeniem 
Integracyjnym Eurobeskidy. 

Kuloodporni Bielsko-Biała to 
aktualni mistrzowie Polski w Amp 
futbolu, czyli w piłce nożnej osób po 
amputacjach kończyn. W poprzednich 
latach także srebrni i brązowi medaliści 
Mistrzostw Polski. Jej wychowanko-
wie grają w Reprezentacji Polski Amp 
fulbolu. Jest to więc drużyna z dużymi 
sukcesami na koncie, jedyna w całym 
regionie. W dodatku to jedyny w wo-
jewództwie śląskim podmiot organi-
zujący treningi piłkarskie dla dzieci 
z niepełnosprawnością. 

Teraz zostali częścią TS Podbeski-
dzie, czyli najbardziej rozpoznawalne-
go klubu piłkarskiego całego regionu, 
który od bieżącego  sezonu występuję 
w PKO Ekstraklasie. Od września 
grają w czerwono-biało-niebieskich 
barwach. Decyzja ta została ogłoszona 
końcem sierpnia, a oficjalnie przeka-
zana kibicom obecnym na trybunach 
Stadionu Miejskiego podczas meczu 
PKO Ekstraklasy klubu Podbeskidzia  
z Cracovią, 30 sierpnia. Na meczu obec-
na była również ekipa Kuloodpornych.

Przekazanie drużyny w struktury 
TS Podbeskidzia Bielsko-Biała to 
inicjatywa Daniela Kawki, założyciela  
i prezesa Fundacji Kuloodporni. 
Kawka nie ukrywa, że w trakcie 
przymusowego postoju związanego  
z epidemią koronawirusa wiele myślał 
nad tym i zdecydował, że projekt musi 
zostać przejęty przez większy i bar-
dziej doświadczony podmiot. Bez tego 

ciężko byłoby się dalej rozwijać, a na 
tym bardzo mu zależy: - Samodzielnie 
trudno byłoby mi utrzymać dynamikę 
rozwoju. Naturalnym kierunkiem było 
TS Podbeskidzie, z którym współ-
pracowaliśmy od samego początku. 
Oczywiście dla mnie była to bardzo 
trudna decyzja, ponieważ jestem 
z Kuloodpornymi bardzo związany 
emocjonalnie. Jednak najważniejsi dla 
mnie byli zawsze zawodnicy i stwier-
dziłem, że dla ich rozwoju sportowego 
będzie to najlepsze rozwiązanie. Tym 
bardziej, że Podbeskidzie jest teraz bar-
dzo dobrze zarządzane, więc wiem, że 
trafiają w dobre ręce. Cała sekcja zyska 
profesjonalną opiekę marketingową, fi-
nansową oraz sportowo-organizacyjną. 
Chcę, żeby zawodnicy coraz mocniej 
czuli, że są pełnoprawnymi sportowca-
mi. Ta fuzja ma w tym pomóc. 

Na I Turnieju Amp futbolekstra-
klasy w Nowym Targu (5-6 września) 
Kuloodporni już jako „Górale” zajęli 
3. miejsce. Apetyty były większe – jak 
przystało na Mistrza Polski – jednak 
tym razem przegrali dwa pierwsze me-
cze i musieli przełknąć porażkę, stając 
na najniższym stopniu podium. Być 
może treningi pod nową opieką będą 
owocne i w kolejnych rozgrywkach, 
które odbędą się już 3-4 października w 
Bielsku-Białej, Kuloodporni zabłysną 
formą i nowymi umiejętnościami tak 
sportowymi, jak i taktycznymi. 

- Jako Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy cieszymy się z każdej do-
brej inicjatywy, która wspiera i aktywi-
zuje osoby niepełnosprawne w różnych 
dziedzinach sportu. Dlatego gratulu-
jemy Kuloodpornym Bielsko-Biała 

sportowej fuzji z TS Podbeskidzie oraz 
liczymy na dalszy rozwój sportu osób 
niepełnosprawnych w całym naszym 
regionie. My działamy już blisko 25 
lat. Przez ten czas zbieramy całą masę 
doświadczeń, które wykorzystujemy 
także w  bieżącej działalności. Dlatego 
każda sportowa inicjatywa wspierająca 
osoby niepełnosprawne bardzo nas 
cieszy – powiedział Prezes Stanisław 
Handerek

Jednocześnie od połowy sierpnia 
klub TS Podbeskidzie, który od no-
wego sezonu 2020/2021 występuje  
w piłkarskiej Ekstraklasie, przygo-
tował ofertę darmowych karnetów 
dla osób z niepełnosprawnościami na 
mecze Ekstraklasy oraz Pucharu Polski 
rozgrywane przez TS Podbeskidzie na 
Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej 
w tym sezonie. Odbiór wejściówek 
jest możliwy tylko w sklepie stacjonar-
nym TS Podbeskidzie w Gemini Park 
za okazaniem orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. Na razie z bez-
płatnych wejściówek mogą skorzystać 
tylko osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności (I stopień). Mamy 
nadzieję, że to ograniczenie niebawem 
zostanie zniesione i zaproszenie na me-
cze otrzymają również osoby z lżejszą 
niepełnosprawnością, niż znaczna. 

„Ponad nami tylko góry” to tytuł 
piosenki, którą napisał i wykonał Filip 
Laskowski, młodzieżowy zawodnik 
Podbeskidzia. W teledysku wzięła 
udział cała drużyna Podbeskidzia,  
a jego premiera odbyła się podczas fety 
z okazji awansu Podbeskidzia do Eks-
traklasy 25 lipca. Można go oczywiście 
obejrzeć na Youtube.

Ponad nami 
tylko góry
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W sobotę 22 sierpnia na 
pływalni COS w Szczyrku 
odbyły się VII Ogólnopolskie 
Integracyjne Letnie Za-
wody w Pływaniu. 
W tym roku młodzi pływacy 
na rywalizację musieli 
poczekać nieco dłużej. 
Planowane początkowo 
na czerwiec letnie zawody 
w pływaniu ostatecznie 
odbyły się końcem wakacji. 

Celem zawodów w pływaniu dla 
dzieci jest propagowanie zdrowego 
stylu życia, a także popularyzacja 
samego pływania jako dobrej 
formy spędzania czasu wolnego. 
W czasach, kiedy dzieci spędzają 
mnóstwo czasu przed kompu-
terami lub z telefonem w ręku, 
pływanie ma zbawienny wpływ 
na ich sprawność. Tym bardziej po 
okresie kwarantanny, kiedy przez 
3 miesiące dzieci nie chodziły do 
szkoły, a tym samym na zajęcia 
dodatkowe na basenie. Podczas 
zawodów mogą sprawdzić swoje 
umiejętności, otrzymać nagrody, 

ale przede wszystkim świetnie się 
bawią. 

W imprezie wystartowała ponad 
setka dzieci z klas I-VIII szkoły 
podstawowej. Znaczącą grupę 
zawodników stanowiły dzieci 
uczęszczające na zajęcia w ra-
mach programu „Umiem pływać”, 
organizowanego przez Stowarzy-
szenie Eurobeskidy. – Zawody są 
podsumowaniem pewnego okresu. 
Sumienne uczęszczanie na zajęcia 
bezpośrednio przekłada się na 
wyniki. Zawody mają zachęcać 
dzieci do aktywności, są pewnego 
rodzaju motywacją do dalszej pra-
cy. Ci, którzy pilnie przykładali się 
do ćwiczeń i nie opuszczali zajęć 
mają szanse stanąć na podium – 
podkreślał trener Jarosław Wójcik, 
sędzia główny. – Pływanie, tak jak 
każdy sport, nie tylko poprawia 
motorykę, siłę czy kondycję. Uczy 
wytrwałości, samodyscypliny, do-
daje pewności siebie – dodał.

W czasie wakacji dzieci nie tyl-
ko wyjeżdżają, ale też mają wiele 
innych ciekawych zajęć,  dlatego 
perspektywa zawodów była dla 
nich motywacją do uczestniczenia 
w treningach. – Na zajęcia najchęt-
niej przychodziły dzieci z najmłod-
szych klas – mówi trenerka Alicja 
Kos, która od niedawna prowadzi 
zajęcia z dziećmi. – Pomimo wy-
mogów same zawody przebiegły 
bardzo sprawnie, bez żadnych nie-
miłych niespodzianek, a nawet bez 
falstartów czy powtarzania biegów.

Przyjazna atmosfera sprzyjała 
sportowej rywalizacji. A było o co 
walczyć. Dla tych, którzy popłynęli 
najszybciej, przygotowane były 
nagrody. Zaś na każdego wyczer-
panego pływackim wysiłkiem 
zawodnika czekał pyszny obiad  
z deserem, przygotowany w kuchni 
COS. Każdy otrzymał też pamiąt-
kową koszulkę.
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W tym roku zawody wyjątkowo 
odbyły się z podziałem na trzy 
tury. Po każdej z nich nagradzani 
byli zwycięzcy. Podczas dekoracji 
nie zabrakło słów uznania, które 
wicestarosta żywiecki Stanisław 
Kucharczyk skierował do prezesa 

Stanisława Handerka, doceniając 
inicjatywy podejmowane przez SI 
Eurobeskidy. - W dobie pandemii 
często zapominamy o osobach, któ-
re organizują w tym trudnym czasie 
imprezy dla młodzieży, dla dzieci, 
dlatego w tym miejscu również 

z okazji jubileuszu chciałbym na 
ręce pana prezesa i całego Zarządu 
złożyć serdeczne podziękowania  
i gratulacje – zaznaczał. 

Impreza została dofinansowana 
z Ministerstwa Sportu. Sponsorem 
głównym była Spółka Tauron. 
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SZTANGI W GóRę
Na ten moment 

wielu sztangistów 
czekało bardzo długo. 

W sobotę 8 sierpnia 
w Bielsku-Białej 

odbyły się  
wyczekiwane XVII 

Ogólnopolskie 
Integracyjne 

Zawody  
w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc oraz 
VI Otwarte 

Integracyjne  
Mistrzostwa Śląska 

w Wyciskaniu Leżąc 
Klasycznym. 

Dla dużej części startujących 
były to pierwsze poważne zawody 
po epidemicznej przerwie. Orga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy zawody 
pierwotnie miały odbyć się w mar-
cu, jednak z powodu koronawirusa 
musiały zostać przełożone. - Są to 
zawody, które zawsze rozpoczy-
nają sezon startowy i to są takie 
pierwsze zawody sprawdzające 
nasze przygotowanie. W tym roku 
niestety później,  długo wyczeki-
wane, nareszcie się odbyły. Jest 
tyle osób spragnionych rywalizacji, 
że każdy chętnie tutaj przyjechał  
i startuje – komentowała Magda-
lena Kostka ze Startu Katowice, 
którego zawodnicy regularnie 
pojawiają się na zawodach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie 
Eurobeskidy.
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wymagała oczywiście wprowa-
dzenia dodatkowych ograniczeń, 
zarówno na organizatorów, jak  
i na sportowców. Chęć udziału  
w zawodach deklarowało blisko 
150 osób, niestety mogło wziąć 
udział jedynie 110 zawodników. 
Pojawiły się także maseczki, płyny 
do dezynfekcji oraz przyłbice. 

– Przebieg zawodów oceniam 
bardzo dobrze. Spełniły swoją 
funkcję integracyjną osób niepeł-
nosprawnych z pełnosprawnymi: 
startowała tutaj spora część 
zawodników z czołówki Polski 
PZKFFiTS oraz z PZSN START. 
Mieli oni wysokie rezultaty, choć 
zawodnicy generalnie przygoto-
wali się na inne terminy, więc to, 
że w ogóle te zawody się udały, 
pomimo wprowadzonych procedur 
antycovidowych, to wielki sukces 
– podkreślał sędzia główny Arka-
diusz Znojek.

Tegoroczne zawody dla niektó-
rych stanowiły pierwsze przetar-
cie. – Trójbój trenuję niecały rok. 
To moje pierwsze zawody. Udało 
mi się wycisnąć 65 kg. Czuję się 
dobrze, choć mogło być lepiej – 
mówiła zdobywczyni pierwszego 
miejsca w kat. OPEN do lat 16 
Natalia Bogdziewicz. Z kolei  

w sędziowaniu swój debiut zaliczy-
ła 21-letnia Zuzanna Kula, złota 
medalistka Mistrzostw Europy  
w WSK w Luksemburgu i Mi-
strzostw Świata w WSK w Ka-
nadzie. – Mam już za sobą takie 
małe zawody, podwórkowe można 
powiedzieć. To pierwsze waż-
niejsze zawody, jakie przyszło mi 
sędziować, choć nie jestem tutaj 
pierwszy raz. Zawody są bardzo 
dobrze zorganizowane. Zawsze 
było naprawdę fajnie jeśli chodzi  
o wyżywienie czy nocleg, porów-
nywalnie z rangą międzynarodo-
wą. Na Mistrzostwach Polski nie 
ma wyżywienia ani noclegów, 
wszystko na własną rękę – podkre-
ślała debiutująca sędzina.

Ogólnopolskie zawody zo-
stały przeprowadzone w sześciu 
kategoriach. Kobiety startowały 
w kategorii OPEN, mężczyźni  
w kat. wagowej do 72 kg i ponad 
72 kg. Tytuł najlepszego zawod-
nika niepełnosprawnego trafił 
do Artura Lisa (Start Tarnów), 
który wycisnął 160 kg. Wśród 
pełnosprawnych najlepszy okazał 
się zawodnik gospodarzy Adrian 
Grabski (SI Eurobeskidy) z wyni-
kiem 235 kg. Patryk Wójcik (Start 
Tarnów), który wycisnął 120 kg, 
zdobył tytuł najlepszego juniora.

W gronie najlepszych za-
wodniczek znalazła się Joanna 
Czekurłan (KS Team Wrocław)  
z rezultatem 100 kg oraz z tym 
samym wynikiem niepełno-
sprawna Beata Jankowska (Start 
Wrocław), która była bardzo zado-
wolona z tego wyniku. – Bardzo 
zmotywowałam się do startu i od-
powiednio się przygotowywałam. 
Trenowałam w czasie przerwy na 
tyle, na ile mogłam, jeździłam na 
wózku, dziennie pokonywałam dy-
stans 4 km. Do ćwiczeń siłowych 
wróciłam na początku czerwca. 
Myślę, że dziś wykorzystałam 
swoje możliwości w 100 procen-
tach - powiedziała. Obie panie 
swój sukces powtórzyły podczas 
Mistrzostw Śląska: stając na 
podium na miejscach pierwszym  
i trzecim. Drugą pozycję zajęła  
w tej klasyfikacji Agata Sitko 
(UKS Pover Kuźnik Chorzów).

Na Mistrzostwach Śląska wśród 
panów triumfowali kolejno z klubu 
KKF Azory Kraków Konrad Gro-
chalski – 165 kg i Adam Balawej-
der – 175 kg oraz Michał Krętosz 
(UKS Eugen Knurów) – 185 kg.

Zdecydowanie największy cię-
żar wycisnąć udało się Adamowi 
Łaskawskiemu – brązowemu 
medaliście mistrzostw globu  
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i multimedaliście mistrzostw Pol-
ski, który podczas sobotnich zawo-
dów podniósł 252,5 kg. Sportowiec 
UKS Pover Kuźnik Chorzów zajął 
pierwsze miejsce w najcięższej 
kategorii wagowej +120 kg. Drugi  
w tej kategorii był Adrian Grabski  
z SI Eurobeskidy. 

- W zawodach dla osób niepeł-
nosprawnych są o wiele wyższe 
kryteria, niż w zawodach osób cał-
kowicie sprawnych. Tych obowią-
zują przepisy Międzynarodowej 
Federacji Trójboju Siłowego (IPF), 
które dopuszczają np. cofnięcie 
sztangi jedną ręką, które może ge-
nerować wyższy wynik. Natomiast 
dla osób niepełnosprawnych jest to 
błąd techniczny z punktu widzenia 
tej samej Federacji. Dlatego spor-
towcy niepełnosprawni przeważnie 
wyciskali sztangę w zdecydowanie 
czystszy sposób, równomiernie,  
i pod tym względem byli górą – 
ocenił sędzia Arkadiusz Znojek.

- Osoba niepełnosprawna może 
rywalizować w każdych zawo-
dach, w każdych mistrzostwach 
Polski razem z pełnosprawnymi.  
I rywalizują, w skali roku ogromna 
ilość osób niepełnosprawnych 
startuje, i to w różnych kategoriach 
wiekowych. Dlatego PZKFiTS 
współpracuje ze STARTami, 
mimo że rywalizujemy o medale 
- dodał Włodzimierz Laskowski, 
przedstawiciel Polskiego Związku 
Kulturystyki, Fitness i Trójboju 
Siłowego.

Impreza była transmitowana na 
żywo, w szczytowym momencie 
oglądało ją ponad 3 tys. osób.

Patronat Honorowy nad 
wydarzeniem objął Marszałek 
Województwa Śląskiego – Jakub 
Chełstowski. 

Partnerem wydarzenia był 
TAURON S.A. 

Sponsorem głównym była fir-
ma AQUA S.A. z Bielska-Białej. 
Zawody sponsorowali również  
ZPM Hańderek oraz Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Impreza została dofinansowana 
ze środków Ministerstwa Sportu.
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Zapraszamy na Ekstremalny 
Półmaraton Górski o Puchar Sta-
rosty Powiatu Żywieckiego.

Już za dwa tygodnie, w sobotę 
17 października, odbędzie się 
Ekstremalny Półmaraton Górski 
o Puchar Starosty Powiatu Ży-
wieckiego, współorganizowany 
przez Stowarzyszenie Integracyj-
ne Eurobeskidy. Jeszcze w maju, 
kiedy półmaraton powinien był 
się odbyć, zapraszaliśmy chęt-
nych do biegu na październik -  
i tym razem nic w jego organizacji 
nie stanęło na przeszkodzie. 

Głównym celem biegu jest propa-
gowanie aktywności fizycznej, która 
przyczynia się do poprawy sprawno-
ści i zdrowia człowieka. Biegi górskie 
wymagają przygotowania, a udział  
w rywalizacji sportowej jest do-
datkową motywacją do treningów.  
A jest o co walczyć – najlepsi zawod-
nicy otrzymają nagrody i pamiątkowe 
puchary, a każdy zawodnik, który 
ukończy bieg, na mecie otrzyma pa-
miątkowy medal. 

Trasa jak zwykle zaczyna się  
w rejonie parkingu przy Hotelu Zim-
nik Luksus Natury**** w Lipowej   
i przebiega szlakami górskimi z Doliny 
Zimnika, przez Kościelec i Malinow-
ską Skałę, aż na szczyt Skrzycznego. 
Obsługa techniczna i sędziowie będą 
czuwali na trasie, mimo tego organiza-
torzy wymagają, by każdy zawodnik 
podczas biegu miał przy sobie nałado-
wany telefon z zapisanym w pamięci 
numerem GOPR (601-100-300) lub 
aplikacją „Ratunek”.

Start półmaratonu zaplanowany 
jest na godz. 10:00. Biuro zawodów, 
czynne od godz. 8:00, zajmie się 
wydawaniem pakietów startowych  

(w tym pamiątkowej koszulki). Limit 
na pokonanie trasy to 4 godziny, 
dlatego o godz. 14:00 zostanie zakoń-
czona rywalizacja. Rozdanie nagród 
zaplanowane jest na godz. 15:00,  
a w międzyczasie każdy zawodnik 
otrzyma dwudaniowy posiłek.

W zawodach może wziąć udział 
każda osoba pełnoletnia, która wypeł-
ni zgłoszenie na stronie internetowej 
bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/470 
i do 12 października wpłaci opłatę 
startową. Limit zapisów to 200 za-
wodników, warto więc pośpieszyć się 
ze zgłoszeniem. 

Informacji na temat zawo-
dów udzielą pracownicy biura  
Stowarzyszenia: tel. 33-862-31-97,  
e-mail: sport@eurobeskidy.org.pl 

Organizatorzy: Stowarzyszenie 
Integracyjne Eurobeskidy, Stowarzy-
szenie Bieg po Zdrój. Współorgani-
zatorzy: Gmina Jaworze, Starostwo 
Powiatowe w Żywcu, Nadleśnictwo 
Węgierska Górka.

Sponsor Główny: GAZ System. 
Dofinansowano ze środków: Mi-

nisterstwo Sportu

Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy prowadzi nabór 
do programu „Asystent osobisty 
osoby z niepełnosprawnościami”. 

Z pomocy mogą skorzystać oso-
by z niepełnosprawnością. - Swoją 
uwagę skupiamy przede wszystkim 
na osobach z niepełnosprawnością 
ruchu i wzroku w stopniu znacznym. 
Wśród naszych podopiecznych jest 
wiele osób, które takiej pomocy po-
trzebują. My staramy się ją zapew-
nić. Oczywiście nie wykluczamy 
niepełnosprawnych niezwiązanych 
z naszym Stowarzyszeniem - zazna-
cza prezes Stanisław Handerek.

Nabór trwa, a do programu 
wciąż mogą się zgłosić osoby, które 
chciałyby pracować w roli asysten-
ta. - W dalszym ciągu poszukujemy 
wykwalifikowanej kadry z terenu 
powiatu żywieckiego i bielskiego. 
Muszą to być osoby posiadające 
kwalifikacje asystenta osoby nie-
pełnosprawnej, opiekuna osoby 
starszej lub opiekuna medycznego - 

tłumaczy. Asystenta nie należy mylić 
z opiekunem. Obowiązki pierwszego 
z nich ograniczają się zazwyczaj do 
pomocy w wyjściu, powrocie oraz  
w dojazdach np. na rehabilitację  
i zajęcia terapeutyczne lub do ośrod-
ków kultury, pomoc w zakupach czy  
w załatwieniu spraw urzędowych.

Program dofinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej.

Więcej informacji pod nume-
rem tel. 33- 862 31 98 lub w siedzi-
bie Stowarzyszenia (Łodygowice,  
ul. Królowej Jadwigi 6).

Asystent mile widziany
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W dniach 5-6 września 
w Łodygowicach odbyło 

się wielkie doroczne święto 
sportu: XX Ogólnopolski 
Turniej Tenisa Stołowego 

Osób Niepełnosprawnych, 
organizowany przez  

Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy.  

Już od piątku 4 września do 
Dworku Góralskiego zjeżdżali 

goście z klubów  
z różnych stron Polski. 

 W rozgrywkach uczestniczyli 
przedstawiciele 12 klubów: 

START Warszawa,  
IKS AWF Warszawa,  

WZSN START Wrocław, 
IKS Silesia Katowice, 

WSSiRN START Katowice, 
 Polonia Bytom,  

TOP Bolesławiec,  
START Radom, START Lublin, 

ZSN START Skierniewice, 
KTS Optima Lublin,  

oraz oczywiście  
Eurobeskidy Łodygowice. 

Przy stole nie ma sentymentów
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W uroczystym otwarciu turnieju, 
u boku prezesa Stowarzyszenia 
Integracyjnego Eurobeskidy, Sta-
nisława Handerka, uczestniczył 
honorowy członek Stowarzyszenia, 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Stanisław Szwed, który gorąco 
powitał zebranych, dziękując 
Stowarzyszeniu Eurobeskidy za 
organizację turnieju, podkreślając 
jednocześnie rolę Ministerstwa  
i PFRON, które wspierają tego typu 
inicjatywy dla wzrostu aktywności 
społeczeństwa polskiego. Towarzy-
szący im poseł na Sejm RP obecnej 
kadencji oraz członek Komisji Kul-
tury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 
Przemysław Drabek, pogratulował 
organizatorom wytrwałości i zapa-
łu, wyrażając nadzieję, że turniej 
doczeka wielu kolejnych edycji. 
– Wiemy, ile to wymaga wysiłku, 
żeby zorganizować w pełni pro-
fesjonalne zawody, tym bardziej  
w obecnej sytuacji, kiedy wiele im-
prez jest odwoływanych. Sport osób 
niepełnosprawnych jest niezwykle 
istotny, dający zawodnikom ogrom-
ną siłę, również w kontekście życia 
zawodowego i prywatnego - dodał. 

Poseł odczytał też list Minister 
Sportu, Danuty Dmowskiej-
-Andrzejuk, która ze względu na 
wcześniejsze zobowiązania nie 
mogła przyjechać do Łodygowic. 
- Wartości, jakie niesie sport, są 
istotnym elementem integracji 
społecznej oraz wspierają budo-
wę więzi międzyludzkich. Mam 
nadzieję, że podczas rywalizacji 
spełni się wiele sportowych marzeń. 
Życzę państwu niegasnącej pasji 
oraz satysfakcjonującej rywalizacji  
w duchu fair play - to fragment tego 
listu. Dokładnie taka atmosfera 
panowała wśród zawodników: iście 
rodzinna, ale tylko do momentu, 
kiedy stawali naprzeciw siebie przy 
stole. Wtedy do głosu dochodziły 
osobiste ambicje i współodpo-
wiedzialność za sukces drużyny. 
Zgodnie z zasadami do rywalizacji 
przystąpiły drużyny w składzie 
mieszanym (3 lub 4-osobowym): 
zawodniczka, zawodnik na wóz-
ku, zawodnik z kategorią VI-VIII  
i z kategorią IX-X. Nie każda skła-
dała się z członków tego samego 
klubu, ale walka o drużynowe 
trofeum nie wie, co to „lokalny 
patriotyzm”. 

Zacięte mecze trwały tak długo, 
że rozgrywki grupowe nie skoń-
czyły się w zaplanowanym czasie 
– czyli do pory obiadu, podanego 
w Dworku Góralskim. Najcięższe 
boje rozpoczęły się więc popołu-
dniu. Półfinałowe mecze rozegrały 
ze sobą START Radom i Stowa-
rzyszenie Eurobeskidy Łodygowice 
oraz WSSiRN START Katowice  
i WZSN Wrocław. W finale rywa-
lizowały ze sobą Wrocław i Łody-
gowice. Po długiej i wyczerpującej 
rozgrywce zdobywcami pucharu 
zostali zawodnicy WZSN Wrocław: 
Jolanta Kopaczyńska, Zbigniew 
Kopaczyński, Daniel Staszak  
i Marek Dubiński. – Wygraliśmy, 
wygraliśmy, wygraliśmy – wy-
krzykiwał niezwykle emocjonalnie 
Marek Dubiński, którego wygrana 
przesądziła o wyniku turnieju. Tym 
samym Wrocławianie odegrali 
się za przegrany mecz finałowy  
z ubiegłego roku, kiedy to zwycię-
ską drużyną została ekipa Eurobe-
skidów, choć w innym składzie, niż 
tegoroczna srebna drużyna, czyli 
Edyta Sprycha – Kąkol, Sławo-
mir Przybysz, Grzegorz Pieronek  
i Wojciech Zuziak. 
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Niedzielne rozgrywki indywi-
dualne były równie emocjonujące 
– tutaj tym bardziej sentymentów 
nie było. W kategorii indywidualnej 
kobiet OPEN zwyciężyła Jolanta 
Kopaczyńska z WZSN START 
Wrocław (ubiegłoroczna złota 
medalistka w deblu na Indywidu-
alnych Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Tenisie Sto-
łowym, w parze z Wiolettą Kimlą  
z SI Eurobeskidy), zdobywając tym 
samym komplet trofeów turnieju. 
Przed finałowym meczem nie odpo-
czywała, ale cały czas intensywnie 
trenowała, bo, jak mówi: - Nie 
można „ostygnąć”, bo wtedy nie 
gra się dobrze; do finału trzeba 
podejść rozgrzanym. Ta strategia 
pozwoliła jej zdobyć przewagę nad 
rywalką, która zajęła drugie miej-
sce: Krystyną Ring z IKS Silesia 
(która triumfowała w tej kategorii  
w 2018 roku). – Jestem dziewiąty 
raz na tych zawodach i zawsze super 
jest na nie przyjechać. W turnieju 
drużynowym się nie powiodło, ale 
liczyłam na indywidualne i jestem 
zadowolona, bo drugie miejsce 
jest bardzo dobre – cieszyła się 
zawodniczka.

W kategorii Mężczyźni WÓZKI 
zacięty mecz finałowy zakończył 
się zwycięstwem Ryszarda Papisa 
ze START Warszawa. – Wygrałem 
dzisiaj mecz o wejście do finału  
z zawodnikiem, z którym wczoraj 
przegrałem, tak bywa. To jest sport. 
Mówią, że kto nie ryzykuje, ten szam-
pana nie pije. Drugie miejsce już mia-
łem, pozostało zawalczyć o pierwsze.  

Ta wygrana jest dla mnie mobi-
lizacją do dalszej pracy. To jeden 
z fajniejszych turniejów. Najważ-
niejszy był sport w dobrym tego 
słowa znaczeniu, i z tego jestem 
zadowolony. Dzisiaj byłem lepszy. 
Tenis stołowy to jest taki sport, który 
jest wielką niewiadomą każdego dnia, 
i każdy z nas mógł wygrać, poziom 
był bardzo wyrównany. Koncentra-
cja, zimna krew pomagają wygrać, 
bo wszystko jest w głowie. Jeśli  
w głowie nie jesteśmy zwycięzcami, 
to nie mamy szans - powiedział po 
odebraniu pucharu. Jego przeciwni-
kiem w meczu finałowym, a więc zdo-
bywcą II miejsca został Danil Ustinov 
z WSSiRN START Katowice.

Zwycięzcy pozostałych katego-
rii indywidualnych to w kategorii 
Mężczyźni GRUPA IX-X Włodzi-
mierz Brylak ze START Warsza-
wa przed Dariuszem Ściganym  

z WSSiRN START Katowice, a w ka-
tegorii Mężczyźni GRUPA VI-VIII 
Maksym Chudzicki ze START Ra-
dom przed Mariuszem Olczakiem  
z IKS AWF Warszawa. 

Wśród kibiców turnieju indywi-
dualnego pojawił się Pełnomocnik 
ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Sekretarz w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
Paweł Wdówik. - Nie wolno 
zaniedbywać sprawy aktywności 
fizycznej. Jestem pełen uznania, 
że jesteście tak zaangażowani. 
Chcę Wam powiedzieć, że macie  
w Ministerstwie swojego człowieka. 
Śmiało możecie mi powiedzieć, co 
poprawić – deklarował uczestnicząc 
w rozdaniu nagród zwycięzcom. 
Towarzyszący mu w tym wicepre-
zes PFRON Tomasz Maruszewski 
podkreślał: - Zależy nam, żeby 
postrzeganie niepełnosprawności 
przez ogół społeczeństwa było 
normalne, że tak samo, jak pełno-
sprawni, osoby niepełnosprawne 
mają swoje pasje, również związane 
ze sportem, i mogą je realizować. 
Niezmiennie jestem pod wrażeniem 
zaangażowania i pasji wszystkich 
uczestników. Cieszy mnie, że  
w trudnym czasie epidemii sport 
niepełnosprawnych może funkcjo-
nować. Zawsze nam na tym zależa-
ło, a w tym roku mamy już rekordo-
wą kwotę środków wydatkowanych 
na sport dla niepełnosprawnych, 
bo blisko 40 mln złotych. Organi-
zacje pozarządowe, jak Stowarzy-
szenie Eurobeskidy, biorą udział  
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w postępowaniach konkursowych,  
z których dofinansowane są tego 
typu inicjatywy, ale dofinanso-
wujemy też większe imprezy, jak 
Memoriał Kamili Skolimowskiej, 
który dzisiaj odbywa się na Stadio-
nie Śląskim w Chorzowie. 

Wielkie zasługi Stowarzyszenia 
Eurobeskidy w popularyzowaniu tej 
uniwersalnej dyscypliny, jaką jest 
tenis stołowy, a poprzez aktywność 
sportową promowanie otwartości 
oraz przełamywanie stereotypów na 
temat niepełnosprawności, podkre-
ślał też Krzysztof Michałkiewicz, 
prezes PFRON, w swoim liście, 
przesłanym do organizatorów: 
- Dwie dekady turniejowych zmagań 
to piękny jubileusz oraz doniosłe 
święto integracji i sportu. Serdecz-
nie dziękuję za udzielanie wsparcia 
osobom niepełnosprawnym, a także 
kształtowanie właściwych postaw 
względem nich, uczenie akceptacji, 
tolerancji i życzliwości. 

Sędzia Główny, czyli trener 
zawodników Stowarzyszenia Eu-
robeskidy, Jerzy Schreiber, tak 
podsumował zawody: - Sytuacja  
z Covid-19 miała tylko taki wpływ, 
że z czołowej czwórki dwie dru-
żyny nie dojechały: z Radomia 
(przyjechał rezerwowy skład) i ze 
Skierniewic. Jednak nie miało to 
wpływu na ogólny poziom turnieju, 
który jak zawsze był wysoki. W nie-
których zespołach grali mistrzowie 
Polski w swoich kategoriach. Dużo 
pojedynków drużynowych kończy-
ło się wynikami 3:2, i o zwycięstwie 

decydowała gra deblowa, jednak 
niespodzianek raczej nie było. Dru-
żyna Stowarzyszenia Eurobeskidy 
nie powtórzyła wyniku z ubiegłego 
roku (I miejsce) i przegrała w finale 
z drużyną START Wrocław (1:3), 
która zrewanżowała się za porażkę 
w ubiegłorocznym finale. Jednak  
w naszym zespole nie mogła wystą-
pić najlepsza zawodniczka Wioletta 
Kimla, a nasz najlepszy zawodnik 
Grzegorz Pieronek grał z lekką 
kontuzją, która nie pozwoliła mu 
zagrać w turnieju indywidualnym. 
Dlatego drugie miejsce w turnieju 
jest dobrym wynikiem naszego 
zespołu. Zawodnicy naszego Sto-
warzyszenia mogli dobrze przygo-
tować się do zawodów, gdyż mieli 
możliwość trenowania przez całe 
wakacje, a forma wzrasta z dnia 
na dzień. Nasz turniej jest jednym 
z ostatnich sprawdzianów przed 

indywidualnymi Mistrzostwami 
Polski Osób Niepełnosprawnych 
w Krakowie (24-27 września). Na 
Mistrzostwa zakwalifikowali się 
najlepsi zawodnicy naszego klubu: 
Wioletta Kimla, Grzegorz Piero-
nek, Tomasz Mojrzysz i Michał 
Reterski. Zakwalifikował się rów-
nież Ireneusz Malinowski, ale nie-
stety wyeliminowała go kontuzja. 

A sędziowanie wymaga nie lada  
uważności, o czym dowiedzieliśmy 
się od Stefana Kostura, wiceprze-
wodniczącego Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Tenisa Stoło-
wego: - W kategoriach zawodników 
niepełnosprawnych stojących róż-
nica w zasadach w odniesieniu do 
pełnosprawnych sportowców jest 
tylko w serwisie: piłka po przejściu 
na drugą stronę nie może wracać w 
kierunku siatki, i nie może stanąć; 
przy zawodnikach na wózkach tak 
samo, jednak dodatkowo piłka nie 
może wychodzić do linii bocznej 
(musi być do końcowej linii stołu). 
Inaczej w grze deblowej na wóz-
kach: serw może wychodzić do linii 
bocznej, i nie jest obowiązkowa gra 
przemienna, jak w przypadku za-
wodników stojących. Jednak żadna 
część wózka nie może przekroczyć 
linii biegnącej przez środek stołu. 
Zawodnikowi na wózku nie wolno 
też unieść się nad siedzeniem, kiedy 
uderza, bo traci wtedy punkt. 

Sponsorem głównym turnieju 
była Spółka PGE Energia Odnawial-
na S.A. 

Wydarzenie zostało dofinansowa-
ne ze środków Ministerstwa Sportu 
oraz PFRON.
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Paweł Wdówik – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,  
Sekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

To wielka rzecz i wielka odwa-
ga Premiera, że zdecydował się 
powierzyć tą część spraw, które 
dotyczą osób niepełnosprawnych, 

komuś, kto jest w ten temat osobi-
ście zaangażowany także z powodu 
własnej niepełnosprawności. To jest 
o tyle ważne, że zupełnie inaczej 
wygląda rozwiązywanie różnych 
kwestii z perspektywy osoby nie-
pełnosprawnej, niż osoby, która 
jest po prostu działaczem. Osoba 
pełnosprawna powie: „Rozumiem, 
że to jest ważne, ale…”. Ja mam 
perspektywę osoby niepełnospraw-
nej, która jest nieraz odcinana od 
normalnego życia przez to, że nie 
ma na coś funduszy. Przez to mam 
więcej determinacji, żeby o pewne 
rozwiązania walczyć. 

Bardzo doceniam zaangażowa-
nie Stowarzyszenia Integracyjnego 
Eurobeskidy w promowanie sportu 
dla wszystkich osób z niepełno-
sprawnością. Sam po sobie widzę  

z upływem lat, że sprawność fizycz-
na jest szalenie ważna, żebym mógł 
dalej pracować. W „perspektywie 
finansowej 2021-2027” wpisałem 
jako jeden z priorytetów polityki 
państwa promocję aktywności 
fizycznej i sportu osób niepełno-
sprawnych w powszechnym wy-
miarze, żeby dbać o zdrowie osób z 
niepełnosprawnością. Żeby te osoby 
miały świadomość, że sprawa ich 
zdrowia leży też w ich rękach: mają 
dostęp do lekarzy i rehabilitacji, ale 
to, jak długo i na ile będą możliwie 
sprawni, zależy od tego, jak będą  
o to dbać. Uważam, że promowanie 
takich wydarzeń, jak ten turniej, 
gdzie kilkadziesiąt osób z różnymi 
niepełnosprawnościami zjawiło się 
i widać, że są aktywni fizycznie, to 
jest ogromnie ważna sprawa.

Pierwsze miejsce w kategorii ko-
biet indywidualnie. Pierwsze miejsce 
w rozgrywkach drużynowych. Naj-
lepsza zawodniczka turnieju. Jolan-
ta Kopaczyńska ze STARTu Wrocław 
(Mistrzyni Polski w 2015 roku oraz 
Mistrzyni Polski w deblu w 2019 
roku) „rozbiła bank” na łodygowic-
kim Turnieju Tenisa Stołowego.

Z tenisem stołowym związana 
jestem od około 15 lat. Wcześniej 
była to raczej tzw. gra w ping-ponga. 
Znacznie trudniej prostować złe na-
wyki z podwórkowej gry, niż uczyć 
się jej od początku. Od najmłodszych 
lat uprawiałam sport wyczynowo 
(akrobatyka sportowa, judo). Dla-
tego pragnęłam, aby moje dzieci 
także poddały się jakiejś sportowej 
pasji. Zawoziłam je więc na zajęcia  
z różnych dyscyplin: karate, judo, 
pływanie, koszykówka, siatkówka, 
piłka nożna, szachy i tenis stołowy, 
żeby mogły wybrać najodpowied-
niejszą dla siebie. Córka wybrała 

Jeśli chce się coś osiągnąć, trzeba się temu poświęcić
pływanie, potem judo, a najmłodszy 
syn - szachy i tenis stołowy. Czeka-
jąc, aż syn skończy trening, sama 
zaczęłam grać. Trener Władysław 
Bilski zauważył mnie i zaproponował 
treningi bardziej zaawansowane. 

W 2012 roku musiałam zmienić  
i przewartościować moje życie: prze-
szłam „ostrą niewydolność krążenia 
mózgowego”. Potem była długa re-
habilitacja. Wtedy podjęłam decyzję, 
że w dalszym ciągu będę uprawiać 
tenis stołowy, ale przejdę do klubu 
START Wrocław. Uprawianie sportu 
przez osoby niepełnosprawne, to 
przede wszystkim walka ze sobą  
i z własnymi ograniczeniami, czasem 
także z bólem. Jednak teraz jestem 
zachwycona, bo mogę wykonać 
wiele ćwiczeń, których wcześniej nie 
byłam w stanie wykonać. 

Tenis stołowy to dla mnie forma 
rehabilitacji, której będę potrzebowa-
ła już do końca życia. Jednocześnie 
jest sposobem na spędzanie wolnego 

czasu, a w przyszłości (na prawdzi-
wej emeryturze) na wypełnienie luki 
po pracy zawodowej. Obecnie jestem 
nauczycielem informatyki w Liceum 
Służb Mundurowych we Wrocławiu. 
Ukończyłam Pedagogikę Kultu-
roznawczą i studia podyplomowe  
z informatyki na Uniwersytecie Wro-
cławskim. Na AWF zrealizowałam 
studia trenerskie (tenis stołowy). 
Uzyskałam dyplom trenera I Klasy 
oraz trenera osób niepełnospraw-
nych. Od kilku lat jestem też sędzią 
okręgowym z licencją. Tenis stołowy 
jest więc istotnym elementem mojego 
życia.

Jeśli praca zawodowa mi na to po-
zwala, trenuję dwa razy w tygodniu 
po dwie godziny. Ten rok jest wyjąt-
kowy - z powodu pandemii zawiesili 
treningi od marca do końca maja. 
Od początku września również nie 
trenujemy. A od 24 do 26 września 
mamy Mistrzostwa Polski w Krako-
wie… Treningi mają określony sche-

Mam więcej determinacji, żeby o pewne rozwiązania walczyć.

JOLANTA KOPACZYŃSKA
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mat: rozgrzewka ogólnorozwojowa  
i techniczna, ćwiczenie i doskonalenie 
elementów, a potem stosowanie na-
bytych umiejętności w praktyce - na 
meczach i turniejach. Jeśli zdrowie po-
zwoli mi dalej trenować, chcę się do-
skonalić. Jeżdżę na obozy, szkolę tam 
dzieci. W wolnych chwilach sędziuję 
mecze I Ligi Kobiet oraz turnieje. 
Zamierzam w dalszym ciągu trenować 
dzieci, pracować z osobami niepełno-
sprawnymi, sędziować. Myślałam, że 
jak będę na emeryturze, to będę miała 
więcej czasu i będę mogła większość 
czasu poświęcić tej dyscyplinie. 
Niestety czasu nadal brakuje, zostają 
więc tylko treningi. Żeby utrzymać 
dobrą formę, trzeba trenować syste-
matycznie. Jeśli chce się coś osiągnąć, 
trzeba się temu poświęcić. 

Na turnieje przyjeżdżam od 5 lat. 
Zawsze panuje wspaniała atmosfera - 
czujemy się jak wielka tenisowa rodzi-
na. Poziom zawodników jest równie 
wysoki. W mojej grupie zabrakło 
mojej rywalki, a zarazem partnerki 
deblowej z Mistrzostw Polski w 2019 
roku, Wioli Kimli, ubiegłorocznej 
srebrnej medalistki tego turnieju.  
W tym roku spora liczba zawodników 
spowodowała, że rozgrywanych było 
dużo gier, a co za tym idzie przerwy 
między meczami były długie. Wyko-
rzystywałam je na treningi. Grałam  
z kolegami ze swojego klubu i z 
klubów zaprzyjaźnionych. Rozgrze-
wałam się także z koleżankami, m. in.  
z Krysią Ring [IKS SILESIA], z którą 

później spotkałam się w meczu fina-
łowym. W moim przypadku chodziło 
o utrzymanie pewnego poziomu roz-
grzania, bo każde tzw. „ostygnięcie” 
obniża skuteczność mojej gry. Było 
to wyczerpujące fizyczne, ale stanę-
łam do stołu gotowa do gry finałowej. 
Krysia Ring to triumfatorka tego tur-
nieju z 2018 roku - zatem przede mną 
stało trudne zadanie. Udało mi się 
zrealizować wszystkie zamierzenia 
taktyczne i techniczne, i pierwszy raz 
osiągnęłam sukces. Zawsze stawałam 
na podium, ale były to miejsca II lub 
III. Tym bardziej jestem zadowolona. 

Cała nasza drużyna START Wro-

cław, czyli ja, Daniel Staszak, Marek 
Dubiński i Zbigniew Wrzask wróciła 
z turnieju w znakomitych nastrojach. 
Zajęliśmy I miejsce w rozgrywkach 
drużynowych, pokonując ubiegło-
rocznych zwycięzców, czyli drużynę 
z Łodygowic! Prywatnie reprezen-
tujemy różne zawody, ale w razie 
potrzeby pomagamy sobie nie tylko 
na treningu, ale też w sprawach oso-
bistych. Spotykamy się na wydarze-
niach sportowych czy kulturalnych,  
i na zwykłych „pogaduchach”.

Bo stół zbliża. Nawet stół do tenisa 
stołowego. Choć w czasie rozgrywek 
o medale, puchary i tytuły, już przy 
tym stole sentymentów nie ma. 
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Szachiści 
nadrabiają 
zaległości

W sierpniu, po 5-miesięcz-
nej przerwie spowodowanej 
ograniczeniami ze względu na 
COVID-19,  możliwe było wzno-
wienie rozgrywek szachowych. 
Tegoroczny Grand Prix w Sza-
chach Szybkich Łodygowice 2020, 
organizowany przez Stowarzy-
szenie Integracyjne Eurobeskidy, 
w założeniu miał składać się  
z 8 turniejów, z których sześć naj-
lepszych wyników zalicza się do 
klasyfikacji końcowej Grand Prix. 

Pierwszy turniej został rozegrany 
11 stycznia i przyniósł zwycięstwo 
byłemu zawodnikowi Stowarzy-
szenia Eurobeskidy, 16-letniemu 
Kamilowi Kubicy (obecnie klub 
KSz SKOCZEK Czerwionka-
-Leszczyny). Drugi - 22 lutego, 
zakończył się sukcesem Marcina 
Jabłońskiego z Żywca. Kolejne tur-
nieje, zaplanowane na marzec, maj 
i czerwiec, zostały przełożone na 
terminy późniejsze z powodu kwa-
rantanny i wszystkich obostrzeń.  
W tym czasie zawodnicy Stowarzy-
szenia cały czas trenowali, głównie 
rozgrywając partie na lichess.org, 
co przy okazji przyniosło sukces 
Jana Temala, o czym pisaliśmy w 
czerwcowym numerze Aktywni 
Razem. Zajęcia stacjonarne zostały 
wznowione w czerwcu, a turniejo-
we rozgrywki w sierpniu.

III turniej (pierwszy w nowych 
warunkach) odbył się 8 sierpnia. 
Uczestniczyło w nim 28 zawodni-
ków, ale dzięki gospodarzowi (GO-
SiR Wilkowice), nie było kłopotów 
z zastosowaniem się do wytycznych 
dotyczących organizacji imprez. 
Warunki do gry były bardzo dobre: 
pomiędzy osobno ustawionymi 
stolikami zachowane zostały odle-
głości 4 metrów, a zawodnicy mieli 
możliwość grania w maseczkach 

lub przyłbicach, jeśli chcieli. Tym 
razem triumfował młody, 15-letni 
zawodnik, Maciej Malik z UKS 
Pałac Młodzieży z Katowic.

IV turniej został rozegrany  
22 sierpnia, również w Wilkowi-
cach. Tym razem w rozgrywkach 
wzięło udział zaledwie 17 osób  
- w tym samym dniu w Ustroniu 
rozgrywany był inny turniej,  
z wysokimi nagrodami i gościem 
specjalnym, XII mistrzem świata 
w szachach Anatolijem Karpowem. 
Niektórzy zawodnicy pojechali 

więc zobaczyć Karpowa na żywo, 
bo niewiele jest takich okazji. 
Zwycięzcą turnieju został Daniel 
Klimanek z AKS Mikołów.

V turniej odbył się 19 września, 
a wygraną zgarnął ponownie Maciej 
Malik. Młody zawodnik już od ja-
kiegoś czasu przyjeżdża na turnieje 
do Wilkowic i widać stałe postępy 
w jego grze. Z drugim numerem 
startowym wygrał bez problemu  
z doskonałym wynikiem 6,5 punktu 
z 7 partii. Wynik ten pozwolił mu 
objąć prowadzenie w całym cyklu 
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Grand Prix. - I jeśli tylko weźmie 
udział w kolejnych zawodach, 
sądzę, że będzie triumfatorem 
tegorocznego cyklu, najmłodszym  
w historii, pewnie blisko dwudzie-
stoletniej – mówi Jacek Matlak, 
Mistrz FIDE, sędzia główny turnieju.  
Z dobrej strony pokazał się tym 
razem Grzegorz Leśniak, niepełno-
sprawny zawodnik Stowarzyszenia 
Eurobeskidy, zajmując II miejsce. 
III miejsce przypadło bardzo mło-
demu 10-letniemu Michałowi Nie-
syt z Goleszowa. Zdaniem trenera, 

z zawodników Stowarzyszenia 
na wyróżnienie zasłużył również 
Antoni Szymik, który zyskał ponad 
40 punktów rankingowych i zajął 
VIII miejsce. Pan Antoni miał jeden 
z niższych rankingów w turnieju 
(trzeci najniższy). Ze swoich wyni-
ków mogą być też zadowoleni Fran-
ciszek Kuberski i Jerzy Kanach, 
którzy zyskali na rankingu.

Kolejne turnieje odbędą się  
w październiku: 17 i 31 VIII, zamy-
kający Grand Prix Łodygowic tur-
niej, zostanie rozegrany 21 listopada.

Trener Jacek Matlak nie tylko 
trenuje zawodników i sędziuje me-
cze. Kontynuuje też pisanie książek, 
między innymi z cyklu „Droga do 
mistrzostwa”. W połowie września 
z drukarni dotarła najświeższa po-
zycja – VIII już część pod tytułem 
„Droga do mistrzostwa szachowe-
go. Testy dla przyszłych mistrzów”. 
Zawiera 320 zadań ułożonych w 20 
tematycznych zestawów o różnym 
stopniu trudności. Testy ćwiczą 
takie zagadnienia jak szeroko 
rozumiana taktyka, wybór ruchu, 
poszukiwanie silnego posunięcia 
czy wybór strategii. Można też 
„zmierzyć się” z nastoletnim 
Magnusem Carlsonem, próbując 
zagrać tak samo, jak obecny mistrz 
świata w czasach, kiedy był junio-
rem. Książka powstała w czasach 
„narodowej” kwarantanny. Po raz 
pierwszy książka z tej serii ma 
twardą okładkę, jest szyta i wygląda 
naprawdę świetnie. Obecnie trwa 
promocja tego wydawnictwa wśród 
szachistów.

Realizację Grand Prix wspierają: 
Ministerstwo Sportu.

Zadanie XIX.16
XIIIIIIIIY 

8-+-+-+-+0 

7+-+-+-+-0 

6-+-+-+-+0 

5+-+-+-+-0 

4-+-+-+-+0 

3+-+-+-+-0 

2-+-+-+-+0 

1+-+-+-+-0 

xabcdefghy

problem czterech hetmanów 
– rozstawić cztery hetmany tak,  

aby zaszachować możliwie  
jak największą liczbę pól
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Przykładowe zadanie z książki 
Jacka i Marka Matlaków -  

„Droga do mistrzostwa  
szachowego. Testy  

dla przyszłych mistrzów”
część VIII
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 Aktywność to zdrowie

Dbanie o siebie jest niezbędne w każdym wieku, ale „w pewnym wieku” staje się jeszcze istotniejsze.  
Tym bardziej w obecnej sytuacji, kiedy z każdej strony media straszą COVID-19,  

zadbanie o zdrowie i hartowanie organizmu jest najważniejsze. 

Nie od dziś wiadomo, że osoby 
aktywne są bardziej odporne na wiru-
sy i infekcje, a do tego sprawniejsze 
fizycznie pomimo wieku i zdecydo-
wanie pogodniejsze. Nie dziwi więc 
niegasnąca popularność programu 
pod hasłem „Aktywność fizyczna 
mieszkańców z terenów wiejskich” 
Stowarzyszenia Integracyjnego Euro-
beskidy, w ramach którego osoby po 
50. roku życia spędzają czas na różne-
go rodzaju aktywności fizycznej. 

Jedną z proponowanych aktyw-
ności jest Nordic Walking, który 
uwielbiają szczególnie panie – ze 
względu na zbawienny wpływ na 
figurę. W dodatku uprawiany na 
świeżym powietrzu, gdzie obostrze-
nia nie obowiązują, nie ma koniecz-
ności dezynfekcji rąk czy sprzętu 
ani noszenia maseczek. Dlatego to 
świetny wybór, i to bez względu na 
pogodę. – Nie ma złej pogody, co 
najwyżej napad lenia, bo wymówka 
zawsze się znajdzie. Każdy ma chwile 

słabości, i wtedy nie ma sensu robić 
czegoś na siłę, ale trzeba starać się, 
żeby wyjątki nie stały się regułą – 
żartuje Urszula Chrapek, instruktorka 
Nordic Walking, prowadząca zajęcia  
w ramach programu. Zawsze ser-
decznie zachęca do maszerowania 
lub choćby spacerów, również teraz, 
jesienią: do parku, do lasu, w góry, 
gdzie tylko dusza zapragnie.

W tym roku pogoda wyjątkowo 
rozpieszczała tych, którzy wybierali 
ruch na świeżym powietrzu, i nawet 
pierwsze dni astronomicznej jesieni 
były bardzo ciepłe. Uczestniczki 
marszów deklarują, że zmiana po-
gody im niestraszna, i dopóki Pani 
Urszula będzie je prowadzić, dopóty 
będą chodzić z kijkami. W gorszą po-
godę wystarczy peleryna czy czapka  
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– i już można maszerować. A wy-
cieczki są długie: 7-8 kilometrów to 
kawał drogi. Endorfiny, hormony 
odpowiedzialne za uczucie zadowole-
nia, zaczynają się uwalniać już po 30 
minutach ruchu, co znaczy, że 2-go-
dzinny marsz, na dodatek w dobrym 
towarzystwie, to pełnia szczęścia! 
Jesienią, przy pochmurnej aurze  
i coraz krótszym dniu, endorfiny są 
szczególnie potrzebne dla zachowania 
pozytywnego nastawienia do życia  
i dobrego samopoczucia, dlatego war-
to codziennie wygospodarować czas 
na aktywność fizyczną.

A już 3 października odbędzie się 
rajd Nordic Walking na Magurkę, 
współorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Eurobeskidy. – Niestety ja 
w nim nie wezmę udziału, bo w tym 
samym dniu odbywają się zawody 
w Suchym Borze, w których muszę 
uczestniczyć, jako członek Polskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking, dla 
potwierdzenia moich kwalifikacji sę-
dziowskich – żałuje instruktorka. Ale 
sporo pań zapisało się na rajd, będzie 
więc za nie trzymać kciuki. A tak na 
prawdę wygranym jest każdy, kto 
weźmie udział. Brak ruchu wiosną  
i ograniczenia dotyczące siłowni czy 
basenów, które nadal obowiązują  
i niektórych zniechęcają, mają wpływ 
na stan zdrowia Polaków. Chociaż 
pani Urszula ma też pozytywne infor-
macje w tym zakresie: - Uważam, że 
ludzie i tak dobrze poradzili sobie z tą 
sytuacją. Masa ludzi zaczęła chodzić, 
biegać, jeździć na rowerze, niektórzy 
kupili do domu sprzęt do ćwiczeń,  
a wszystko po to, żeby czekając na 
normalność nie zwariować i, co bar-
dzo ważne, nie nabyć zbędnych kilo-
gramów siedząc w domu – dodaje. 

Program nazywany w skrócie 
„Aktywność 50+” to też zajęcia na 
basenie, ćwiczenia w siłowni i aero- 
bik. Na pływalni Aqua w Bielsku-
-Białej panie ćwiczą w rytm pole-
ceń instruktorki, Alicji Kos, która 
prowadzi również zajęcia aerobiku  
w Łodygowicach. Uczestniczki bar-
dzo lubią te zajęcia, choć w okresie 
wakacji niezwykle korzystna pogoda 
odciągała je od zajęć na obiektach 
zamkniętych. Częściej wybierały się 
na spacer, w góry, do lasu na jagody, 
pracowały i odpoczywały w ogrodzie, 
spędzały czas z rodziną, a szczególnie 
z wnukami, które miały przerwę wa-
kacyjną. Teraz jednak chętniej biorą 
udział w zajęciach. - Ja uwielbiam 
salę, lepiej mi się ćwiczy w grupie – 
przyznaje jedna z uczestniczek zajęć 

aerobiku. A na basenie w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Szczyrku można 
brać udział w lekcjach pływania  
z Patrykiem Imielskim. Bo na naukę 
pływania nigdy nie jest za późno. 

Jedno o czym trzeba pamię-
tać, to systematyczność. Zarówno  
w aktywności fizycznej, jak i dba-
niu o zdrowie. Jedno z drugim jest 
związane nierozerwalnie. Wykonując 
ćwiczenia od czasu do czasu nie tylko 
nie mamy zadowalających efektów, 
ale można też zrobić sobie krzywdę 
pracując zbyt intensywnie. 

Program aktywność 50+ 
realizowany jest dzięki dofinan-
sowaniu Ministerstwa Sportu,   
a sponsorem głównym jest PGE Ener-
gia Odnawialna S.A.
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W czasie wakacji  
w Gabinecie Rehabilitacji  

działającym przy Stowarzyszeniu  
Integracyjnym Eurobeskidy 

pojawiło się super nowoczesne 
urządzenie o nazwie  

NEUROFORMA.  
Niewiele ośrodków  

w okolicy takie posiada.
Urządzenie wspomaga klasyczną 

rehabilitację - wykorzystując tech-
nologię wirtualnej rzeczywistości  
i czujniki ruchu pozwala na częściowo 
samodzielną pracę pacjenta, zgodnie 
z zaplanowanym specjalnie dla niego 
programem ćwiczeń. - Mimo że urzą-
dzenie jest bardzo intuicyjne, bardzo 
dokładnie instruuje pacjenta jak ma 
wykonać poszczególne ćwiczenia  
i koryguje jego nieprawidłowe ruchy, 
to jednak wymagana jest pomoc 
fizjoterapeuty – mówi Łukasz Wę-
dzel, pracownik Gabinetu. - Podczas 
ćwiczeń poziom trudności jest tak 
dobierany, żeby pacjenta nie znie-
chęcić zbyt skomplikowanym dla 
niego wyzwaniem, dopiero z czasem 
i widocznymi efektami ten poziom 
podnosimy. Dzięki temu osoby ćwi-
czące traktują pracę z urządzeniem 
trochę jak zabawę, a nie żmudne 
ćwiczenia, a wymierne efekty i tak 
widać - dodaje. 

Urządzenie posiada wiele goto-
wych programów ćwiczeń, ale to re-
habilitant weryfikuje je i modyfikuje 
w zależności od dysfunkcji pacjenta, 
ustawia poziom trudności, liczbę 
powtórzeń i wymagany zakres ruchu, 
a następnie towarzyszy pacjentowi  
w czasie wykonywania ćwiczeń. Oso-
ba ćwicząca, siedząc lub stojąc na-
przeciw ekranu, widzi swoje lustrzane 
odbicie, a system automatycznie 
dostosowuje się i koryguje jej usta-
wienie, i w czasie ćwiczeń informuje 
o poprawności wykonania zadania.

A zadanie wydaje się proste: 
pacjent steruje obiektami, które 
pojawiają się wokół jego odbicia na 
ekranie, na przykład poruszając ręką. 
Nie zawsze jednak łatwo jest samemu 
się dopasować i często potrzebna jest 
pomoc fizjoterapeuty w odwzorowa-

niu ruchu, którego wymaga system. 
To przekłada się na efekty – dokładne 
wykonywanie ćwiczeń jest najważ-
niejsze. System zapisuje wyniki z po-
szczególnych dni na profilu pacjenta, 
dzięki czemu widać postępy lub ich 
brak. Dla pacjenta taki obraz efektów 
jego pracy z własnym ciałem, poda-
wany przez komputer, jest bardzo 
motywujący do dalszych ćwiczeń, 
również poza urządzeniem. To szansa 
na szybszy powrót do sprawności.

Ciekawostką jest fakt, że Neuro-
forma występuje również w wersji 
domowej: to program komputerowy, 
który dzięki kamerce pozwala wy-
konywać zadane ćwiczenia również  
w domu. -  Posiadanie takiego progra-
mu na własnym komputerze było by 
istotne choćby dlatego, że pacjenci mo-
gli by więcej czasu poświęcić na roz-
pracowanie poszczególnych ćwiczeń  
i przez to uzyskać bardziej wymierne 
efekty – wyjaśnia Łukasz Wędzel.

Takie ćwiczenia, jak „Tor”, 
„Gąbka”, „Orzechy” czy „Boks” 
aktywizują i rozwijają sprawność 
obręczy barkowej i całej kończyny 
górnej w przypadku problemów 
ortopedycznych czy niedowładu, i są 
jednocześnie bardzo lubianymi przez 
pacjentów. Wymagają one pełnego 
zaangażowania, skupienia uwagi, 
uważności, a nawet logicznego 
myślenia czy zapamiętywania. Tak 
samo ćwiczenia rozwijające zdolno-

ści poznawcze („Kulki”, „Sylaby”, 
„Liczby”) – bo Neuroforma aktywi-
zuje nie tylko fizycznie, usprawnia 
też umysł. Można więc powiedzieć, 
że jest to urządzenie dużo lepsze, niż 
jakiekolwiek inne, na którym pacjent 
wykonuje ćwiczenia – komputera 
nie da się oszukać, nie można wyko-
nywać zadania na pół gwizdka czy 
pominąć jakiejś sekwencji ruchów.

Na ten moment urządzenie jest 
wykorzystywane do uzupełniania re-
habilitacji dla pacjentów z problema-
mi górnego tułowia – a jest to tylko 
część jego możliwości. Neuroforma 
może też pomagać w usprawnianiu 
dolnej części ciała pacjenta czy 
kontroli równowagi, jednak do tego 
potrzebny jest dodatkowy, specja-
listyczny moduł – stanowisko do 
ćwiczeń w formie platformy postu-
rograficznej z barierką asekuracyjną. 
Niestety, w obecnym lokalu, w któ-
rym mieści się Gabinet Rehabilitacji 
Stowarzyszenia, nie ma na to miejsca. 
Od dłuższego czasu Stowarzyszenie 
stara się o zmianę tej sytuacji, bo 
bez tego zahamowany jest rozwój 
świadczonych potrzebującym usług 
rehabilitacyjnych. A można by zrobić 
znacznie więcej mając do tego odpo-
wiednie warunki.

Program Aktywna Rehabilitacja 
finansuje PFRON. Partnerem progra-
mu jest Tauron S.A.

Technologia 3D w służbie rehabilitacji
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Większość osób zgłasza się 
do lekarza czy gabinetu reahabi-
litacji po kontuzjach, po których 
ich sprawność jest oganiczona  
i potrzebna jest pomoc specjalisty  
w jej odzyskaniu czy chociaż po-
prawie. Druga przyczyna to ból, 
ale zwykle dopiero wtedy, kiedy 
staje się on na tyle uciążliwy, że 
trudno jest sobie z nim poradzić. 

Kiedy leki przeciwbólowe czy 
odpoczynek nie działają lub przy-
noszą ulgę w niewielkim zakresie 
– wtedy dopiero przychodzi myśl  
o tym, że „coś z tym trzeba zrobić”. 
W niektórych przypadkach można 
rozpocząć ćwiczenia na własną 
rękę, jednak skonsultowanie się 
z lekarzem czy rehabilitantem,  
a nawet wykonanie badań będzie  
o tyle korzystne, że samemu 
ciężko dotrzeć do przyczyny bólu. 
Ból może mieć różne pochodze-
nie, niekoniecznie występuje  
w miejscu dolegliwości, czasem 
boli w całkiem innym miejscu, 

niż rzeczywista przyczyna, czyli 
szwankujący narząd (tzw. ból 
przenieiony). 

Doświadczony fizjoterapeuta 
(tak samo jak dobry lekarz) nie 
stawia wyroków na podstawie 
objawów, ale przede wszytim na 
bazie wnikliwego wywiadu i kom-
pleksowego badania połączonego 
z badaniami takimi jak RTG czy 
rezonans magnetyczny. Bolące 
kolano czy bark mogą być obja-
wami problemów z kręgosłupem. 
Zaś bolące plecy niekoniecznie 
wskazują na problem ze szkiele-
tem, przyczyną może być choroba 
narządów wewnętrznych. 

Po opanowan iu etapu pt. 
„ból”, przychodzi czas na pro-
gram usprawniania. Z pomocą 
i radą specjalisty można zacząć 
leczyć zaburzone funkcje, które 
z powodu bólu przestały pra-
widłowo działać. Rehabilitacja 
przynosi zauważalną poprawę, i 
na tym etapie okazuje się często, 

Rehabilitacja i fizjoterapia – czy to działa?
co było prawdziwą przyczyną 
stanu pacjenta, a przede wszyst-
kim jak zapobiegać pogorszeniu 
się jego sytuacji. Warunkiem jest 
współpraca z fizjoterapeutą, który 
najlepiej doradzi jakie i w jaki 
sposób wykonywać ćwiczenia,  
a przede wszystkim realizacja tych 
zaleceń w postaci „prac domo-
wych”. Wtedy rehabilitacja działa. 
Nie wystarczy przychodzić na 
fizjoterapię, korzystać z urządzeń, 
nagrzewać się lampami, zażywać 
masaży; praca własna w domu jest 
większą połową sukcesu.

Dlatego jeśli wystepuje ból, nie 
warto „leczyć się samemu”, ani 
tym bardziej przy pomocy „wujka 
Google”. Warto uzyskać profe-
sjonalne porady. Tym bardziej, że 
nie lecząc prawdziwej przyczyny 
bólu, narażamy się na jeszcze 
większe dolegliwości. 

I dotyczy to ludzi w każdym 
wieku, nie tylko starszych.
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Mówi się, że czwarte 
miejsce jest dla sportowca 
tym najgorszym. Jednak 
warto czasem spojrzeć 
na to z szerszej perspek-
tywy. Takiego zdania jest 
Szymon Sowiński – para-
olimpijczyk w strzelectwie 
sportowym. Jego droga 
to historia jak domowe 
hobby przerodziło się  
w pasję i występy na 
arenie międzynarodowej. 

Szymon Sowiński strzelectwo tre-
nował jeszcze jako osoba pełnospraw-
na. Nie były to co prawda treningi 
profesjonalne, z trenerem, a raczej 
ćwiczenia w warunkach domowych, 
ale zyskał wtedy obycie z bronią.  
W pewnym momencie zrezygnował  
z treningów. Do strzelectwa wrócił po 
wypadku. Dopiero wtedy jego spor-
towa kariera nabrała tempa, a wyniki 
poszybowały w górę. Otrzymał zapro-
szenie do kadry, dzięki czemu w 2016 
roku mógł wystartować w igrzyskach. 

- Do klubu Start Zielona Góra do-
łączyłem w 2013 lub 2014 roku, aby 
mieć możliwość udziału w Mistrzo-
stwach Polski w strzelectwie sporto-

wym. Zdobyłem wtedy trzecie miejsce. 
Potem wszystko potoczyło się bardzo 
szybko. Ćwiczyłem w domu oraz  
z trenerem Markiem Maruchą. Treno-
wałem również w Krakowie. Wysokie 
wyniki w kraju zapewniły mu starty na 
arenie międzynarodowej. - Pierwszy 
poważny wyjazd to mistrzostwa świa-
ta w Niemczech. Tam zdobywałem 
szersze doświadczenie. Mogłem wów-
czas strzelać w dwóch konkurencjach, 
na które miałem pozwolenie. Były 
to dwie konkurencje pneumatyczne,  
w tym jedna olimpijska. Nie udało mi 
się wtedy zakwalifikować na igrzyska 
- wspomina.

SZYMON SOWIŃSKI 

Czwarte miejsce to szansa na rozwój
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no nie złoto, ale srebro, które dawało 
kwalifikacje, wtedy jeszcze nie dla 
mnie, ale dla Polski – mówi Sowiński. 
Była to pierwsza kwalifikacja, jaką na 
igrzyska Tokio wywalczył paraolim-
pijczyk.

Potem rok 2020 i przełożone igrzy-
ska. - Do momentu, kiedy myśleliśmy, 
że igrzyska się jeszcze odbędą pod-
nosiliśmy pistolet, żeby nie wypaść  
z formy. Siedziałem w pokoju na krze-
śle i podnosiłem pistolet, trzymałem 
parę minut i trenowałem strzelanie  
z pomocą programu. Komputer za-
pisywał drgania ręki, linie celowania  
i gdzie ten strzał padnie. Po informacji 
o odwołaniu olimpiady zmienił się 
harmonogram treningów. Zbliżały się 
mistrzostwa Europy, które miały się 
odbyć w czerwcu lub lipcu. Niestety 
również zostały odwołane. Wtedy 
postanowiłem postawić na ćwiczenia 
fizyczne, a pistolet został z boku.

W strzelectwie jak w innych dys-
cyplinach ważny jest nie tylko trening 
siłowy, ale również przygotowanie 
psychiczne czy sprzęt, z którego strze-
lamy. - Na początku należy zaznajomić 
się z pistoletem. Trzeba go ustawić pod 
różnymi kątami, poprzekręcać śrubki 
oraz dopasować rękojeść. Wyszlifo-
wanie rękojeści to długa praca, nie da 
się tego zrobić w jeden dzień. Zawsze 
wychodzi, że gdzieś jeszcze coś nie 
pasuje, trzeba poprawić. To pierwsza 
sprawa. Potem są kwestie mentalne, 
z panią psycholog określamy, o czym 
myśleć, jak oddychać, kiedy robić 
przerwę. To też jest bardzo ważna 
kwestia. Co do pracy nad sobą, to 
kluczowa jest statyka ręki i techniczne 
oddanie strzału, ponieważ na początku 
pracujemy nad siłą, a później nad cel-
nością i innymi elementami.

Do igrzysk w Tokio pozostał 
niespełna rok, więc systematyczne 
ćwiczenia są normą. - Od pewnego 
czasu bardzo zafascynowało mnie 
bieganie. Staram się pokonywać coraz 
więcej kilometrów, przede wszystkim 
interwałami, żeby wzmacniać serce 
i dostarczać endorfin. Czuje się taką 
moc wewnętrzną, jest się mocnym 
psychicznie. Myślę, że to również 
będzie mieć przełożenie na strzelanie.  
– I oby tak było…

Jak się można domyślić na tym 
się nie skończyło. Podczas Pucharu 
Świata w Stanach Zjednoczonych do 
kwalifikacji zabrakło niewiele. Na 
szczęście kolejne zawody otwarły 
drogę na igrzyska. - Kilka finałów  
w zawodach międzynarodowych po-
zwoliło mi poszybować w górę. Dzięki 
wysokiej pozycji w rankingu otrzyma-
łem dziką kartę i mogłem pojechać 
na igrzyska – opowiada. Potem rok 
2016, paraolimpiada w Rio i czwarte 
miejsce. - Myślę, że jakiś niedosyt 
pozostał. Zadowolony jestem zawsze 
kiedy wygrywam. Na kilkadziesiąt 
osób startujących tylko jedna może 
cieszyć się w pełni z wygranej. Czwar-
te miejsce dało mi wiele możliwości, 
ale również sporo mnie nauczyło. To 
doświadczenie było szansą na rozwój. 

Takie rzeczy mnie motywują. W tej 
chwili czuję się mocniejszy, lepszy. 
Czy tak samo byłoby, gdybym zdobył 
medal? Trudno powiedzieć – przyzna-
je paraolimpijczyk. 

Rezultaty cięższej pracy Sowiń-
skiego po Rio można było zaobser-
wować w 2018 roku podczas Pucharu 
Świata we Francji. Tam polski strzelec 
zdobył dwa złote medale w drużynie, 
srebro w konkurencji pistolet P3 oraz 
brąz indywidualnie w pistolecie P5. 
Pojawiła się także kolejna szansa. 
– Doskonale pamiętam te zawody.  
Bardzo cieszyłem się z drugiego 
miejsca, które dało mi kwalifikacje na 
igrzyska, to było niesamowite przeży-
cie. Bardzo mile i ciepło wspominam 
moment finału. Wszystko ułożyło się 
w doskonałą całość. Przywiozłem, 
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym 

“Razem” z Bielska-Białej  
od niemal 30 lat aktywnie 

działa na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Powołane by  

pomagać osobom opiekującym 
się dorosłymi z upośledzeniem 
umysłowym (a często z dodatkową 

 niepełnosprawnością  
fizyczną), wielkim wysiłkiem 
wybudowało dom - Ośrodek 
Mieszkalno-Rehabilitacyjny  

w Bestwinie.  
Teraz Ośrodek rozbudowuje.

Ośrodek umożliwia swoim 
mieszkańcom aktywne uczestnic-
two w życiu społecznym, tworząc 
jednocześnie korzystne warunki do 
ich rozwoju fizycznego i umysło-
wego. To w pracowni stolarskiej 
powstają elementy skrzyneczek 
na klucze, kuferków czy obrazów  
z aniołami – przedmiotów wy-
stawianych na aukcjach Allegro 
Lokalnie, z których dochód prze-
znaczony jest na wsparcie działań 
Stowarzyszenia. W ten sposób pod-
opieczni Ośrodka sami pomagają  
w jego utrzymaniu. 

Jednak Stowarzyszenie Razem 
wspiera też wiele innych zrzeszo-
nych w nim rodzin osób niepeł-

nosprawnych. Dlatego od 2019 
roku rozbudowuje swój Ośrodek. 
Dzięki temu znacznie zwiększy się 
możliwość bezpośredniej pomocy 
niepełnosprawnym: powstają no-
woczesne gabinety rehabilitacyjne 
i fizjoterapeutyczne, a w dużej sali 
zostanie zorganizowana kawiaren-
ka, w której osoby niepełnosprawne 
intelektualnie znajdą zatrudnienie. 
-  Nowa część będzie więc służyła 
również społeczności lokalnej - 
mówi Ewa Oczadły, wiceprezes 
Stowarzyszenia Razem. - Będzie 
też miejscem sprzedaży wyrobów 
tworzonych przez osoby z niepełno-
sprawnością w trakcie warsztatów 
terapeutycznych w pracowniach 
Ośrodka - dodaje. 

Wsparcie Stowarzyszenia Razem 
nie kończy się na terenie Ośrodka. 
Jego misją jest bowiem umożli-
wianie aktywnego uczestnictwa  
w życiu społecznym jak największe-
mu gronu osób niepełnosprawnych,  
a także aktywizowanie osób star-
szych. Dlatego organizuje swoim 
podopiecznym wiele aktywności: 
wyjazdy rehabilitacyjne i terapeu-
tyczne, sportowe, edukacyjne czy 
po prostu rekreacyjne, wyjścia do 
kina i teatru, warsztaty artystyczne 
czy edukacyjne, a nawet różne 

szkolenia. Rok 2020 i sytuacja 
związana z COVID-19 ograniczyły 
te działania, jednak wiele z nich 
zostało zrealizowanych. W lipcu 
na letnim obozie sportowo-integra-
cyjnym (dofinansowanym przez 
Ministerstwo Sportu i PFRON) 
pod hasłem „Rodzinnie – aktywnie  
i sportowo” w Sarbinowie wypo-
czywały rodziny wychowujące 
dzieci z niepełnosprawnością. Jak 
wyliczają opiekunowie, dzienna 
dawka ruchu to średnio ponad  
7 godzin zajęć o charakterze spor-
towym: gimnastyka, fitness, Nordic 
Walking oraz angażujące całe ro-
dziny gry zespołowe – prawdziwie 
aktywne wakacje. 

Nie każdy może na te wakacje 
pojechać, dlatego 12 września Sto-
warzyszenie Razem zorganizowało 
X już edycję imprezy rekreacyjno-
-sportowej pt. „Osoby niepełno-
sprawne w akcji”, która połączona 
była z IX edycją „Integracyjnego 
pikniku sportowego”. W tym roku 
wyjątkowo - z uwagi na COVID-19 
- impreza nie odbyła się na terenie 
Ośrodka w Bestwinie, ale na terenie 
Zespołu Szkół i Placówek Oświato-
wych przy ul. Starobielskiej w Biel-
sku-Białej. Z tego samego powodu 
impreza miała inny charakter, niż  

Razem można więcej
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w poprzednich latach. - Niestety 
musieliśmy zrezygnować z wprowa-
dzającej części artystycznej, wspar-
cia wolontariuszy, czyli młodzieży 
uczącej się w szkole podstawowej 
w Bestwinie, oraz ograniczyć liczbę 
uczestników i zaproszonych gości – 
żałuje Ewa Oczadły. 

Jednak dla uczestników był to 
dzień pełen atrakcji: było artystycz-
nie, tanecznie, a przede wszystkim 
bardzo sportowo. Impreza rozpo-
częła się wspólną nauką krótkiego 
układu tanecznego przy muzyce 
(blok pierwszy imprezy), po któ-
rym przyszedł czas na wyścigi  
w rzędach. Po tej części wszyscy udali 
się na przerwę kawowo-herbacianą,  
w czasie której serwowano prze-
pyszne drożdżówki. Po zregenero-
waniu sił uczestnicy wrócili na salę 
gimnastyczną, żeby przystąpić do 
trzeciej części imprezy, w ramach 
której uczestnicy wykonywali za-
dania na pięciu stanowiskach z za-
daniami takimi jak przejście przez 
tunel animacyjny, rzuty do kosza 
czy bieg przez przeszkody. 

Uwieńczeniem dnia pełnego 
świetnej zabawy było rozdanie 
dyplomów, medali i statuetek. – To 
spotkanie organizujemy w celu 
promowania aktywności fizycznej  
i zdrowego styl życia zarówno wśród 
osób zdrowych i niepełnospraw-
nych, zarówno dzieci i młodzieży, 
jak i osób starszych. Służy ono in-
tegracji różnych grup społecznych 
i rodzin poprzez wspólną zabawę  
i współuczestnictwo w rozgrywkach 
oraz rehabilitacji społecznej osób  
z niepełnosprawnością, w tym 
wzrostowi ich samooceny, pewności 
siebie i wiary we własne możliwo-
ści – podsumowuje Ewa Oczadły. 
- Impreza „Osoby niepełnosprawne  
w akcji” została dofinansowana 
przez Starostwo Powiatowe, nato-
miast „Integracyjny piknik sporto-
wy” przez Gminę Bestwina. Bardzo 
za to wsparcie dziękujemy – dodaje.

Stowarzyszenie dba też o osoby 
w dojrzałym wieku, i w ramach 
rządowego programu ASOS (Akty-
wizacja Społeczna Osób Starszych 
dofinansowana ze strony Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej) organizuje dla nich różnego 
rodzaju zajęcia. W dniach 17-21 
września grupa seniorów wraz ze 
swoimi niepełnosprawnymi dziećmi 
lub podopiecznymi wybrała się na 
4-dniową wycieczkę po Warmii  
i Mazurach. Jak przystało na projekt 
pod nazwą „Razem w poszukiwa-
niu skarbów”, wyjazd bogaty był  
w atrakcje wymagające aktywności 
fizycznej połączonej ze zdobywa-

niem niezapomnianych wspomnień. 
Wszystkich zainteresował Wilczy 
Szaniec (Gierłoż koło Kętrzyna) - 
miasteczko bunkrów otoczone lasem, 
jeziorami i bagnami, największa  
i najbardziej rozpoznawalna polowa 
kwatera dowodzenia Adolfa Hitlera, 
a przeprawa statkiem po lądzie - pię-
cioma tzw. pochylniami - w trakcie 
rejsu Kanałem Elbląskim wywarła 
na uczestnikach wielkie wrażenie.
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Stowarzyszenie Dzieci Serc z Radziechów odznacza się niezwykłą aktywnością w  
kultywowaniu polskich i chrześcijańskich tradycji oraz rocznic historycznych wydarzeń. 

Takie będą Rzeczpospolite… 

1 września przedstawiciele Sto-
warzyszenia uczestniczyli w Łazach 
koło Bielska-Białej w odsłonięciu 
obelisku upamiętniającego ośmioro 
żołnierzy NSZ, którzy zginęli 30 
sierpnia 1946 r. w obławie zorgani-
zowanej przez UBP i KBW, a miej-
sce ich pochówku nie jest znane. 
Dyrektor katowickiego oddziału 
IPN Andrzej Sznajder podkre-
ślił: - Gdybyśmy zapomnieli o ich 
poświęceniu i walce, moglibyśmy 
zapomnieć, komu zawdzięczamy 
wolną Polskę. Wagę zachowania 
pamięci historycznej Pani Jadwiga 
Klimonda, prezes Stowarzyszenia, 
podkreśla od zawsze, bo „Takie 
będą Rzeczpospolite, jakie ich mło-
dzieży chowanie”.

Znaczenie tych słów jest postrze-
gane często jako archaizm dziejów, 
ale edukacja i właściwe wychowa-
nie są fundamentem wartości naro-
du. Dlatego Stowarzyszenie Dzieci 
Serc spędziło aktywne lato na piel-
grzymowaniu i uczestnictwie w kil-
ku spotkaniach upamiętniających 

wydarzenia historyczne. 1 sierpnia 
na Żywieckim Rynku, po godzinie 
„W”, odśpiewali „Rotę” i śpiewając 
powstańczy hymn, „Pałacyk Mi-
chla, Żytnia, Wola ...” przeszli na 
cmentarz Przemienienia Pańskiego, 
do Kwatery Legionistów. Tam wy-
mienili biało-czerwone kokardy na 
pomnikach.

Wartym wspomnienia jest też 
na pewno wyjazd do Kalwarii Ze-
brzydowskiej. 23 sierpnia odbyła 
się tam XXII Pielgrzymka Konna  
i Zaprzęgów Konnych, która orga-
nizowana jest dla uczczenia Pamię-
ci Żołnierzy Polskich – Bohaterów 
Września 1939 r. Pielgrzymi spotka-
li się przy Kaplicy Wniebowzięcia 
NMP na Mszy św. – Stare zaprzęgi 
konne, kawaleria, grupy młodzieży 
na koniach, coś cudownego. Nawet 
kucyk, który narobił takiego zamie-
szania swoim radosnym krzykiem, 
że wszyscy tylko czekali, aż konie, 
zdenerwowane, ruszą – wspomina 
prezes Stowarzyszenia.

Końcówka sierpnia to pielgrzy-
mowanie związane z Matka Boską 
Częstochowską – w jej święto 26 
sierpnia członkowie Stowarzy-
szenia Dzieci Serc wybrali się do 
Sanktuarium w Leśniowie. Trochę 
pieszo, trochę autokarem, przebyli 
drogę do Sanktuarium Św. Anny,  
a następnie do Gidel. W ten sposób 
łączyli się duchem z pielgrzymami, 
którzy w tym czasie szli do samej 
Częstochowy. A 29 sierpnia wcze-
snym rankiem wyjechali do Często-
chowy i zameldowali się na Jasnej 
Górze. W tym dniu Żywiecczyzna 
staje u stóp Królowej Polski. Na Ale-
jach Jasnogórskich łączą się dwie 
pielgrzymki: młodzieżowa, idąca 
z Żywca do Częstochowy i druga 
tzw. myszkowska – czterodniowa. 
Następnie już wspólnie pielgrzymi 
docierają przed Wały Jasnogórskie, 
gdzie czekają na nich pielgrzymi, 
którzy przyjeżdżają autokarami  
z różnych żywieckich parafii. Tam 
właśnie grupa Stowarzyszenia 
Dzieci Serc przywitała pielgrzymkę 
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pieszą i z pomocą wolontariuszy 
udała się do Sanktuarium Matki 
Bożej Częstochowskiej.

Wrzesień obfitował w spotkania 
w duchu historii. Oprócz odsłonię-
cia obelisku w Łazach członkowie 
Stowarzyszenia uczestniczyli też 
19 września w Rzykach koło An-
drychowa w pogrzebie Żołnierza 
Niezłomnego ppor. Mieczysława 
Kozłowskiego „Żbika”, zamor-
dowanego 1947 r. w Krakowie  
i pochowanego potajemnie na 
cmentarzu przy ulicy Montelu-
pich. - Niezłomni walczyli i oddali 
życie za Polskę wolną i niepod-
ległą. Pamięć o nich jest naszym 
obowiązkiem – podkreśla Jadwiga 
Klimonda.

A w niedzielę 20 września wy-
brali się do kaplicy na Groniu JP II, 
gdzie po trudzie wspinaczki uczest-
niczyli we Mszy św. odprawianej 
przez ks. Krzysztofa Ciurla z parafii 
Czernichowickiej. - Co tydzień we 
mszy, organizowanej za każdym ra-
zem przez inna parafię, uczestniczy 
tutaj średnio 2.000 osób. Współpra-
cujemy z księdzem z Czernichowa 
od dłuższego czasu i zostaliśmy 
przez niego zaproszeni - mówi 
Jadwiga Klimonda. - Spotkaliśmy 
się tam z Panią Marią Jakubow-
ską, córką budowniczego kaplicy 
Stefana Jakubowskiego. To był 
wspaniały, nietuzinkowy człowiek, 
jak trzeba było przynieść cement,  
to niósł go na własnych plecach,  
a to jest godzina drogi - dodaje.

Natomiast 10 października Sto-
warzyszenie zaprasza na Zaduszki 
Narodowe na Matysce w Radzie-
chowach. Uroczystość rozpocznie 
się o 9:45 odczytaniem Apelu Po-
ległych, czyli prac konkursowych 
XIV Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego, który Stowarzysze-
nie organizuje i o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze. Jadwiga 
Klimonda serdecznie poleca plene-
rowy spektakl i rekonstrukcję poto-
pu szwedzkiego na Żywiecczyźnie, 
które będą temu wydarzeniu 
towarzyszyć.
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Na temat właściwego sposobu 
odżywiania oraz diety napisano  
i powiedziano już chyba wszystko. 
Można nawet śmiało powiedzieć, 
że ilu ludzi, tyle różnych opinii, 
które - jak to w życiu - czasem się 
sprawdzają, a czasem nie. Dlatego 
wychodząc naprzeciw licznym su-
gestiom naszych czytelników przy-
gotowaliśmy pięć porad – punktów, 
które zostały opublikowane przez 
poradnikzdrowie.pl
1. Nie dla monotonii

Monotonny jadłospis sprzyja 
niedoborom pokarmowym, a to nie-
korzystnie wpływa na metabolizm. 
Dlatego ograniczając kalorie, trzeba 
pamiętać o ważnych składnikach 
odżywczych i zadbać o urozmaico-
ne menu. Codziennie należy jeść 
produkty z różnych grup, które 
dostarczą organizmowi odpowied-
niej ilości białka, węglowodanów, 
tłuszczów, witamin oraz składników 
mineralnych.

Z produktów zbożowych należy 
wybierać te z pełnego przemiału 
(m.in. grube kasze, pieczywo pełno-
ziarniste, brązowy ryż, płatki owsia-
ne), ponieważ są one źródłem wę-
glowodanów złożonych, które 
wchłaniają się wolniej i stopniowo 
uwalniają energię. Ponadto pobudza-
ją przemianę materii oraz dostarcza-
ją witamin z grupy B i niezbędnych 
w czasie odchudzania składników 
mineralnych. Węglowodany złożone 
to również warzywa, których nie 
sposób pominąć, dbając o ładną 
sylwetkę. Mogą pojawić się w postaci 
sałatek na lunch, jako jarzynka do 
obiadu czy dodatek do porannej 
kanapki. Na cenzurowanym są zaś 
węglowodany proste (zawarte m.in. 
w białym pieczywie, ciastkach, 
dżemach), które oprócz dużej dawki 
kalorii dają energię na krótko.

Dobrym źródłem pełnowarto-
ściowego białka jest mleko i jego 
przetwory (najlepiej chude) oraz bia-
łe mięso (np. kurczak, indyk) i ryby. 

Warto jeść również warzywa strącz-
kowe (fasola, cieciorka, groszek), 
które obfitują w białko roślinne. 
Białko powinno być w każdym po-
siłku, gdyż jest głównym budulcem 
naszych tkanek, dodatkowo daje 
dłuższe uczucie sytości po posiłku  
i przyśpiesza przemianę materii.

Z tłuszczów wybieramy tłuszcze 
roślinne (olej rzepakowy, oli-
wa, pestki słonecznika), a zwierzęce 
ograniczamy, jednocześnie zastępu-
jąc je chudszymi zamiennikami, np. 
śmietanę - jogurtem, masło - wyso-
kogatunkową margaryną w kubku, 
wieprzowinę – drobiem czy tłustymi 
rybami morskimi (np. łosoś, śledź). 
Aby zmniejszyć ilość tłuszczu  
w daniach, lepiej zrezygnować ze 
smażenia na rzecz pieczenia, dusze-
nia albo gotowania na parze.
2. Regularność posiłków

Kolejną zasadą zdrowego odchu-
dzania jest regularność - najlepiej 
jeść 4-5 niewielkich posiłków  
w ciągu dnia, wtedy organizm łatwiej 
spala dostarczone mu kalorie. Pomi-
nięcie jednego posiłku sprawi, że 
następny będzie większy albo po dro-
dze wpadną jeszcze inne przekąski. 
Dlatego po obowiązkowym śniada-
niu przed wyjściem z domu, w pracy 
należy zjeść zdrowe drugie śniadanie 
i lunch – dzięki temu będziesz mieć 
mniejszy apetyt wieczorem. 

Starajmy się jadać o stałych po-
rach, a ostatni lekki posiłek najlepiej 
jest zjeść najpóźniej 2-3 godziny 
przed położeniem się spać, bo 
ucztowanie tuż przed snem skutkuje 
dodatkowymi kilogramami. W cza-
sie posiłków skupiamy się na tym, 
co mamy na talerzu, kęsy żujemy 
powoli (mózg dostaje komunikat  
o zaspokojeniu głodu dopiero po 20 
minutach od rozpoczęcia posiłku), 
kończymy jeść z lekkim niedosytem.
3. Błonnik w warzywach i owocach

Błonnik jest niezwykle ważny nie 
tylko w odchudzaniu, bo wchłania 

Wielu zawodników oraz członków i sympatyków  
Stowarzyszenia Integracyjnego „Eurobeskidy” zastanawia się, 

 jak się odżywiać, żeby utrzymać właściwą czy wypracowaną masę ciała, 
 lub co i jak jeść, żeby schudnąć. W poprzednim numerze  

pisaliśmy o zdrowym stylu życia, który ma wpływ na nasze zdrowie,  
odporność i samopoczucie. A największy wpływ ma dieta. 

Jedz tak, abyś był szczęśliwy
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wodę i pęcznieje w żołądku, dając 
uczucie sytości. Poprawia przy tym 
pracę jelit i pomaga oczyścić orga-
nizm z toksycznych produktów prze-
miany materii. Najwięcej błonnika 
zawierają produkty pełnoziarniste 
oraz warzywa i owoce. Te ostatnie 
należy wybierać rozważnie, bo 
niektóre (np. winogrona, banany) 
zawierają dużo cukru, a tym samym 
kalorii. Dużo błonnika i mniej kalo-
rii jest m.in. w malinach, jabłkach, 
porzeczkach, agreście, truskawkach, 
kiwi, zaś działanie wspierające 
odchudzanie ma ananas, grejpfrut  
i papaja.
4. Duża ilość wody

Codziennie dobrze jest wypić ok. 
2 litrów płynów. Najlepszy wybór 
to woda, zielona herbata (lekko 
pobudza przemianę materii), 

herbatki owocowe i ziołowe bez 
cukru, bo nie zawierają kalorii. 
Popijajmy je regularnie w ciągu 
dnia, nie czekając na pragnienie, 
a przed posiłkiem można wypić 
szklankę wody – dzięki temu zjemy 
mniej. Unikać trzeba słodzonych 
gazowanych napojów i dużej ilości 
soków owocowych, bo mają sporo 
cukru. Można za to sięgać po soki 
warzywne. Podczas diety lepiej zre-
zygnować z alkoholu, gdyż zawiera 
tylko puste kalorie. Najwięcej jest 
ich w drinkach, koktajlach, a także 
w piwie. Okazjonalnie można się 
skusić na wytrawne czerwone wino 
(jest bogate w przeciwutleniacze).
5. Naturalne spalacze tłuszczu  
w codziennym odżywianiu

Dodawanie do potraw ostrych 
przypraw – pieprzu, chili, imbiru, 

chrzanu czy musztardy – to dobry 
sposób na podkręcenie przemiany 
materii. Stymulują one wytwarzanie 
ciepła (termogenezę) w organizmie 
i ułatwiają gubienie kilogramów. 
Rekordzistami wśród naturalnych 
termogeników są papryczki chili – 
zwiększają spalanie kalorii nawet 
o ok. 20%. Natomiast zawarty  
w imbirze gingerol przyśpiesza 
spalanie tłuszczu zgromadzonego 
na brzuchu i w narządach we-
wnętrznych. Ograniczamy sól, bo 
zatrzymuje wodę w organizmie. 
Zgodnie z zaleceniami dziennie 
można spożywać do 6 g soli 
(łyżeczka od herbaty), ale wystarczy 
1 gram, by organizm pracował pra-
widłowo.
(na podstawie Poradnika Zdrowie – 
poradnikzdrowie.pl)




