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„DOM, RODZINA, MIŁOŚĆ
- UTRATA TYCH WARTOŚCI TO BEZDOMNOŚĆ”

Adam Chmielowski (1845-1916), brat Albert, patron Towarzystwa Pomocy. Gorący
patriota, powstaniec z 1863 r., utalentowany artysta malarz, studiujący sztuki
piękne w Warszawie, Paryżu, Monachium, przyjaciel Wyczółkowskiego,
Gierymskiego, Witkiewicza. W pełni sił twórczych, w wieku 42 lat, porzuca
malarstwo, żeby oddać swe siły pomocy ludziom bezdomnym. Odnajduje dojrzały
wymiar piękna i dobra w drugim człowieku, zakłada przytuliska i warsztaty uczące
pracy, by dźwigać człowieka z nędzy moralnej i materialnej i pomagać w
odzyskiwaniu ludzkiej godności. Sam zamieszkuje z ubogimi, by dzielić z nimi ich
warunki życia, jako biedny wśród biednych. Przywdziewa habit zakonny, by dać
początek Zgromadzeniu Albertynów i Albertynek, których organizację i sposób życia
opiera na pierwotnym franciszkaniźmie, praktykując radosne, ewangeliczne
ubóstwo. Nadano mu przydomek drugiego Franciszka z Asyżu. W listopadzie 1989 r.
papież Jan Paweł II podczas kanonizacji w Rzymie ogłasza Brata Alberta świętym.

”Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie
można dużo, to mało…”

Ogólnopolski Turniej Szachowy Bezdomnych 2011

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta działa od 1981 roku, będąc pierwszą w
Polsce organizacją pozarządową pomagającą bezdomnym. Zrzesza 2900 członków
zorganizowanych w 63 kołach, które prowadzą 80 placówek noclegowych, w których
przebywa 3600 osób. W lipcu 2011 r. w Sanoku z okazji 30-lecia działalności
Towarzystwa zorganizowano dwudniowe spotkanie z „królewską grą”. Na sanockim
Rynku w I Ogólnopolskim Turnieju Szachowym Bezdomnych udział wzięło blisko 30
zawodników z całej Polski.
W pierwszym dniu przeprowadzono rozgrywki indywidualne, w drugim uczestnicy
mieli okazję zmierzyć się z szachową arcymistrzynią, Moniką Krupą. Pomysł
zorganizowania turnieju bardzo się spodobał członkom Towarzystwa. „Cieszę się, bo
mamy okazję trochę się rozerwać. Jest piękna pogoda, możemy posiedzieć na
zewnątrz i porozmawiać. Wszyscy myślą, że w takich ośrodkach mieszkają sami
alkoholicy i margines społeczny. A to nieprawda. Niektórzy trafili tutaj, bo nie
poukładało im się w życiu. Nie jesteśmy przez to gorsi. Jak każdy potrzebujemy
ciepłego słowa i kontaktu z ludźmi” – powiedział jeden z mieszkańców ośrodka dla
bezdomnych. Wśród graczy znaleźli się i tacy, dla których szachy to nie tylko
rozrywka, ale i sposób na życie.
„Wielokrotnie w swoim życiu miałem wzloty i upadki. Dzięki grze w szachy wiem, że
z każdej sytuacji jest wyjście. Tak się potoczyło moje życie, że jestem teraz w
ośrodku, ale staram się nie poddawać. Każdego dnia walczę,
a umiejętności, jakie szlifuję podczas gry w szachy, pomagają mi przetrwać
najcięższe chwile” – zwierzył się Paweł Smak z ośrodka w Chełmie, który wygrał
sobotni turniej szachowy.
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W niedzielnej symultanie z arcymistrzynią Moniką Krupą, reprezentującą wrocławski
klub szachowy Polonia, mógł wziąć udział każdy. Do turnieju zgłosiło się 27
szachistów. Blisko 4 godziny zajęło Monice Krupie rozegranie 27 partii. Udało jej się
pokonać 20 zawodników, z czterema zremisowała, trójka była od niej lepsza. Wśród
wygranych znalazł się 16 – letni Daniel Wojtowicz, z klubu Komunalni Sanok. „Było
ciężko, ale udało mi się wygrać. Pani Monika miała utrudnione zadanie, bo
rozgrywała w jednym czasie 27 partii, ja tylko jedną.. Miałem więc więcej czasu na
obmyślenie strategii” – powiedział po turnieju.
„Macie tutaj wielu bardzo utalentowanych szachistów – skwitowała z uśmiechem
arcymistrzyni. Z organizacji i przebiegu zawodów zadowolona jest Alicja Kocyłowska,
Prezes Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku.” To pierwszy Ogólnopolski Turniej
Szachowy jaki zorganizowaliśmy. Liczyłam na nieco większą liczbę graczy, ale i tak
jestem zadowolona. Przetarliśmy szlaki i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie
jeszcze lepiej” – mówi z uśmiechem. Od strony technicznej zawody zabezpieczyli
szachiści z klubu Komunalni Sanok. To oni wypożyczyli sprzęt i czuwali nad
prawidłowym przebiegiem turnieju. ”W przyszłym roku także chętnie posędziuję” –
oznajmił na koniec Stanisław Roman, sędzia szachowy Komunalnych. Równolegle z
turniejem Towarzystwa toczyły się zmagania młodzików, które wygrał Maciej Jajte –
Piechota reprezentujący Krakowski Klub Szachowy.
(w materiale wykorzystano fragmenty artykułu Martyny Sokołowskiej z Kuriera
Podkarpackiego nr 115)
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