
re
kl
am

a

Andrychowskie Grudzień 2021, nr 12 (372) 
Cena gazety 3,50 zł

ZW z VAT



2 radioandrychow.pl

reklama

Nowiny Andrychowskie
ul. Krakowska 74 (budynek MBP)

34-120 Andrychów
tel. 33 875 23 13

nowiny@andrychow.eu
www.radioandrychow.pl

Redakcja czynna
od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-15.00
Dodatkowy dyżur w środy

w godz. 17.00-18.30

Skład redakcji:
Marek Nycz (redaktor naczelny)

marek.nycz@andrychow.eu
Robert Fraś

robert.fras@andrychow.eu
Jacek Dyrlaga

jacek.dyrlaga@andrychow.eu
Anna Piotrowska

anna.piotrowska@andrychow.eu

Anna Płonka (dział reklamy)
reklama.nowiny@andrychow.eu

Andrzej Fryś
Grzegorz Sroka (sport) 

srokagrzesiek@gmail.com

Jadwiga Janus (felieton, historia) 
jadwiga.janus@gmail.com

Daria Rusin
Jerzy Tomiak, Jan Zieliński (przyroda)

Skład i opracowanie graficzne: 
Robert Fraś

Materiały w dziale „Bliżej Kultury”:
Centrum Kultury 

i Wypoczynku w Andrychowie 

Nakład: 1100 egz.
Numer zamknięto: 06.12.2021

Wydaje Rada Miejska w Andrychowie.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon 

Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opraco-
wania edytorskiego nadesłanych tekstów. Materiałów 

nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 
z jego opublikowaniem. Redakcja nie odpowiada za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci i 
młodzieży zabrzmią 25 i 26 grudnia w godzinach 8:00, 
12:00, 17:00 i 21:00 oraz w okresie świątecznym. 
Serdecznie zapraszamy do słuchania naszego radia!

Słuchaj Radia Andrychów:
- na falach średnich AM 1584 kHz

- na falach cyfrowych DAB+ na kanale 8D
- w Internecie: www.radioandrychow.pl

Kolędowanie 
w Radiu Andrychów

Do 17 grudnia 2021 r. studio Radia Andrychów odwie-
dzały dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z Gminy An-
drychów. Celem odwiedzin było nagranie kolęd i pasto-
rałek, które będą emitowane na antenie radia w okresie 
świątecznym. 
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Lokal znajduje się w centrum Andrychowa. Mieszka tu-
taj Andrzej Kosek, jeden z ostatnich, a może nawet ostatni, 
szopkarz z naszego regionu. Każde jego dzieło wykonane 
jest ze szczególną starannością i dbałością o detale. Docenia 
to wielu koneserów. Szopki andrychowianina są w Kanadzie, 
Austrii i wielu zakątkach naszego kraju, w tym w Warszawie. 
Tę pasję ma zaszczepioną od dzieciństwa, gdy chodził jesz-
cze do podstawówki. Zaczęło się w pierwszej klasie, gdy był 
uczniem nieistniejącej już SP nr 1. - Po odrobieniu lekcji, w długie 
popołudnia oraz wieczory, siadaliśmy przy stole: brat i ja z ojcem, 
a on pokazywał nam różne konstrukcje i jak wyglądają prace przy 
tworzeniu szopek krakowskich – wspomina Andrzej Kosek. 
- Mnie to interesowało, brata nie. Jakoś w głowie sobie utrwalałem 
to wszystko. Pamiętam też, że zbudowaliśmy jedną szopkę drewnia-
ną, malowaną farbami. To były inne czasy. Kleje samemu robiło się 
kuchni, śmierdziało w całym domu. Kupienie materiałów graniczyło 
z cudem. Wykorzystywaliśmy nawet papierki po cukierkach a takich 
też nie było zbyt dużo. Papierki przycinaliśmy, aby mieć z nich róż-
ne kolory. Warto wspomnieć, że ojciec Andrzeja – Tadeusz Ko-
sek był znaną w środowisku sportowym osobą. Grał w piłkę nożną w barwach Beskidu. Andrychowski klub sprowadził 

go z Garbarni Kraków. Te różnorakie pasje taty nie pozostały 
bez wpływu na syna. 
Po rozpoczęciu pracy zawodowej przyszły szopkarz musiał 
na jakiś czas porzucić swą pasję. Wspomina jednak, że miał 
w swojej wyobraźni różne budowle. Duży wpływ na niego 
wywarł pobyt w Holandii, gdzie zobaczył piękne katedry 
i kościoły. Interesował się budownictwem i architekturą. To 
dawało mu bodźce do tworzenia. Do tego dochodził talent. 
Przy tworzeniu takich świątecznych obiektów nie może 
zadrżeć ręka. Każdy, najmniejszy szczegół musi być precy-
zyjnie wykonany. A łatwo nie było. Gdy powrócił do budo-
wania szopek pracował ciężko fizycznie. A dłonie miał i ma 
nadal idealnie sprawne. I chociaż o materiały obecnie łatwiej 
niż kiedyś, to na przykład staniol (barwna folia aluminio-
wa) nie jest osiągalny ot, tak od ręki. Jak podkreśla Andrzej 
Kosek, w Krakowie można kupić ten materiał w kilku skle-
pach, a to jeden z najistotniejszych składników szopki typu 
krakowskiego. Reszta pochodzi z lokalnych punktów – na 
przykład kartony z wadowickiej papierni, kolorowanki ze 
sklepów z akcesoriami dla dzieci. W bardzo przydatny sty-
rodur  zaopatruje się jeszcze gdzie indziej, podobnie w pa-
smanterię.  
Wszystkie obiekty andrychowianin tworzy bez użycia szki-
ców czy fotografii. - Wszystko mam w głowie – mówi artysta. 
Tworzy od dwudziestu lat. Ma na swoim koncie ponad 
dwieście szopek. W ubiegłym roku pokazał jedną z nich 
na „Konkursie szopek krakowskich”. Debiut zakończył się 
uzyskaniem specjalnego certyfikatu zaświadczającego o wy-
konaniu zgodnie z tradycją niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości UNESCO. Szopki buduje niemal 
przez cały rok. Nawet latem, kiedy to hobby dzieli z drugim 
– wędkarstwem. Dzieła standardowe powstają szybciej, a te 

Andrychowianina szopek czar
W tym mieszkaniu odnosi się wrażenie, że święta Bożego Narodzenia trwają przez okrągły rok. W większym pokoju 
rzucają się w oczy okazałe, kolorowe szopki. W mniejszym widać drewniane mini-stajenki.

Warsztat szopkarski Andrzeja Koska znajduje się 
na stole w pokoju
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robione z myślą o konkursie pół roku. Te w każdym elemencie muszą być wyko-
nane własnoręcznie. Nie można skorzystać z półproduktów. Poza tym używa się 
dwóch rodzajów klejów, w tym jeden nieprzeźroczysty. Autor bożonarodzeniowych 
„budowli” używa wielu narzędzi. Od nożyczek, przez pincety po cyrkle i specjalną 
lampkę. Przydaje się nawet mała poziomica!  Szopka powstaje etapami, od podstaw 
z wprowadzeniem obwodu elektrycznego
Jedną z szopek Andrzej Kosek podarował Przedszkolu nr 2 przy ulicy Metalowców 
z zachętą, by dzieciaki też popróbowały swych umiejętności w tworzeniu takich obiek-
tów. Inna szopka trafiła na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez 
wicedyrektor SP nr 4 Małgorzatę Młodzik. Ostatecznie trafiła aż do Dubaju. Nabyw-
ca na zasadzie „pucharu przechodniego” po nacieszeniu się trofeum chce ponownie 
oddać ją na najbliższą licytację WOŚP. Szopki krakowskie znajdują swoje miejsce 
w większym pokoju, a w drugim oraz w piwnicy są jeszcze szopki – stajenki wykona-
ne w drewnie. - Na razie jeszcze nie wykonałem szopki życia, którą bym się całkowicie zachwy-
cał, ale wszystko przede mną – mówi z uśmiechem Andrzej Kosek. Szopkarz smuci się 
jedynie na myśl, że nie ma nikogo, komu mógłby przekazać swą pasję. Młode osoby 
interesują się głównie smartfonami albo komputerami.
Szopki andrychowianina można obejrzeć w Galerii Sztuk „i” przy ul. Rynek 14. Wy-
stawa potrwa do 15 stycznia 2022 r.

jd Foto: Jacek Dyrlaga i Zbigniew Bury
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Przypomnijmy, że docelowo czynnych 
będzie tutaj 31 wielkopowierzchnio-
wych sklepów i punktów usługowych. 
Są to salony odzieżowe, obuwnicze, 
z akcesoriami, drogerie, sklepy RTV 
i AGD, salony meblowe, a także super-
market spożywczy i sklep budowlano-
-dekoracyjny. To tysiące metrów kwa-
dratowych powierzchni handlowej, 
setki miejsc pracy i – co podkreślił bur-
mistrz Tomasz Żak – również podatki, 
które zasilą gminny budżet.
- Mam nadzieję, że Galeria Andrychów sta-
nie się handlową wizytówką gminy – mó-
wił burmistrz podczas swojego wystą-
pienia. - Dziś chyba nie trzeba już nikogo 
przekonywać, jak ważne dla rozwoju miasta 
i gminy są handel i usługi, to nowe miej-
sca pracy, a także magnes gospodarczy dla 
innych inwestorów. Jeszcze trzydzieści lat 
temu Andrychów był typowym miastem 
przemysłowym, ale przez lata, które dzielą 
nas od tamtej epoki nasza gmina staje się 
miejscem, turystycznych atrakcji, usług 
i teraz – jak widzimy – także i dla handlu.
Głos zabierali też przedstawiciele inwe-
stora: Monika Woźniak-Zawioła z Equ-
ilis Europe i Tomasz Szewczyk, jako 
partner Zarządzający z Acteum Group. 
Była także Joanna Makowiecka-Gat-
za, prezes Zarządu KARMAR S.A. – to 

główny wykonawca Galerii Andrychów.
Jak powiedział nam Tomasz Szewczyk, 
drugie otwarcie zaplanowano na poło-
wę grudnia – prawdopodobnie będzie 
to 17 – kiedy otwarte będą wszystkie 
sklepy, a towarzyszyć będzie temu 
uroczysty, przedświąteczny koncert. 
Natomiast Monika Woźniak-Zawioła 
poinformowała nas, że całkowita oferta 
centrum handlowego zostanie zrealizo-
wana na wiosnę. 25 listopada twarto 75 
proc. sklepów, wkrótce dołączą do nich 

np. Lidl, Leroy Merlin, Rossman, Green-
point, Martens, Komfort i Empik. Pierw-
szych gości witał ryś Andryś – to symbol 
i maskotka Galerii Andrychów. Warto 
dodać, że w związku z otwarciem Ga-
lerii Andrychów, od 25 listopada prze-
bieg linii nr 1 – czyli osiedlowej, zostaje 
wydłużony i trasa biegnie przez ul. Biała 
Droga. Kursy na tej linii zostaną wydłu-
żone w dni robocze i soboty do godziny 
20:55 – to ostatni kurs z przystanku An-
drychów Górnica.        n Fot. Marek Nycz

Galeria Andrychów – pierwsze otwarcie
25 listopada została otwarta Galeria Andrychów. Ponieważ nie wszystkie sklepy rozpoczęły handel, drugie otwarcie 
zaplanowano na grudzień. Pierwsi klienci trafili na atrakcyjne promocje. W dniu otwarcia z godziny na godzinę robił 
się coraz większy ruch, ale miejsc do parkowania nie zabrakło.
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Sesja odbyła się 2 grudnia i miała cha-
rakter zdalny, a to oznacza, że radni 
obradowali na łączach internetowych. 
Na początku ustalono porządek obrad, 
uzupełniony przez Skarbnika Gminy. 
Nie obyło się bez problemów technicz-
nych i kłótni o wnioski, ich przyjęcie  
i głosowanie. Po półgodzinnych sporach 
radni przeszli do kolejnych punktów: 
przyjęcia protokołu z poprzedniego po-
siedzenia i sprawozdania z bieżących 
prac burmistrza.
Sprawozdanie to złożył na ręce Rady 
zastępca burmistrza Wojciech Polak. 
Wszystko, o czym mówił burmistrz Po-
lak opisywaliśmy na naszych łamach, 
także w tym wydaniu Nowin. Dlatego 
pominiemy te informacje, a Czytelni-
ków odsyłamy na dalsze strony tego 
wydania. Do sprawozdania odniósł się 
tylko Krzysztof Kubień, który zapytał, 
ile kosztowało gminę przyznanie jej 
Grand Prix „Lider Rozwoju Regionalne-
go” na Forum Przedsiębiorczości? Choć 
tego tematu nie było w sprawozdaniu. 
Odpowiedzi udzielił zastępca burmi-
strza Wojciech Polak – gmina wydała w 
tej sprawie, a związane to było również  
z promocją - 15 tys. zł.  
Podjęcie uchwał
Pierwszy projekt dotyczący powierzenia 
Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gmin-
nemu w Bielsku-Białej zadania publicznego 
w zakresie planowania, organizacji i zarzą-
dzania lokalnym transportem zbiorowym na 
obszarze Gminy Andrychów przedstawił 
Szymon Wnęczak, kierownik Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa. 
Pytanie w tej kwestii zadał Krzysztof 
Kubień pytając, ile to powierzenie będzie 
kosztować gminę w skali roku. Kierow-
nik odpowiedział, że roczny koszt 697 
tys. zł. Rada przegłosowała ten projekt 
niemal jednogłośnie – za było 20 rad-
nych (jeden radny był wtedy nieobecny).
Kolejny projekt dotyczący szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień dla za-
wodników, trenerów i działaczy za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym 
przedstawiła Anna Rajda z MOSKiT  
w Andrychowie. Radni przyjęli ten pro-

jekt bez dyskusji – 18 radnych było za,  
a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu. 
Kolejna uchwała dotyczyła zmiany 
uchwały nr XLI-412-17 Rady Miejskiej 
w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 
roku w sprawie określenia rodzaju dodat-
kowych usług świadczonych przez Gminę 
Andrychów w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz 
wysokości cen za te usługi z późniejszymi 
zmianami. Projekt ten przedstawiła Ewa 
Rohde-Trojan, kierowniczka Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnic-
twa. 15 radnych było za, przeciw było 
troje i dwoje się wstrzymało.
Również następną uchwałę przedsta-
wiła kierowniczka wydziału Ochrony 
Środowiska. A Uchwała ta dotyczyła 
zmiany uchwały nr XXIX-209-20 Rady 
Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 
2020 roku w sprawie wyboru metody usta-
lania i wysokości stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Andrychów oraz zwolnienia w części 
z tej opłaty. Radny Wiesław Mikołajek 
zaproponował, aby punkt ten usunąć  
z porządku obrad. Jego wniosek upadł. 
Przeszedł natomiast wniosek radnego 
Stanisława Prusa, aby głosować bez dys-
kusji. Ta uchwała określa nowe stawki 
za wywóz śmieci. Ponieważ jest to temat 
ważny, którym mieszkańcy są szcze-
gólnie zainteresowani, piszemy o nim  
w osobnym artykule obok. Tutaj dodaj-
my, że za było 11 radnych, 7 było prze-
ciw, dwoje się wstrzymało.
Następna uchwała dotyczyła  przekształce-
nia Przedszkola nr 1 w Andrychowie poprzez 
zmianę siedziby. Chodzi głównie o zmianę 
danych, jak np. adres. Przypomnijmy, że 
w tym roku „Jedynka” została przeniesio-
na z domu parafialnego do SP 2.
Później radni zajęli się określeniem wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Andrychów. Projekt przed-
stawiła Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. 
Stawki wzrosły średnio o 12 proc. – peł-
ny wykaz można znaleźć na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego. 
Następnie Rada przyjęła zasady zwolnień 

z podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego na terenie Gminy Andry-
chów. Radni opozycji chcieli wycofać ten 
projekt z obrad, ale przegrali głosowanie 
w tej kwestii.
Kolejna uchwała jest szczególnie ważna 
na lokatorów mieszkań komunalnych, 
bo dotyczyła ustalenia zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Gminy Andrychów. Ten projekt przedsta-
wiła kierowniczka Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami Barba-
ra Krzyżak. Radni przyjęli tę uchwałę 
jednogłośnie. Również tej sprawie po-
święcamy osobny materiał na stronach 
tego numeru Nowin.
Projekty zmian w budżecie gminy  
i uchwale budżetowej na 2021 r. oraz 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Andrychów na lata 2021-
2031 przedstawiła Skarbnik Gminy Do-
rota Żywioł. 
Dwie ostatnie uchwały dotyczyły naby-
cia dwóch nieruchomości. Pierwsza od-
nosiła się do uchylenia uchwały w spra-
wie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy 
Andrychów nieruchomości położonej 
w Andrychowie przy ul. Stefana Bato-
rego 66 – to posesja obok budowanych 
budynków socjalnych. Ich właścicielka 
wycofała się z oferty. Druga uchwała 
odnosiła się do odpłatnego nabycia na 
rzecz Gminy Andrychów nierucho-
mości położonej w Sułkowicach przy  
ul. Racławickiej 190. Chodzi o działkę 
prywatnego właściciela, która po zaku-
pie przekształcona zostanie na boisko 
dla miejscowej szkoły.
Wolne wnioski, oświadczenia i komu-
nikaty
W wolnych wnioskach kilku radnych 
opozycji wygłosiło swoje oświadczenia, 
wyrażające dezaprobatę wobec posunięć 
władzy, a także kolegów radnych, któ-
rzy mają inne zdanie niż opozycja.  
Sesję zamknęły komunikaty i zamknięcie 
obrad. Przewodniczący przypomniał, że 
następna sesja będzie poświęcona bu-
dżetowi na rok 2022 i została przenie-
siona z 30 grudnia, jak planowano, na 29 
grudnia. 

mn

Kolejne ważne, ale i trudne decyzje
Na przedostatniej w tym roku Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie ustalono nowe stawki za śmieci, przyjęto także pod-
wyżkę podatków od nieruchomości. Ponadto radni zdecydowali o wystawieniu przez gminę na sprzedaż dziesiątek 
mieszkań komunalnych.
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O podniesieniu stawki za odbiór odpadów komunalnych 
zdecydowali radni na grudniowej sesji. Nie obyło się bez 
protestów opozycji, która chciała całkowicie wycofać projekt, 
albo sugerowała, że urząd może dopłacać do śmieci, bo zmie-
niły się przepisy i teraz gospodarka odpadami komunalnymi 
nie musi się bilansować. To oznacza, że nie musi się w stu 
procentach pokrywać z wpływami z opłat od mieszkańców 
– gmina może z budżetu dopłacać do tego. I to sugerowali 
radni opozycji. Przeciwnicy tego rozwiązania argumentowali 
(na komisjach), że przyszłoroczny budżet jest już tak okrojo-
ny z dochodów – po decyzjach rządu PiS – że nie ma na to 
pieniędzy, aby dopłacać do śmieci. Poza tym podwyżka jest 
minimalna na poziomie inflacji – nie pokrywa wzrostu cen 
energii i paliwa. 
Podwyżki robią wszystkie gminy w Polsce, bo wszystkie 
ceny i to wszystkiego idą drastycznie w górę. Dla przykładu 
w sąsiednim Zatorze, gdzie obecnie cena wynosi 29 zł od oso-
by na miesiąc, opłata wzrośnie od 1 stycznia do 36 zł.  
Obecnie stawka w Andrychowie wynosi 24 zł od osoby, jeśli 
śmieci są segregowane, a będzie 26,5 zł. Jeśli gospodarstwo 
domowe nie segreguje odpadów to trzeba będzie liczyć na 
stawkę 53 zł od osoby. Są to oczywiście stawki miesięczne  
i od osoby zamieszkującej. Tutaj też jest pewien kłopot, bo gmi-
na oficjalnie liczy ok. 43 tys. mieszkańców (meldunki o tym 
świadczą), ale deklaracje śmieciowe pokazują, że jest tu nieco 

ponad 38 tys. mieszkańców. Kiedy w związku z nową ustawą 
o gospodarce odpadami weszły w życie deklaracje o zamiesz-
kaniu, nagle z Andrychowa „wyparowało ponad 4 tys. ludzi. 
Dlatego też w projekcie tej uchwały zrobiono bardzo szcze-
gółowe wyliczenia i są one ukazane na przestrzeni kilku lat, 
unaoczniając, jak rosły koszty gospodarki odpadami – np. jak 
drastycznie z roku na rok wzrastała tzw. „opłata marszał-
kowska”. Kiedyś było to mniej niż 50 zł za tonę umieszczoną 
na składowisku, a dziś jest ponad 300 zł. Pokazano także licz-
by zadeklarowanych mieszkańców, aby unaocznić, że sa tacy, 
którzy nic nie płacą, bo rzekomo tu nie mieszkają. 
Należy też pamiętać, że wszyscy mieszkańcy gminy Andry-
chów „produkują” co roku ok. 11 tys. ton odpadów. Jedna 
tona odwieziona na tzw. KIPOK (np. do Choczni czy do 
Brzeszcz) do koszt ponad 500 zł.
Po głosowaniu na sesji radni opozycji gremialnie składali 
oświadczenia adresowane do wyborców, że oni byli przeciw-
ni podwyżce. Dostało się również radnym, którzy głosowali 
za podwyżką. Życzono im np. aby nabrali rozsądku. 
Ponieważ nastroje w tej kwestii ujawniły się już wcześniej na 
połączonym posiedzeniu komisji Rady, i rozgorzała tam ostra 
kłótnia, na sesji przegłosowano, że przed podjęciem uchwały 
nie będzie już dyskusji. Radni opozycji głośno protestowali, 
co i tak nic nie zmieniło. 

n

Listę bloków, w których mieszkania można będzie kupić publikuje-
my poniżej. Lokatorzy, którzy zdecydują się na kupno mogą liczyć 
na dwa różne rabaty. Jeśli w danym bloku wszyscy, którzy jeszcze 
nie wykupili mieszkań, zdecydują się na to, to bonifikata będzie 
50-procentowa. Natomiast jeśli sprzedaż będzie indywidualna, to bę-
dzie to tylko 30-procentowy upust. Warto więc dogadać się z sąsiada-
mi i kupić za pół ceny. Ponadto mieszkańcy mogą kupić za gotówkę 
lub na raty. Jednak w tym drugim przypadku nie będzie rabatu – ale 
i to można obejść biorąc kredyt w banku pod hipotekę kupowanego 
mieszkania. 
Jaka jest wartość tych lokali i jaka będzie brana pod uwagę, dowiemy 
się na początku roku, kiedy uchwała Rady Miejskiej wejdzie w życie 
i przeprowadzona zostanie ekspercka wycena mieszkań. Oczywiście 
oferta jest ważna dla lokatorów tych mieszkań, a nie jest ofertą ryn-
kową dla wszystkich. Kto może ubiegać się o wykup? Każdy lokator, 
ale żeby miał zniżkę, nie może zalegać z opłatami, i to nie tylko obec-
nie, ale nie może mieć takich zaległości w ostatnich latach. 
To ogólne zasady, więcej można dowiedzieć się w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego.                          n

Śmieci w górę o dwa złote
Zmienia się stawka za odbiór śmieci. Opłata ta wyniesie w roku przyszłym, czyli od 1 stycznia – 26,5 zł od osoby mie-
sięcznie. To wzrost nieco ponad 7-procentowy.

Mieszkania gminne na sprzedaż
Podczas grudniowej Sesji Rady Miejskiej zdecydowano, że po siedmiu latach Gmina Andrychów znowu wystawi na 
sprzedaż mieszkania komunalne – oczywiście dla ich lokatorów i nie wszystkie. 

A oto lista bloków, w których mieszkania 
przeznaczono do odsprzedaży lokatorom:

Ul Stefana Batorego 9
Ul. Ignacego Daszyńskiego 1 i 1a
Ul. Floriańska 3
Ul. Krakowska 72, 87 i 111
Ul Stanisława Lenartowicza 10 i 12
Ul. 1 Maja 1, 3, 7, 9, 11, 15 i 19
Ul. Metalowców 3, 4, 14 i 16
Ul. Olszyny 19, 23, 25, 27, 37 i 41
Ul. Ferdynanda Pachla 2
Plac Adama Mickiewicza 2 
Ul. Starowiejska 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
Ul. 27 stycznia 10 i 12
Ul. Włókniarzy 4, 5 i 7
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Wodne inwestycje
Pojawiło się kilka wątków związanych z gminą Andrychów. 
Maria Wisińska-Kurz, dyrektor Wód Polskich – Zlewni w 
Żywcu mówiła o inwestycjach na terenie powiatu wadowic-
kiego, wykonanych w 2021 roku. Wydano na nie ponad 2,2 
mln zł. Wśród nich była regulacja potoku Stawki w Inwał-
dzie, Potoku Zagórnickiego w Zagórniku, a także prowadzo-
no prace na Targaniczance w Targanicach. Przy wszystkich 
przedsięwzięciach realizowany jest program nadzory przy-
rodniczego, aby utrzymać poziom ochrony  środowiska. Dy-
rektor mówiła też o planach. Wśród największych inwestycji 
wieloletnich w gminie andrychowskiej znalazły się prace na 
Wieprzówce (Andrychów, Sułkowice) – zabezpieczenia brze-
gów i remonty stopni wodnych. Natomiast w zakresie zadań 
mniejszych wymieniła, nie omawiając szczegółów,  Rzyczan-
kę, ponownie Wieprzówkę, Potok Zagórnicki i potok w Suł-
kowicach. Jeżeli mieszkańcy będą zgłaszać inne potrzeby, to 
– jak stwierdziła mówczyni - „jesteśmy na nie otwarci”. Nie 
wiadomo jednak, czy wszystkie zaplanowane przedsięwzię-
cia uda się wykonać, bo potrzeb jest sporo, a pula pieniędzy 
ograniczona. Radny gminy Andrychów Stanisław Hutniczak 
dopytywał o sytuację na potoku przy ulicy Nowa Wieś w 
Targanicach, gdzie powstała wielometrowa skarpa i wyrwa. 
Po jego interwencji prace tam przeprowadzono, ale zdaniem 
tego radnego nie do końca dobrze, bo wykonano wały bocz-
ne i wyrwę usunięto, lecz nie ma progu spowalniającego, a 
w dodatku koryto jest teraz z takim spadem, że woda może 
tam być niebezpieczna, zagrażając niektórym budynkom. W 
odpowiedzi usłyszał, iż inwestycja została przeprowadzono 
szybko, bo wymagała tego sytuacja. Wybór był taki: robić 
doraźnie, sprawnie czy rozpoczynać długotrwałe procedury 
wodnoprawne. Wybrano wariant szybki. Niemniej jednak te-
mat  w Targanicach nie został zakończony.

Dotacja dla szpitala
Władze powiatowe i dyrekcja wadowickiego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej przymierzają się do rozbudowy pa-
wilonu łóżkowego „E” do siedmiu kondygnacji (z obecnych 
pięciu). Dlatego radni powiatowi udzieli dotacji dla ZZOZ. 
Bedzie to kwota 240 tysięcy złotych na dokumentację projek-
tową, obejmującą także m.in. budowę energetycznego zasila-
nia awaryjnego i tlenowni. Podczas sesji poddano też analizie 
ekonomicznej sytuacji ZZOZ i podległego mu szpitala. Oma-
wiano także sytuację w ratownictwie medycznym w powie-
cie wadowickim.

Nowe stawki za usuwanie pojazdów
Jak co roku radni powiatowi zajęli się opłatami za usuwanie 
pojazdów z dróg publicznych oraz stawkami za ich prze-
chowywanie na parkingu strzeżonym. Przykładowe opłaty 
za usuwanie w roku 2022: rower, motorower – 128 zł, moto-
cykl – 251 zł, pojazdy do 3,5 ton – 542 zł. Dobowe stawki za 
przechowywanie: rower, motorower – 24 zł, motocykl – 33 zł, 
pojazd o masie do 3,5 t – 46 zł. Pełny wykaz opłat znajdzie się 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Po-
wiatowego.

Więcej dla starosty
Radni podwyższyli wynagrodzenie starosty Eugeniusza Kur-
dasa.  Jego wynagrodzenie zasadnicze to 10 770 zł, dodatek 
funkcyjny – 3450 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. 
wynagrodzenia zasadniczego tj. 2154 zł, dodatek specjalny 
– 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego tj. 4266 zł. W sumie więc starosta będzie zara-
biał 20 640 zł brutto. Dostanie też wyrównanie od sierpnia, bo 
uchwała działa wstecznie od tego miesiąca. 

jd

Na powiatowych obradach
2 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu w Wadowicach. Sporo debatowano o sytuacji w Szpitalu Powiatowym i ra-
townictwie medycznym, ustalono też wynagrodzenie staroście.

Przez 5 miesięcy uczestnicy zbierali kupony druko-
wane w gazecie i wpisywali na nie hasła podawane 
w radiowych audycjach.
Miło nam poinformować, że zwyciężczyniami kon-
kursy zostały Panie:
Halina Bizoń, Zofia Burzej, Joanna Kowalczyk, Anto-
nina Magiera, Wanda Naglik, Emilia Walczak.
Serdecznie gratulujemy!

red.

Wyniki konkursu „Książkobranie”
Od czerwca do października czytelnicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Andrychowie i Nowin An-
drychowskich oraz słuchacze Radia Andrychów 
mieli możliwość wziąć udział w konkursie „Książ-
kobranie”.
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Największa część wymienionej kwoty poświęcona została na 
realizacje zadań pod wspólną nazwą „Dostępność komunika-
cyjna” – jest to w sumie 16 mln 626 tys. zł. Kwota ta dotyczy 
wszystkich inwestycji drogowych, czyli poprawiających warun-
ki komunikacyjne i przebudowa przestrzeni na terenie gminy. 
Najwięcej zaplanowano na „Kompleksowe zagospodarowa-
nie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej – Pańska Góra” – jest 
to 6 mln zł. I ta inwestycja trwa, bo jej harmonogram jest roz-
pisany na dwa lata. Na zamieszczonej fotografii pokazujemy 
przebudowę stawu pod Pańską Górą, to też część tego zada-
nia. 

Powstanie tam zalew z przystanią i tereny wypoczynkowe.
Drugim pod względem wartości jest projekt „Przebudowa 
os. Olszyny w Andrychowie – etap I”. Obecna realizacja to 
koszt 2 mln 698 tys. zł. Tam przebudowywana jest cała infra-
struktura osiedlowa: drogi, chodniki, parkingi i tereny zielo-
ne. Ogromną część prac i przeznaczonych kwot pochłonęły 
roboty przebudowujące wszystkie podziemnie instalacje. Na 
zdjęciu pokazujemy wjazd na Olszyny z częścią zielonego ob-
szaru nad Wieprzówką.

Bardzo ważną i potrzebną jest inwestycja: „Budowa łączni-
ka ul. Tkackiej z droga krajową DK 52” czyli ul. Krakowską, 
przez teren centrum handlowego i obok elektrociepłowni. Na 
zdjęciu, jakie publikujemy widać, że już niedługo kładzio-
ny tu będzie asfalt. Inwestycja, której koszt wynosi 1,5 mln 
zł znacznie poprawi komunikacje w centrum Andrychowa i 
zmniejszy tam korki.  

Fundusze gminne wsparły też przebudowę drogi w kie-
runku Wieprza, przez Nidek. To droga powiatowa, ale na 
terenie Andrychowa, więc gmina dołożyła do jej gruntow-
nej przebudowy 1 mln 329 tys. zł. Również do remontu 
powiatówki w Targanicach gmina dołożyła starostwu 612 
tys. zł – to remont ul. Długiej. Podobnie dofinansowano re-
mont Tkackiej Bocznej, gdzie Gmina Andrychów dołożyła 
599 tys. zł.

Inwestycje 2021
W tym roku Gmina Andrychów wyda na inwestycje blisko 22 miliony złotych. Przypomnijmy, co zostało za te pienią-
dze zrobione lub co jeszcze jest w trakcie realizacji. 

Pańska Góra

Ul. Olszyny w Andrychowie

Ul. Tkacka w Andrychowie

Ul. Miła w Inwałdzie
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A oto w telegraficznym skrócie kilka kolejnych inwestycji 
drogowo-przestrzennych według kwot na nie wydanych:   
ul. Miła w Inwałdzie (464 tys. zł), parking przy NZOZ VENA 
(445 tys. zł). Ponadto – trzeba dodać – VENA ma nową ocie-
ploną elewację (464 tys. zł). Kolejne inwestycje to Rozbudo-
wa strefy aktywności gospodarczej (420 tys. zł), przebudowa 
chodnika na Batorego (375 tys. zł), przebudowa drogi powia-
towej w Rzykach Jagódkach (350 tys. zł).

Należy także wymienić inwestycje zamykające się w dziale 
„Pozostałe zadania”. I tu najkosztowniejsza jest trwająca bu-
dowa dwóch kolejnych budynków socjalnych przy Batorego 
– 1 mln 628 tys. zł. Niemal milion, bo 974 tys. zł kosztowała 
zakończona już termomodernizacja szkoły w Rzykach. Pra-
wie 900 tys. kosztowała „Budowa systemu dynamicznej in-
formacji przystankowej i systemu zarządzania transportem 
publicznym w Gminie Andrychów”. 
Podobną termomodernizację jak VENA przeszedł Wiejski 
Dom Kultury w Inwałdzie – i kosztowało to 423 tys. zł. 

Inwestycji jest znacznie więcej, ale już rozpisanych na mniej-
sze kwoty i w sumie na tegorocznej liście są to 42 pozycje.    n  

Parking przy NZNO VENA w Andrychowie

Os. Jagódki w Rzykach

ZSS w Rzykach

Budowa bloku socjalnego przy ul. Batorego w Andrychowie

Budowa chodnika przy ul. Batorego
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Już czwarte i piąte pokolenie zaopatruje 
się tutaj w podręczniki, kupuje książki, 
albumy, obrazy czy kalendarze. Ponad-
to można tu nabyć wszelkie wydaw-
nictwa regionalne, a także zamówić 
nowości, które w dwa-trzy dni zostaną 
sprowadzone na miejsce.
Dziś kierowniczką księgarni jest pani 
Małgorzata Rokowska, która w rodzin-
nej firmie Marczyńskich pracuje od 25 
lat, a prowadzi tę firmę pani Bożena 
Marczyńska-Marek.
- Do pracy przyjmował mnie w 1996 roku 
sam pan Bolesław Marczyński, byłam 65 
pracownikiem od chwili powstania księgar-
ni, czyli od 1937 roku - wspomina pani 
kierowniczka.

Początki pięknej historii
Opowiadając o najstarszej książnicy 
w mieście, nie sposób pominąć barwnej 
jej historii. Założyciel tej szacownej in-
stytucji, pan Bolesław Marczyński opi-
sał to w swoich wspomnieniach, które 
opublikował w 1987 roku z okazji pół-
wiecza księgarni. Dziś można je znaleźć 
na internetowej stronie rodzinnej firmy. 
I czytamy tam:

Ojciec Jan był działaczem ludowym pro-
pagującym nowoczesne sadownictwo 
i pszczelarstwo. Był korespondentem 
„Pszczółki” redagowanej przez Ks. Sto-
jałowskiego. W domu rodzinnym książka 
była dla wszystkich dostępna, a Biblia ze 
znakomitymi rycinami Durera obowiąz-
kowo była czytana w niedzielę przez dzie-
więcioro rodzeństwa. W wyniku tego obo-
wiązku, mając już pięć lat czytałem pismo 
drukowane.
Rodzina Marczyńskich pochodzi 
z Targanic i jak to powyżej wspo-
mniał Pan Bolesław, miał on ośmio-
ro rodzeństwa. Niestety, na wyższe 
wykształcenie mógł liczyć tylko je-
den z nich – najstarszy brat. Dlatego 
marzenie pana Bolesława, aby być 
nauczycielem nie mogły się spełnić. 
W 1931 r. podjął praktykę zawodową 
w żywieckiej firmie Joachim Dańko 
i Syn, a po trzech latach zdał egzamin 
przed komisją Kongregacji Kupieckiej 
Stołecznego Miasta Krakowa Oddzia-
łu w Żywcu. Dostał dyplom w trzech 
językach: po polsku, francusku i nie-
miecku. Jeszcze kolejne trzy lata pra-
cował w tej samej firmie w Żywcu, aby 
w 1937 roku wrócić do Andrychowa. 
Oszczędności i kredyt pozwoliły mu 
na otwarcie wymarzonej księgarni 
w Rynku pod numerem (wtedy) 56. 
Meble do niej zrobił na zamówienie 
miejscowy mistrz stolarski Jan Burzej. 

Już rok później Bolesław Marczyński 
został przyjęty w poczet Związku 
Księgarzy Polskich.

Ciężkie wojenne czasy
Do wybuchu wojny nowa andrychowska 
księgarnia spłaciła wszystkie swoje kredy-
towe długi i usamodzielniła się finansowo. 
Ale wybuchła wojna, a właściciel ruszył na 
front razem z Armią Kraków. Księgarnię 
prowadziła wówczas jego siostra Maria.
Potem była eksmisja rodziny z ich 
domu i likwidacja przez Niemców pol-
skich książek. Pan Bolesław zamieszkał 
w dawnych pomieszczeniach garbarni 
i tam ukrył część ocalonych książek. 
Znowu zacytujmy jego wspomnienie:
Stało się to nagle, musiałem opuścić 
mieszkanie, ale bez możliwości prze-
niesienia książek w inne miejsce. Teren 
fabryczny opanowała jednostka Wehr-
mahtu pilnująca zakładu. Oficerowie 
niemieccy często siadali na paczkach 
w drugim pomieszczeniu za portiernią 
nie zdając sobie sprawy, że pilnowali pol-
skich książek.
Inne polskie książki trafiły do papierni 
w Czańcu, a stamtąd ukradkiem wy-
woził co cenniejsze egzemplarze nie 
kto inny, jak przedwojenny burmistrz 
Andrychowa Adam Wietrzny. W czasie 
okupacji, jako robotnik fizyczny tam zo-
stał skierowany przez okupanta.

W Andrychowie są tylko dwa punkty handlowe, które od czasów przedwojennych działają w tych samych miejscach. 
To księgarnia Marczyńskich i Piekarnia Parowa U Frysia. Nie ma w mieście nikogo, kto nie byłby, i to nie raz, w najstar-
szej i dziś jedynej „Księgarni Marczyński”, od zawsze na Rynku.

Marczyńscy – od zawsze na Rynku
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W 1941 roku Niemcy odebrali Mar-
czyńskim ich firmę i przekazali ją nie-
mieckiemu przesiedleńcowi z Rumunii 
– Oskarowi Beckowi. Beck niestety był 
wcześniej pracownikiem tartaku, więc 
nie miał pojęcia o księgarstwie i… za-
trudnił Bolesława Marczyńskiego, aby 
ten w jego imieniu prowadził księgarnię.

W 1944 roku młody księgarz wziął ślub 
z panią Agnieszką i tak zyskał żonę 
i wspaniałego współpracownika.

Komuna jak okupant
Po wojnie ocalone w najróżniejszy spo-
sób książki – np. w miejscowej pleba-
nii, albo u zaprzyjaźnionych Alojzego 
Stuglika – fotografa, malarza Detala 
czy Antoniego Szlagora – pozwoliły na 
ponowne otwarcie księgarni. Najpierw 
jednak razem z żoną, siostrą i trzema 
pracownikami trzeba było odgruzować 
lokal po przejściu Armii Czerwonej.

Żeby przetrwać Marczyńscy poszerzają 
ofertę o materiały papiernicze, a także 
uruchamiają wypożyczalnię książek. 
Niestety, władza ludowa zaczyna tzw. 
„walkę o handel” i chce uspołecznienia 
wszystkiego. W 1949 r. Pan Bolesław 
zostaje zmuszony do przekazania swojej 
księgarni Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska. A GS czyni to samo, co 
kilka lat wcześniej niemiecki treuhänder 
Beck, czyli zatrudnia jako kierownika 
byłego właściciela Bolesława Marczyń-
skiego. Bo kto lepiej zna się na handlu 

książkami! Powojenny czas Pan Bolesław 
poświęca pracy i poszerzaniu swojego 
wykształcenia. Ponadto zostaje prezesem 
Klubu Sportowego „Beskid”, a następnie 
prezesem Krakowskiej Kongregacji ku-
pieckiej Oddział w Andrychowie. 
W następnych latach geesowską księ-
garnię, gdzie sprzedawano nawet łopa-
ty, co też wspominał z bólem Pan Bole-
sław, przejmuje nowa firma państwowa 
„Dom Książki”. I nadal prowadzą ją 
Marczyńscy w swoim lokalu, w swojej 
kamienicy, ale państwową.
Znowu oddajmy głos Panu Bolesła-
wowi: Przez długi okres księgarnia na-
sza spełniała rolę placówki szkoleniowej. 
Praktykowali u nas przyszli kierownicy 
księgarń z Wadowic, Kalwarii, Węgierskiej 
Górki, Kęt i Zatora. Byli na praktyce absol-
wenci szkół handlowych. W latach od 1960 
do 1980 jako lektor Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Wadowicach, Krakowie 
a obecnie w Bielsku-Białej Koło w Andry-
chowie Klubach Rolnika, Domach Kultury, 
w świetlicach i w szkołach różnego typu 
prowadziłem odczyty na temat „Historia 
książki”. Twórca księgarni i jej nieustają-
cy szef Bolesław Marczyński przeszedł 
na emeryturę w 1987 roku, gdy księgar-
nia obchodziła półwiecze. Przepraco-
wał w niej 57 lat.

Znowu na swoim
Po zmianie ustroju, również rodzinie 
Marczyńskich udało się 1 września 1990 
roku odzyskać swoją książnicę. Zało-
życiel księgarni, Bolesław Marczyński, 

mimo formalnej emerytury cały czas 
czynny zawodowo zdecydował, że jego 
następcą została córka, Krystyna. Od-
rodzona księgarnia miała teraz nazwę: 
„B.Marczyński” Księgarnia.

Krystyna Marczyńska prowadziła ro-
dzinną księgarnię pod czujnym okiem 
ojca, aż do jego śmierci w 1998 roku. 
We wrześniu 2005 ciężko zachorowała, 
więc od maja 2005 r. Księgarnię prowa-
dził już jej szwagier – Andrzej Marek. 
W maju 2006 roku prawnie przekazała 
mu rodzinną firmę.
- Pani Krystyna aż do śmierci w 2006 
roku żywo interesowała się pracą księgar-
ni - wspomina Małgorzata Rokowska, 
obecna kierowniczka. - Pan Andrzej Ma-
rek, jak przejął księgarnię po swojej szwa-
gierce, to mówił mi, że jego marzeniem jest, 
aby księgarnia Marczyńskich dotrwała  do 
swego stulecia - dodaje pani kierownicz-
ka. – Pan Andrzej zmarł w 2018 roku, ale 
jego obowiązki i marzenie przejęła jego żona, 
pani Bożena Marczyńska-Marek druga cór-
ka Bolesława Marczyńskiego.
Świat wokół się zmienia, zmienia się też 
księgarnia na andrychowskim Rynku 
i choć 10 grudnia skończy 84 lata, nadal 
zaspokaja oczekiwania swoich klientów.
– Jesteśmy dobrej myśli, że nasi stali klienci 
nas nie opuszczą – mówi na koniec Mał-
gorzata Rokowska. – I ja pozostałam wier-
na naszej księgarni do dziś.

mn Fot. Marek Nycz

Księgarnia Bożena Marczyńska-Marek jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych 
Księgarni” i uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na koszty konsultingu i promocji księ-
garni; koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
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Przypomnijmy, iż tablica na magistracie upamiętnia żołnie-
rzy Legionów Polskich wywodzących się z Ziemi Andry-
chowskiej, a w szczególności tych, którzy rozbrajali w naszym 
mieście wojskowych austriackich. Poświęcona jest również 
pierwszemu komendantowi Wojska Polskiego w Andrycho-
wie – Stefanowi Sordylowi.
W imieniu władz gminy kwiaty złożyli zastępca burmistrza 
Wojciech Polak i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Doro-
ta Magiera. Na czele delegacji Prawa i Sprawiedliwości stał 
poseł Marek Polak, a Lewicy przewodniczył radny Czesław 
Rajda. Potem delegacje rozeszły się w różnych kierunkach. 
Reprezentanci gminnego samorządu udali się do kościoła 
Św. Stanisława na mszę za Ojczyznę. Prawica wzięła udział 
w uroczystościach organizowanych w kościele Św. Macieja 
w Rynku. Także w pozostałych parafiach gminy Andrychów 
zaplanowano podobne nabożeństwa. Po południu w Stanicy 
„Hucuł” odbyła się impreza poświęcona ułanom.
Z okazji narodowego święta otrzymaliśmy od burmistrza 
Tomasza Żaka okolicznościowe pismo adresowane do miesz-
kańców naszej gminy. Pełny tekst opublikowaliśmy na stro-
nie internetowej radioandrychow.pl.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Gmina Andrychów świętowała: 
Trochę razem, trochę osobno

W gminie Andrychów odbyły się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Pierwszym akcentem było złoże-
nie kwiatów przed tablicą pamiątkową usytuowaną na 
ścianie frontowej Urzędu Miejskiego. 

Nagroda została przyznana za szereg działań ekologicznych, 
które przyczyniają się do poprawy otaczającego nas środowi-
ska, dokonanych w 2020 roku. W uroczystości udział wzięły 
kierownik wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Ewa Rohde-Trojan i ekodoradca Paulina Mrzygłód.
EKO HERO to plebiscyt Gazety Krakowskiej i Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Małopolskiego, w którym or-
ganizatorzy chcą pokazać, że ekologiczne rozwiązania stoso-
wane na co dzień w gminach i firmach naprawdę się opłacają.
Osiągnięcia ekologiczne oceniano w kilku kategoriach: Eko-
Inicjatywa, Firma Eko HERO, Gmina Eko HERO do 15 000 
mieszkańców, Gmina Eko HERO 15 000 – 30 000 mieszkań-
ców, Gmina Eko HERO powyżej 30 000 mieszkańców.
Przed Andrychowem, na pierwszym miejscu znalazła się 
gmina Trzebinia. Trzecią lokatę zajął Tarnów.
Obszerne podsumowanie proekologicznych działań Andry-
chowa znajduje się na radioandrychow.pl

rf Fot. Robert Fraś 

Andrychów ponownie 
wyróżniony

19 listopada podczas uroczystej gali w Krakowie, burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak z rąk wicemarszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego Józefa Gawrona odebrał dyplom za 
zajęcie II miejsca w konkursie EKO HERO Małopolski.
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Przeterminowane leki i ich opakowania możemy oddać 
do następujących aptek:
- Apteka | ul. Krakowska 138
- Apteka | ul. Lenartowicza 7
- Apteka Mediq | ul. 27 stycznia 9
- Apteka Animar | ul. Lenartowicza 40
- Medica Jolanta Paprocka | ul. Rynek 26a
- Apteka pod Białym Orłem | ul. Włókniarzy 18 a
Segreguj odpady dla Świata, dla Andrychowa, dla Siebie!
Segregując odpady, wyrabiasz w sobie nawyki porządku, 
oszczędności i gospodarności; ograniczasz zagrożenia 
dla środowiska i zdrowia Twojego i Twoich dzieci.

RADY NA ODPADY

Gdzie wyrzucić 
przeterminowane leki?

Czytelnik, który wybrał się 
11 listopada na Leskowiec za-
uważył, że drogowskazy znów 
stoją i na dowód przesłał nam 
zdjęcie. Skontaktowaliśmy się 
z prezesem PTTK „Chałupa” 
Wiesławem Ogórkiem, który 
potwierdził nam, że to jego koło 
odnowiło znaki. Nasz rozmów-
ca z żalem informuje o dziwnej 
modzie, która polega na kolek-
cjonowaniu przez niektórych 
turystów znaków, które potem 
w domu (np. na ścianie) potwier-
dzają zdobycie szczytu albo po-
byt w ciekawym miejscu.

jd Fot. Czytelnik 

Odnowione 
znaki na Leskowcu

Informowaliśmy o tym, że 
wandale rozprawiają się ze 
znakami kierunkowymi w pa-
śmie Leskowca. Na szczycie 
tej góry powalili na ziemię 
cały słupek. Sprawą zajęli się 
petetekowcy z Oddziału Zie-
mia Wadowicka oraz andry-
chowskiego koła „Chałupa”.

Trzeba przyznać, że inicjatywa roczyńskich druhów przyjęła 
się niemal natychmiast. Już po kilkunastu dniach pojemnik 
był niemal pełny. - Poprzez zbiórkę nakrętek chcemy pomagać nie-
pełnosprawnym dzieciom z naszej gminy – mówi wiceprezes Za-
rządu OSP w Roczynach Anna Janeczko. - Dzięki temu można 
choćby zakupić sprzęt do rehabilitacji. 

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Roczyny: Serce na nakrętki
Na początku listopada przed remizą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Roczynach pojawił się pojemnik w kształcie 
serca. Służy do zbieranie nakrętek i pożytecznych działań...

W ten sposób, a więc na 
sportowo, uczczono Na-
rodowe Święto Niepod-
ległości. Na starcie sta-
nęli reprezentanci szkół 
z gmin Andrychów, 
Wadowice i Wieprz. 
Zawody odbywały się 
na stadionie „Beskidu”. 
Dopisała pogoda - było 
bezchmurne, słoneczne 
niebo. Na sportowców 
czekały napoje dostar-
czone z Maspeksu i drożdżówki. Najpierw rywalizowały szta-
fety mieszane, których członkowie mieli do przebiegnięcia 3 x 
400 metrów, a ostatni biegacz musiał zaliczyć 409 metrów i w ten 
sposób pokonywano w sumie milę. Całość kończył bieg indywi-
dualny „OPEN” czyli dla wszystkich, oczywiście także na milę 
czyli 1609 metrów. Rywalizacja w niektórych kategoriach była 
bardzo zacięta. Imprezę zorganizowało andrychowskie gniaz-
do (koło) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Zespół Szkół 
nr 2 („Bawełnianka”) przy wsparciu finansowym Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach. Puchary i nagrody książkowe 
ufundował propagator ruchu „sokolego” dr hab. Andrzej No-
wakowski. Poinformował on zebranych, że gniazdo „Sokoła” 
powstało niedawno także w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pucha-
ry, dyplomy i nagrody zwycięzcom przekazali dr hab. Andrzej 
Nowakowski oraz prezes andrychowskiego gniazda „Sokoła” 
a zarazem dyrektor „Bawełnianki” Grażyna Gwoździewicz.
Więcej zdjęć oraz wyniki zawodów publikujemy na stronie in-
ternetowej  radioandrychow.pl

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Biegi na stadionie
Ponad pięćdziesięciu uczestników zgromadziły zawody 
„Mila dla Niepodległej”, przeprowadzone 10 listopada. 
Imprezę zorganizowano po raz pierwszy i jak na debiut 
była więcej niż udana.
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Zmodernizowano chodnik wiodący od bramy wjazdowej do 
drzwi wejściowych szkoły, także placyk obok powstałych 
w tym roku boisk. Ta część inwestycji kosztowała 60 tysięcy 
złotych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Wado-
wicach. Ponadto powstało ogrodzenie wewnętrzne. Wydano 
na ten cel 23 tys. zł ze szkolnych oszczędności. Jak podkre-
śla dyrektor ZS nr 2 Grażyna Gwoździewicz, szybkie tempo 
prac wynikało m.in. ze sprzyjającej pogody i sprawnej ekipy 
realizującej zadanie.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Otoczenie „Bawełnianki” 
zmieniło wygląd

Przy Zespole Szkół nr 2 czyli popularnej „Bawełniance” 
zrealizowano w dość szybkim tempie inwestycję popra-
wiającą estetykę otoczenia i poprawiającą wygodę doj-
ścia do szkoły.

Warsztaty poprowadził dr Radosław Folga z Małopol-
skiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Oświęcimiu. To on na podstawie materiałów dostarczo-
nych przez samorządy przedstawił atrakcje, a jest ich sporo, 
w powiatach chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim. 
W części drugiej dyskutowano o kierunkach rozwoju tury-
styki. Na pewno samorządy należące do „Forum Małopolski 
Zachodniej” będą chciały wspólnie promować region, lepiej 
go także wewnętrznie skomunikować. W przerwie obrad do-
wiedzieliśmy się od prezydenta Oświęcimia i zarazem prezesa 
stowarzyszenia Janusza Chwieruta oraz burmistrza Tomasza 
Żaka, że będzie rozwijana komunikacja ekologiczna w ramach 
regionalnego „Zielonego Ładu”. Pojawią się autobusy napę-
dzane na wodór. Zapowiedziano również m.in. dalszy rozwój 
tras rowerowych. Jak podkreślali wójtowie i burmistrzowie, 
spotkanie było okazją do lepszego poznania się i zobaczenia, 
jakimi atrakcjami dysponują gminy naszego regionu. Zdaniem 
burmistrza Kęt, istnienie stowarzyszenia i organizowania ta-
kich spotkania ma sens. Powiedział on nam: - Małopolska Za-
chodnia jest zróżnicowana wewnętrznie, ale mamy wspólne filary, 
które nasz łączą. Dzięki stowarzyszeniu możemy się spotkać, ale rów-
nież podczas nich skorzystać z wiedzy eksperckiej. Będziemy mogli 
przygotować nasz region jak i jego elementy do skutecznego apliko-
wania o środki zewnętrzne.
Z kolei dr Radosław Folga  powiedział nam, iż do tej pory bra-
kowało dyskusji, w jaki sposób powiaty i gminy Małopolski 
Zachodniej wspólnie powinny promować i jak skoordynować 
działania samorządów lokalnych. Powstałe koncepcje czy po-
mysły mogą być rozwijane i można się starać o pozyskanie fun-
duszy ze środków zewnętrznych np. unijnych. - Mnie, po otrzy-
maniu i analizie materiałów, jakie otrzymałem z gmin zarysowały 
się dwie taki istotne sprawy – mówił naukowiec. -  Pierwsze, to 
rozwój szlaków turystycznych, w tym zwłaszcza rowerowych. I tutaj 
są szanse na podjęcie wspólnych działań, tak aby turysta nie zastana-
wiał się, na terenie której gminy są położone. Druga sprawa, myślę że 
trudniejsza, to problem pałaców, dworów i dworków, które są często 
poukrywane i nierzadko zaniedbane, nawet pozostawione same sobie, 
a przez to w jakiś sposób atrakcyjne. Dobrze by było skierować wzrok 
w kierunku tych obiektów i odkryć je dla szerszej publiczności.  
Co ciekawe, niektórzy wójtowie byli po raz pierwszy na Kocie-
rzu, choć przyznawali, że członkowie ich rodzin już tu bywali.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Samorządowcy z Małopolski 
Zachodniej na Kocierzu

4 listopada  do ośrodka na Kocierzu zjechali burmistrzowie, 
wójtowie i jeden prezydent miasta (Oświęcimia), by uczest-
niczyć w spotkaniu warsztatowym Stowarzyszenia Powiatów, 
Miast i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej”. Głównym te-
matem posiedzenia była turystyka w naszym regionie.
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Była to niezwykła e-lekcja o Adamie Mickiewi-
czu i „Dziadach”, opowiedziana językiem „epoki 
cyfrowej”. Wykładowi towarzyszyła muzyka wy-
konywana na instrumentach z epoki Mickiewicza. 
Wirtualne spotkanie z artystami, poprzedziło obej-
rzenie przez uczniów spektaklu zatytułowanego 
„Dziady. Noc pierwsza”. Warto wspomnieć, że 
spotkanie odbyło się w ramach projektu „Objazd 
mickiewiczowski w sieci - wzorem Reduty”. Na 
internetowej stronie Teatru Wierszalin znajdziemy 
wyjaśnienie, iż projekt ten nawiązuje do idei upo-
wszechniania teatru i kultury polskiej, przyświe-
cającej wyprawom, jakie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym organizowała „Reduta” – pierwsze 
polskie laboratorium teatru. „Objazd mickiewi-
czowski” prowadzony jest pod hasłem: „Jeździmy 
wirtualnie – widzimy się realnie”. Dzisiejsze spo-
tkanie minęło bardzo szybko. Uczniowie zadawa-
li artystom wiele pytań. Niestety, z braku czasu, 
gościom nie udało się na wszystkie odpowiedzieć. 
Jako rekompensatę, reżyser Piotr Tomaszuk obie-
cał „dogrywkę”. Najciekawsze pytania zostaną 
nagrodzone „wierszalińskimi” koszulkami. Nosić 
taką, to prawdziwy zaszczyt. Serdecznie podzię-
kowania aktorom oraz reżyserowi Teatru Wiersza-
lin z Supraśla, za możliwość sięgnięcia po klasykę 
wspólnie z andrychowskimi uczniami.

 (mp/fot.mp) 

Razem z aktorami 
sięgnęli po klasykę

Teatr Wierszalin z Supraśla gościł w Andrycho-
wie już kilkakrotnie. Pierwszy raz artyści od-
wiedzili nas 26 lat temu. 18 listopada 2021 r., 
przyjemność spotkania online z reżyserem 
Piotrem Tomaszukiem oraz aktorami Teatru 
Wierszalin, mieli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w An-
drychowie.

Na miejscu osiemnastu przyszłych fryzjerów, logistyków i hotelarzy 
doskonaliło przez miesiąc swoje umiejętności u hiszpańskich pracodaw-
ców. Odbywało się to w ramach programu Erasmus+. Przygotowania 
do wyjazdu trwały od dłuższego czasu, a w październiku zorganizowa-
no dla wyjeżdżających intensywny kurs języka angielskiego oraz szkole-
nia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przepisów prawa.

jd  Fot. Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie

22 listopada w andrychowskim Klubie Integracji Społecznej odbyło 
się spotkanie pracowników socjalnych na czele z dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej Elżbietą Prus z przedstawicielami władz samo-
rządowych. Burmistrz Tomasz Żak złożył życzenia i podziękowania 
pracownikom tego sektora, którzy w swojej pracy zawodowej niosą 
pomoc ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
W wydarzeniu udział wzięli: burmistrz Tomasz Żak, wiceburmistrz 
Wojciech Polak, skarbnik gminy Dorota Żywioł, sekretarz gminy Gra-
żyna Łoboda, radni: Dorota Magiera, Tadeusz Sarlej oraz dyrektor 
biura burmistrza Agnieszka Gierszewska.

ap Fot. Anna Piotrowska

W podzięce dla pracowników socjalnych

21 listopada w całej Polsce obchodziliśmy Dzień Pracownika So-
cjalnego. Sposób świętowania  ma w Polsce wieloletnią tradycję, na 
którą składają się spotkania z przedstawicielami władz lokalnych. 

Uczniowie „Bawełnianki” w Hiszpanii

Uczniowie trzecich klas technikum andrychowskiego Zespołu 
Szkół nr 2 czyli popularnej „Bawełnianki” przebywali w Hiszpanii. 
Pojechali do Grenady, by odbyć praktyki zawodowe.
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W grupie rocznika 2009 i młodszych zarówno wśród dziew-
cząt i chłopców II miejsce zajęła andrychowska SP nr 4. Zwy-
ciężyły szkoły z Wadowic. W kategorii rocznikowej 2007 
– 2008 dziewczęta z SP nr 5 uplasowały się na III miejscu 
(tryumfowały uczennice z Kleczy Dolnej), a chłopcy z ZSS 
w Roczynach zostali wicemistrzami powiatu wadowickiego, 
ulegając wadowickiej „Czwórce”.
W przeprowadzonych wcześniej zawodach powiatowej Li-
cealiady też medalowe pozycje przypadły „naszym” dru-
żynom. LO Andrychów był trzeci wśród dziewcząt (wygrał 
zespół z kalwaryjskiego liceum). Z kolei w grupie chłopców 
III miejsce wywalczyli reprezentanci Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego („Kotarbin”).

jd  Fot. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

„Nasi” w czołówce
Koszykarskie trójki rywalizowały w finale powiatowym 
Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Dobrze spisali się re-
prezentanci gminy Andrychów.

- Sklep powstał w najnowszym koncepcie 3.0. Oznacza to ekologicz-
ne rozwiązania wewnątrz sklepu, wyeksponowane strefy promocji, 
kwiatów oraz przejrzyste ustawienie wysp na owoce i warzywa 
– informuje Michał Tott, starszy menedżer sprzedaży w sieci 
Biedronka.
Sklep wyposażony jest w 4 kasy samoobsługowe oraz 4 kasy 
tradycyjne. Na zmotoryzowanych klientów czeka aż 100 
miejsc parkingowych oraz 2 przeznaczone dla osób z iepełno-
sprawnościami.  Placówka w Inwałdzie posiada powierzch-
nię 712 m2. Godziny otwarcia sklepu: pon-sob: 5:00-23:30. 
Niedziela handlowa: 6:00-22:00

ap Fot. Marek Nycz

Biedronka otwarta
Od 19 listopada 2021 mieszkańcy Inwałdu i nie tylko 
mogą wybrać się do najnowszego sklepu Biedronka przy 
ul. Wadowickiej. Market przy trasie DK 52, obok Złotej 
Rybki, otwarto już o piątej rano. 

Urodzona w 1998 r. Agnieszka Kulbat to po-
czątkująca autorka, która swoją karierę pi-
sarską rozpoczęła od przygody z gatunkiem 
fantasy. Wiosną tego roku nakładem wydaw-
nictwa Nowa Baśń ukazała się jej powieść 
„Przeklęte dzieci Inayari”, stanowiąca począ-
tek cyklu „Mojra”. Książka spotkała się z cie-
płym przyjęciem ze strony krytyków i czytel-
ników. Opowieść o losach dwójki runicznych, 
Rayn i Aidena, rozgrywająca się w odciętym 
od świata klasztorze Inayari, wprowadza 
czytelnika w świat magii, w którym boha-
terowie konfrontują się jednocześnie z pro-
blemami znanymi ze świata realnego, takimi 
jak poszukiwanie własnej tożsamości i celu 
w życiu, pierwsze przyjaźnie i miłości, dora-
stanie. Choć „Mojra” klasyfikowana jest jako 
fantasy young adult (YA), czyli kierowane 
przede wszystkim do nastoletniego odbiorcy, 

sama autorka podkreśla, że książka spodo-
ba się czytelnikom w wieku od lat 11 do 80 
(a nawet więcej). Nie zmienia to faktu, że 
„Mojra” największą popularnością cieszy 
się właśnie wśród młodych czytelników, 
a potwierdza to również zainteresowanie 
niedawnym spotkaniem z autorką w andry-
chowskiej bibliotece.
Pani Agnieszka nie zwalnia tempa i już na 
przyszły rok zapowiada premierę kolejnych 
książek – nie tylko fantasy (w planach są 
kolejne tomy „Mojry”). Tym razem posta-
nowiła spróbować swoich sił również jako 
twórczyni thrillera i romansu. Nie pozostaje 
nam nic innego, jak trzymać kciuki za kolej-
ne sukcesy i wypatrywać nowych tytułów, 
które wyjdą spod pióra autorki.

Daria Rusin Fot. D. Rusin 

Agnieszka Kulbat w MBP w Andrychowie
17 listopada Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie gościła pisarkę Agnieszkę Kulbat. Podczas spotkań z uczniami z Zespołu Szkół 
Samorządowych w Roczynach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, autorka opowiedziała o swojej 
książce „Przeklęte dzieci Inayari”, a także o procesie wydawania książki widzianym z perspektywy debiutującego pisarza. 
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W strażackim mundurze
Jak dowiedzieliśmy się od mł. bryg. Jacka 
Kolbra z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej, wśród kierowców – 
strażaków jest rodzynek. To Aleksandra 
Babińska z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Roczynach. Jedyna kobieta w powiecie 
wadowickim, która zasiada za kierownicą 
wozu ratowniczo-gaśniczego. Ma ona na 
koncie udział w kilku niełatwych akcjach. 
Co ciekawe, do roczyńskiej OSP najpierw 
wstąpiły młodsze siostry pani Aleksandry. 
Ona sama dała się namówić pasjonatce 
sztuki pożarniczej Annie Janeczko (obecnie 
prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Związ-
ku OSP w Andrychowie i wiceprezes OSP 
w Roczynach) do wstąpienia w szeregi stra-
żaków-ochotników. Tworzono wtedy, a był 
to rok 2010, w miejscowej jednostce Kobie-
cą Drużynę Pożarniczą. - Z biegiem czasu 
dziewczyny uzyskały możliwość brania udziału 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych – wspomina 
Aleksandra Babińska. -  Były organizowane 
kursy I i potem II stopnia. Ja też się na nie załapa-
łam. Koleżanki i koledzy z jednostki zauwa-
żyli, że ona bardzo dobrze radzi sobie za kie-
rownicą samochodu. W związku z tym na 
początek jeździła lekkimi pojazdami i zgod-
nie z posiadanym prawem jazdy przewoziła 
roczyńskich druhów czy druhny na zawody 
pożarnicze czy uroczystości. 

„Prawko” to nie wszystko
Talent dostrzegł także prezes OSP w Ro-
czynach Kazimierz Rajda i skorzystał kilka 
lat temu z nadarzającej się okazji. - Woje-
wódzki Urząd Pracy realizował program „Po-
ciąg do kariery” - wspomina prezes. - W jego 
ramach przewidziano kursy prawa jazdy kat. C 
i D w celu podwyższania kwalifikacji. No i mię-
dzy innymi nasza Ola zgodziła się. Jeździła już 
lekkimi samochodami do 3,5 tony dopuszczal-
nej masy całkowitej. Dobrze jej to wychodziło, 
wszyscy byli zadowoleni.
Po kursie organizowanym w Kętach stanę-
ła do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, ucho-
dzącym za bardzo rygorystyczny. Pani 
Aleksandra zdała za pierwszym razem 
i jak stwierdza z uśmiechem, nie było to 
nic trudnego, a jazda ciężarówką po stolicy 
Podbeskidzia należała jej zdaniem do dość 
łatwych. Tyle tylko, że paru kolegów, któ-

Kobieta za kierownicą, jedyna taka w powiecie!

Gdy miała osiemnaście lat, zdała egzamin na prawo jazdy, na to najpopularniejsze czyli kategorii B. Prawdopodobnie 
nie myślała wtedy, że kiedyś przyjdzie jej robić jeszcze uprawnienie na samochody ciężarowe. A jednak tak się stało...

rym się nie poszczęściło za pierwszym 
razem, byli innego zdania. Przyznaje 
wszakże, że jazda ciężarowym to coś 
zupełnie innego niś osobowym. Inne 
gabaryty, inne pole widzenia. Otrzy-
manie uprawnień na ciężarówkę 
wcale nie kończyło sprawy. Przyszła 
kierowca wozu bojowego musiała 
kontynuować tytaniczną pracę. To ko-
lejne kursy i szkolenia. Jak podkreśla 
Kazimierz Rajda, czekało ją jeszcze 
(zakończone pomyślnie) zdobycie 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi uprzywilejowanymi. Może także 
kierować ruchem w miejscach, gdzie 
doszło do zdarzeń. Posiada również 
kwalifikacje pomocy przedmedycznej 
oraz certyfikat dowódcy.  Kto sądzi, że 
to już wszystko, ten się myli. Aleksan-
dra Babińska poddana została jeszcze 
wewnętrznemu szkoleniu w jednost-
ce, wcale nie łatwiejszemu od wcze-
śniejszych. Polegało to na uzyskaniu 
umiejętności precyzyjnego posługi-
wania się sprzętem ratowniczo–gaśni-
czym będącym na wyposażeniu wozu 
bojowego. A jest tego niemało -  od pił, 
agregatów po motopompy czy wy-
ciągarki. Jakże ważna okazała się ta 
ostatnia umiejętność, przekonała się 
pani kierowca podczas jednej z pierw-
szych akcji. 

W Roczynach ugrzęzła karetka pogo-
towia i trzeba było ją właśnie wycią-
gnąć. Aleksandra Babińska od lutego 
2019 roku, gdy jest pełnoprawnym 
kierowcą wozu bojowego, uczestni-
czyła w kilku innych jeszcze nieła-
twych akcjach. To wyjazd do wypad-
ku drogowego albo do zabezpieczenia 
dachu domu po wichurach. Brała po-
nadto udział w przedsięwzięciach ra-
tunkowo–zabezpieczających, gdy do-
szło do podstopień gospodarstw.
- Ola bardzo się rozwinęła – mówi wice-
prezes roczyńskiej OSP Anna Janeczko.  
- Na początku, jak do nas przyszła, była 
osobą raczej zamkniętą. Stopniowo się 
otwierała. Muszę przyznać, że jest świet-
nym kierowcą i wspominam o tym także 
prywatnie, gdyż wspólnie wyjeżdżałyśmy 
w różne trasy. Czujemy się  tutaj z nią 
bardzo dobrze i bezpiecznie. Poziomem 
jazdy w żaden sposób nie odstaje od ko-
legów.  A kierowców wśród miejsco-
wych druhów jest obecnie dwunastu. 
Warto podkreślić, iż OSP w Roczy-
nach, jak większość jednostek ochot-
niczych w naszej gminie to profesjo-
nalne zespoły, posiadające również 
odpowiedni sprzęt niewiele różniący 
się od tego co znajduje się w zasobach 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga
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Bartosz Sekuła to pływacki medalista. Dotknięty autyzmem 
chłopak, obecnie uczeń ósmej klasy w „Czwórce”, pokazuje 
hart ducha. - Gdy jeździł jeszcze na basen do Kęt jako trzecioklasi-
sta, to zauważył, że młodsze od niego dzieci już pływają – wspomi-
na Teresa Sekuła, matka niepełnosprawnego sportowca. - To 
go zdopingowało. Dalsze kroki w kierunku sukcesów, a właści-
wie pływackie ruchy, wykonywał na wadowickiej pływalni 
„Delfin”. Do Wadowic jeździł już na rehabilitację do Stowa-
rzyszenia „Dać Szansę”. Tam przewidziano też zajęcia na 
basenie. Tam też zainteresował się nim pracownik stowarzy-
szenia a zarazem trener pływacki andrychowianin Szczęsny 
Skrzypiec. Medale jednak same do rąk nie wpadają. Chłopak 
podjął treningowy wysiłek. Nie było łatwo, bo wiązało się to 
z dojazdami do stolicy powiatu. To kosztowało też sporo cza-
su i wyrzeczeń jego matkę.

Wszystko zmieniło się po wybudowaniu krytego basenu 
w Andrychowie. -Obecnie trenuję sześć godzin tygodniowo – 
mówi Bartosz. -Do tego dochodzi jeszcze godzina wychowania 
fizycznego na basenie. A matka dodaje: -To był fantastyczny po-
mysł z budową tego basenu na osiedlu. Młody, niepełnosprawny 
sportowiec nadal trenuje pod okiem Szczęsnego Skrzypca. 
Występuje w barwa Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-Re-
habilitacyjnego „Start” w Bielsku-Białej. Korzysta, podobnie 
jak i inni zrzeszeni niepełnosprawni pływacy z naszego tere-
nu, tylko i wyłącznie z pływalni w Andrychowie.

Praca zawodnika i trenera przynosi rezultaty. Choć nie chciał 
się specjalizować w żadnym stylu, bo lubi klasyczny, dowolny 
czy delfina, to sukcesy odnosi w stylu grzbietowym. Pierwsze 
trofea zebrał  w zawodach lokalnych. Wspaniałą formę po-
kazał też na ubiegłorocznym Mitingu Osób Niepełnospraw-

nych w Łodzi, plasując się na IV miejscu. Do medalu zabra-
kło mu wtedy parę tysięcznych części sekundy. W tym roku 
najpierw wywalczył „na plecach” II miejsce w czerwcowym 
Pucharze Burmistrza Andrychowa, pokonując wielu pełno-
sprawnych rywali. Największym jednak jego osiągnięciem 
stało się zdobycie srebrnego medalu na V Ogólnopolskim 
Mitingu Osób Niepełnosprawnych. Oczywiście gratulacje na-
leżą się też trenerowi. Być może największy jednak medal, i to 
nie brązowy czy srebrny, ale złoty powinien zawisnąć na szyi 
Teresy Sekuły.  Oddała ona synowi nie tylko kawałek serca 
jak każda matka, ale ofiarowała mu dużo więcej. Poświęcała 
czas, znosiła wiele wyrzeczeń, a gdy syn zastanawiał się, czy 
jeszcze pływać, dopingowała go, by nie rezygnował. A on to 
bardzo docenia, o czym nie waha się mówić...

Tekst i foto: Jacek Dyrlaga

Na grzbiecie po medale
Przed pięciu laty jeździł na basen w Kętach w ramach wychowania fizycznego organizowanego przez andrychowską  
Szkołę Podstawową nr 4. Z wodą nie rozstał się do dziś, co przyniosło doskonałe rezultaty.

reklama
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Rudolf Fryszowski (1889-1953) był sy-
nem Piotra Frysia, radnego andrychow-
skiej Rady Miejskiej, który zasłynął jako 
twórca najstarszej działającej do dziś 
piekarni w mieście. Po ukończeniu an-
drychowskiej szkoły ludowej i wado-
wickiego gimnazjum, Rudolf rozpoczął 
naukę w Oficerskiej Szkole Piechoty 
w Wiedniu, studiował też architek-
turę na tamtejszej Politechnice. Pod-
czas I wojny światowej służył w armii 
Austro-Węgier. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości wstąpił do Woj-
ska Polskiego. Kilkukrotnie odznacza-
ny, dosłużył się stopnia majora. Obok 
służby wojskowej realizował Fryszow-
ski (nazwisko Fryś zmienił na prośbę 
swojej żony Marii z Kłokockich) swoją 
pasję – malarstwo. Był współtwórcą 
oraz wiceprezesem Związku Artystów 
Plastyków Nadmorskich, należał też 
do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk-
nych, w okresie powojennym został 
natomiast członkiem nadzwyczajnym 
Okręgu Gdańskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Jego prace jeszcze 
przed II wojną światową były prezento-
wane na wystawach m.in. w warszaw-
skiej Zachęcie i krakowskim Towarzy-
stwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Podczas kampanii wrześniowej Fry-
szowski brał udział w obronie Kępy 
Oksywskiej i 19 września 1939 r. dostał 
się do niewoli. Do końca wojny prze-
bywał w niemieckich oflagach, kolejno 
w Prenzlau, Neubrandenburg i Gross-
born-Rederitz. Wtedy też stworzył cykl 
ponad 100 obrazów dokumentujących 
życie codzienne w obozach jenieckich 
dla oficerów. Po wojnie Fryszowski 
osiadł w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie 
m.in. założył firmę wykonującą prace 
remontowe. Zmarł w 1953 r.
W 2009 r. w Izbie Regionalnej Ziemi An-
drychowskiej zorganizowano wystawę 
„Za drutami”, podczas której prezento-
wano reprodukcje prac artysty. W 2016 
r. obrazy Rudolfa Fryszowskiego z ofla-
gów zakupiło Muzeum Wojska Polskie-
go, które rok później zorganizowało 
wystawę jego prac i wydało okolicz-
nościowy katalog. Tym samym – choć 

pośmiertnie – spełniło się marzenie 
Fryszowskiego o wydaniu albumu ze 
swoimi obrazami. W tym celu przygoto-
wał również wstęp, w którym wspomi-
nał czasy wojenne i który miał stanowić 
komentarz do jego prac. Albumu z obra-
zami wprawdzie nie wydał, ale maszy-
nopis doczekał się publikacji w „Pejzażu 
wojennych wspomnień”.
Publikacja dzieli się na trzy części. We 
wstępie przygotowanym przez Michała 
Mikołajczaka znalazła się analiza litera-
tury faktu w Polsce w okresie powojen-
nym, w tym świadectw polskich jeńców 
wojennych. Część drugą – główną, stano-
wią wspomnienia Rudolfa Fryszowskie-
go, składające się z dwóch elementów. 
Pierwszy to pamiętnik majora napisany 
podczas pobytu w oflagach w Prenzlau 
i Neubrandenburg. Odręczne zapiski 
prowadzone były przez Fryszowskiego 
od drugiej połowy 1942 r. do 23 stycznia 
1943 r. Znajdziemy tu opisy duchowych 
przeżyć autora, ale także niezwykle 
przejmujący obraz życia codziennego 
oficerów przebywających w obozach 
jenieckich. We wspomnieniach narra-
tor cofa się również do przygotowań 
czynionych w przededniu wojny, a tak-
że obrony Kępy Oksywskiej we wrze-
śniu 1939 r. Drugi element to powstały 

w 1947 r maszynopis „Za drutami”. Jak 
zaznaczono wcześniej, miał on stanowić 
wstęp i jednocześnie komentarz do al-
bumu z obrazami Fryszowskiego, który 
nigdy nie doczekał się wydania. Tą część 
wspomnień cechuje o wiele bardziej 
przemyślana konstrukcja i styl, w prze-
ciwieństwie do notatek prowadzonych 
podczas wojny na świeżo i spontanicz-
nie. Zakończenie publikacji stanowi na-
kreślony przez Andrzeja Frysia rys bio-
graficzny mjr. Rudolfa Fryszowskiego. 

Wydanie „Pejzażu wojennych wspo-
mnień” nie doszłoby do skutku, gdyby 
nie starania Andrzeja Frysia, który od 
kilku lat zabiegał o publikację wspo-
mnień swojego krewnego i jest mocno 
zaangażowany w popularyzowanie 
wiedzy na temat tej jakże zasłużonej 
postaci. W wyniku jego starań, a także 
pracowników Muzeum II Wojny Świa-
towej, powstała wyjątkowa publikacja, 
cenna nie tylko jako źródło dotyczące 
historii mieszkańców naszego regionu, 
ale również wojenna literatura autobio-
graficzna, w istotny sposób uzupełniają-
ca relacje innych świadków tego tragicz-
nego okresu.
Egzemplarze „Pejzażu wojennych 
wspomnień” dostępne są do wypoży-
czenia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Andrychowie. Publikację można 
również zakupić na stronie Muzeum 
II Wojny Światowej oraz w księgarni 
„Marczyński” w Andrychowie.

Daria Rusin

„Po latach wspomnień będą wracać te chwile w niewoli”

Bibliografia publikacji dotyczących historii Andrychowa i jego zasłużonych mieszkańców wzbogaciła się niedawno 
o kolejną, niezwykle cenną pozycję. Nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ukazały się bowiem wspo-
mnienia mjr. Rudolfa Fryszowskiego, zatytułowane „Pejzaż wojennych wspomnień. Zapiski majora Wojska Polskiego 
z czasów niewoli 1939-1945”.
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Pijany i pod wpływem narkotyków
10 listopada tuż po godzinie 22 służby ratunkowe interwenio-
wały w związku z kolizją drogową, do której doszło w Bie-
lanach na ulicy Wierzbowej. Jak wynikało z relacji poszko-
dowanego, kierowca samochodu marki volkswagen uderzył 
w jego citroena oraz w znak drogowy, po czym nie zatrzymu-
jąc się pojechał dalej.
W czasie, gdy jedna grupa policjantów prowadziła czynności 
na miejscu zdarzenia, druga grupa prowadziła poszukiwania 
20–letniego właściciela pojazdu, który jak ustalili doprowa-
dził do kolizji drogowej. Funkcjonariusze poszukiwania roz-
poczęli od domu właściciela volkswagena. Pod ustalonym 
adresem zastali rodziców poszukiwanego mężczyzny oraz 
20–latka leżącego na łóżku. Mężczyzna był niekomunikatyw-
ny, zwijał się z bólu i wymiotował, więc policjanci wezwali 
karetkę Pogotowia Ratunkowego, a następnie wspólnie z ro-
dzicami udzielili pierwszej pomocy młodemu mężczyźnie. 
Do czasu przyjazdu medyków mundurowi monitorowali 
stan zdrowia mężczyzny.
20–latek z objawami zatrucia mieszanką alkoholu i narkoty-
ków pod opieką ratowników medycznych został przewiezio-
ny na leczenie do szpitala. Badania wykazały, że w jego or-
ganizmie znajdowało się 1,6 promila alkoholu. W rozmowie 
z mężczyzną ustalono, że oprócz alkoholu zażywał również 
amfetaminę. W związku z powyższym w szpitalu pobrano 
krew do szczegółowej analizy na zawartość środków odurza-
jących.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem al-
koholu oraz środków odurzających mężczyźnie grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 2, zakaz kierowania pojazda-
mi oraz kara grzywny. Za ucieczkę z miejsca kolizji grozi 
grzywna do 5000 zł. Nadto ubezpieczyciel może zastosować 
regres wobec sprawcy kolizji, który zbiegł z miejsca zdarze-
nia i  będzie on musiał ponieść z własnej kieszeni koszty 
naprawy uszkodzonego pojazdu oraz znaku drogowego.

Złodziej łamaga
Na początku października br., w jednym z hoteli na terenie 
Wadowic doszło do kradzieży z włamaniem. Sprawca był 
w posiadaniu kodu wejściowego do budynku. Wykorzystu-
jąc kod wszedł do środka i z pomieszczenia ogólnodostęp-
nego dla lokatorów ukradł telewizor o wartości około 1500 
złotych. Zachęcony pierwszą udaną  kradzieżą, sprawca po-
stanowił 18 października br. wrócić na miejsce przestępstwa. 
Wówczas wszedł tylnym wejściem i dokonał kradzieży mi-
krofalówki i opiekacza o łącznej wartości około 750 złotych. 
Policjanci z  wadowickiej komendy przeanalizowali hotelowy 
monitoring i  sprawdzili listę byłych gości hotelowych którzy 
znali kod wejściowy.  Na tej podstawie wytypowali sprawcę.  
Początkiem listopada br., na jednej  z wadowickich ulic,  za-
trzymali  poszukiwanego mężczyznę. 21-latek usłyszał dwa 
zarzuty: kradzieży i kradzieży  z włamaniem, do których się 

przyznał. Za popełnione przestępstwo, mieszkańcowi Wado-
wic, grozi kara pozbawienia wolności od roku do l0 lat. 

Nerwowo w Hondzie
16 listopada policjanci z wadowickiej patrolówki, podczas 
nocnej służby, zatrzymali do kontroli drogowej hondę jadą-
cą ulicą Lwowską. Przyczyną było niesprawne oświetlenie. 
Kierującym tym pojazdem był 30-letni mężczyzna, natomiast 
na miejscu pasażera siedział 25-letni mieszkaniec gminy 
Wadowice. W trakcie czynności, nerwowe zachowanie oby 
mężczyzn, wzbudziło podejrzenia u policjantów. Podczas 
kontroli odzieży mężczyzn, mundurowi znaleźli przy 25-lat-
ku amfetaminę. Z kolei w samochodzie, pod siedzeniem pa-
sażera – marihuanę, do której również przyznał się 25-latek. 
Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, 
gdzie został mu przedstawiony zarzut posiadania zakaza-
nych substancji. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara 
pozbawienia wolności do 3 lat. 

Polała się krew z promilami
19 listopada, w Andrychowie służby ratunkowe interwenio-
wały w związku z awanturą domową w jednym z mieszkań 
przy ul. Daszyńskiego. W trakcie kłótni 33-letnia kobieta ugo-
dziła nożem 38-letniego mężczyznę. Oboje byli nietrzeźwi. 

Andrychowska samoobsługowa złodziejka
22 listopada br., dyżurny Komisariatu Policji w Andrychowie 
otrzymał zgłoszenie o kradzieży towaru w jednej z drogerii 
na terenie miasta. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, 
że 31-letnia andrychowianka, ukradła artykuły kosmetyczne 
o wartości ponad 600 złotych. Kobieta pod „okiem” kamer, 
kasowała w kasie samoobsługowej włożone do koszyka ko-
smetyki, ale najdroższe produkty od razu po zeskanowaniu 
anulowała z paragonu. Kobieta przekraczając linię kas, nie 
zdążyła opuścić sklepu, gdyż została ujęta przez pracowni-
ka ochrony. Mieszkanka Andrychowa została zatrzymana 
i usłyszała zarzut kradzieży, do którego się przyznała. Skra-
dziony towar nie został uszkodzony i powrócił na półki skle-
powe. O dalszym losie 31-latki zdecyduje teraz sąd. Kodeks 
karny za kradzież przewiduję karę pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat. 

Wadowicka samoobsługowa złodziejka
26 listopada, dyżurny  Komendy Powiatowej Policji w Wa-
dowicach został poinformowany o kradzieży, do której miało 
dość w jednej z wadowickich drogerii. Z ustaleń munduro-
wych wynikało, że kobieta kasowała w kasie samoobsługo-
wej artykuły kosmetyczne, ale większość z nich po zeska-
nowaniu anulowała z paragonu. Została zauważona przez 
pracownika ochrony, a następnie ujęta i przekazana patrolo-
wi Policji. Jak się okazało 42-latka dopuściła się już wcześniej 
takich czynów. W okresie od 7 września br. do 26 listopada 
br. kilkanaście razy ukradła z tej samej drogerii różne kosme-
tyki o łącznej wartości ponad 1200 złotych. 42-letniej wado-
wiczance przedstawiono zarzut kradzieży, do którego się 
przyznała. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 
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Imprezę zorganizowano w odnowionej świetlicy wiejskiej. A zaczęło 
się skocznie, gdyż na początek tanecznie, z czasem także śpiewając, 
wystąpił Zespół Dziecięcy „Bolęcina” działający przy tutejszym Ze-
spole Szkół Samorządowych. Młodzi artyści zebrali sporo oklasków.
Obchody prowadził sołtys Aleksander Oboza. Przypomniał on 
historię tworzenia sołectwa, co stało się w grudniu 1981 roku, 
tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Wspomniał także liczne 
przedsięwzięcia i osiągnięcia społeczności lokalnej. To m.in. po-
wstanie społecznych komitetów zajmujących się budową wodo-
ciągów, sieci gazowniczej i budową domu strażaka. W sołectwie 
powstał stadion, i to w dużej części w czynie społecznym. Ponad-
to wybudowano kościół, dom parafialny oraz cmentarz. Postępo-
wała regulacja potoków, a oświetlenie uliczne pojawiało w coraz 
to nowych rejonach miejscowości. Wydarzeniem było też po-
wstanie pawilonu GS (obecnie „Wizanu”) wraz ze świetlicą wiej-
ską. Bodźcem do szybszego rozwoju tej części gminy Andrychów 
stała się kanalizacja. Realizowano kolejne inwestycje: pawilon 
na stadionie, trwała telefonizacja, powstały parkingi koło szkoły 
i kościoła. Rozbudowywano i modernizowano Zespół Szkół Sa-
morządowych, który należy do najnowocześniejszych tego typu 
placówek, a dziś może się pochwalić jedynym w regionie obser-
watorium astronomicznym. Powstają też nowe nawierzchnie 
dróg i chodniki. Mówca wspomniał również o rozpoczynającej 
się rozbudowie remizy.
Aleksander Oboza podziękował wszystkim, którzy przyczynili 
się i przyczyniają do rozwoju sołectwa. Przede wszystkim jego 
mieszkańcom, ale także m.in. dyrekcji szkoły i kierownictwu 
„Wizanu”. Gospodarz imprezy wręczył w imieniu Rady Sołeckiej 
kilkudziesięciu osobom specjalne podziękowania. W tym gronie 
znaleźli się reprezentujący władze powiatu wadowickiego wi-
cestarosta Beata Smolec i bolęciński radny Tadeusz Sabat oraz 
przedstawiciel samorządu gminnego-zastępca burmistrza Woj-
ciech Polak. Podobne dyplomy przygotowano dla nieobecnych 
starosty wadowickiego Eugeniusza Kurdasa i burmistrza Toma-
sza Żaka.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Sułkowice-Bolęcina: 
Urodziny sołectwa
23 listopada w Sułkowicach-Bolęcinie odbyły się obchody 40-lecia powsta-
nia miejscowej Rady Sołeckiej, a więc i utworzenia sołectwa. Doszło do tego 
po swoistym „rozwodzie” z Sułkowicami-Łęgiem. 
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- Jak długo trwały szkolenia wojskowe 
w Kirtorf?
- Ćwiczenia i przygotowanie do służby 
trwały tam niecały miesiąc. Następnie 
przerzucono nas do koszar byłego We-
hrmachtu w Mannheim Käfertal, przeję-
tych przez Armię Amerykańską. Przeży-
liśmy szok, spotykając około pięć tysięcy 
polskich umundurowanych żołnierzy. 
W Mannheim nadal przechodziliśmy 
szkolenia. Niestety sytuacja polityczna 
na arenie międzynarodowej zmieniła 
się. Mocarstwa zachodnie uznały Tym-
czasowy Rząd Jedności Narodowej, któ-
ry popierany przez Związek Radziecki, 
nie był władzą suwerenną i wycofały się 
z uznana rządu RP w Londynie.
- Dla was oznaczało to, że decyzję 
o powrocie lub pozostaniu na obczyź-
nie musicie podjąć samodzielnie i nie 
na tych warunkach, które początkowo 
obiecywano.
- Amerykanie zakomunikowali na zebra-
niu, że po rozstrzygnięciach konferen-
cji w Poczdamie, każdy kto chce, może 
wracać, ale powrót całymi formacjami 
w tej sytuacji politycznej jest niemożli-
wy. Zaproponowali służbę zastępczą 
przy Armii Amerykańskiej w Polskiej 
Kompanii Wartowniczej. Po zadeklaro-
waniu gotowości do służby zostaliśmy 
przewiezieni do Wiesbaden do IX Ar-
mii Amerykańskiej. Rozlokowano nas 
w kilkunastu 20 osobowych namiotach 
na obrzeżach ogromnego lotniska. Z na-
miotów widzieliśmy startujące i lądujące 
samoloty. Było późne lato, więc jeszcze 
ciepło. Rozpoczęła się regularna służba 
wartownicza:  8 godzin stania lub space-
rowania na posterunku, 8 godzin czuwa-
nia, 8 godzin spania.
- Czego strzegliście?
- Pilnowaliśmy lotniska rozciągającego 
się na przestrzeni kilku kilometrów. Za-
nim rozpoczęliśmy służbę, każdego dnia 

odbywało się zaprzysiężenie Przyrzeka-
liśmy rzetelnie wykonywać wyznaczo-
ne zadania, biorąc odpowiedzialność, 
z wszelkimi konsekwencjami, za niesub-
ordynację i bezcelowe użycie broni. Za 
lotniskiem, w polach stały przykryte bre-
zentem składy amunicji. W tym miejscu 
służba należała do wyjątkowo nieprzy-
jemnych. Zdarzały się, na szczęście spo-
radycznie, pojedyncze strzały nie wiado-
mo skąd. Gdyby trafiono w składowisko, 
wybuch zmiótłby wszystko wokół. Nocą 
strzegliśmy jednostki amerykańskiej. 
Czasami zamiast 200 śpiących było kil-
kunastu, bo pozostali wychodzili na spo-
tkania lub prywatki. Nadzorowaliśmy 
też niemieckich jeńców wojennych. Obóz 
ogrodzono drutem kolczastym, wokół 
stały wieże wartownicze. Codziennie 
pod obóz przyjeżdżali żołnierze amery-
kańscy, by zabrać Niemców do różnych 

prac porządkowych. Obok lotniska, na 
obszernym parkingu, jeńcy remontowali 
samochody, wykonywali prace mecha-
niczne przy pojazdach pod nadzorem 
Amerykanów. Ci,  choć nie było to na-
gminne, zachowywali się niefrasobli-
wie, bo gdy jeńcy pracowali, zawieszali 
karabin na drzewie i grali w baseball. 
Dlatego po pracy wracało mniej jeńców 
niż wyjechało. Jeśli Niemiec zaplanował 
ucieczkę, bez większych trudności mógł 
zbiec z niewoli.
- Nikogo nie złapano?
- Zdarzyło się, że niemiecki więzień zdo-
był amerykański mundur i czmychnął, 
ale go złapano i przykładnie ukarano. 
Na placu przed stołówką wydzielono 
placyk ogrodzony drutem, gdzie, pod 
gołym niebem na ziemi, uciekinier odsia-
dywał karę. Jego widok miał zniechęcać 
innych jeńców do ucieczki. Początkowo 

PYTAJCIE! ROZMAWIAJCIE!
Koniec II wojny w maju 1945 r. nie oznaczał dla wielu Polaków przebywających w Niemczech natychmiastowego 
powrotu do kraju. Pięciu robotników przymusowych z okolic Andrychowa zachęconych wcześniejszym powrotem 
do rodzin, wstąpiło do polskich jednostek wojskowych tworzonych przy Armii Amerykańskiej. Na mundurach, które 
otrzymali, widniała upragniona naszywka z napisem „Poland”,  a na furażerce orzeł rozpościerał skrzydła. Stanisław 
Szczepański miał wówczas 17 lat. Zapraszamy na ostatnią cześć jego wspomnień. Przypominamy, że nasze łamy są 
zawsze otwarte dla Państwa opowieści.

Powrót do Andrychowa-wspomnienia Stanisława Szczepańskiego

w rozmowie z córką Renatą Szczepańską–Potempą, cześć 8

Polska Kompania Wartownicza przy Armii Amerykańskiej w Niemczech 
(Stanisław Szczepański pierwszy z lewej)
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zachowywał się butnie, ale po kilkuna-
stu dniach stracił rezon.
- Chłód wam nie doskwierał w namio-
tach?
- Gdy nadeszły zimne dni wykombino-
wałem sobie, że owinę się kocem i wej-
dę do papierowego worka, w którym 
przywożono chleb. Było to świetne, acz 
krótkotrwałe rozwiązanie. Pewnej nocy 
obudziłem się, czując dziwne ciepło 
w nogach. Worek się palił! Koledzy mi 
go podpalili dla żartu, ponieważ gdy 
się kręciłem na pryczy, worek szeleścił. 
Mnie się spało znakomicie, a oni nie mo-
gli zmrużyć oka. Wyratowałem się i było 
dużo śmiechu, ale gdy worek zaczął 
płonąć, wszyscy zabrali się za gaszenie. 
Z powodu niskiej temperatury na prze-
łomie października, listopada 1945 r. 
przeniesiono nas do Wiesbaden Erben-
heim i zakwaterowano w blokach miesz-
kalnych po wysiedlonych Niemcach. 
Otrzymaliśmy 2- 3 osobowe pokoje, na 
placu stworzono boiska sportowe. Wte-
dy też zaczęła się moja przygoda z siat-
kówką, którą kontynuowałem w an-
drychowskim klubie „Beskid”. Jedzenie  
w stołówce było bardzo urozmaicone, 
mięsa, sałatki, soki. Gdy wróciłem do 
Polski, rodzice dziwili się, jak nabrałem 
ciała. Po kilku miesiącach znowu nas 
przemieszczono, tym razem do baraków 
wybudowanych przez Amerykanów.
- Dostawaliście wynagrodzenie?
- Żołd wynosił bodajże 120 marek. Prze-
znaczaliśmy go na zakup  amerykań-
skich sortów mundurowych, spodni, bu-
tów, kocy.  Żyliśmy w niepewności, jak 
to będzie po powrocie do kraju, a mun-
dur mógł zastąpić ubranie.
- Udało ci się skontaktować z rodzicami?
- Czerwony Krzyż wysłał wiadomość, że 
żyję, ale ja nie dostałem żadnej odpowiedzi.  
- Mogliście dysponować swoim wol-
nym czasem?
- Jak wszyscy alianccy żołnierze wycho-
dziliśmy do kina. Filmy wyświetlano na 
okrągło, po skończeniu zaczynano od 
początku puszczać ten sam film. Żoł-
nierze w kinie palili papierosy, nogi wy-
kładali na oparcia krzeseł, wokół unosił 
się dym, a w górze widniały same buty. 
Amerykanie mieli zwyczaj śpiewania 
piosenek do pokazywanego tekstu na 
wyświetlanej kreskówce, poprzedzają-
cej film. Znali muzykę z filmów Disneya 
o Myszce Miki i Królewnie Śnieżce.
- Pierwszy raz byłeś w kinie?
- Kiedy tata przestał być woźnym 
w żeńskiej szkole, pracował w firmie 
Bem i jako palacz w andrychowskim 
kinie. Przychodziłem tam jeszcze przed 
przymusowym wyjazdem do Niemiec. 

Stawałem pod ekranem - byłem niewi-
doczny dla widowni – i patrzyłem jak 
w niebo, oglądając film. Raz  w Wies-
baden wybraliśmy się do kinoteatru 
„Walhalla” przeznaczonego dla Amery-
kanów. W tym czasie nie odróżnialiśmy 
się od nich mundurem poza orzełkiem 
na furażerce. Wielu wojskowych po 
służbowych godzinach nie nosiło nakry-
cia głowy, tylko zapinało furażerkę pod 
pagonem. Zaryzykowaliśmy i pierwszy 
raz w życiu uczestniczyłem w  występie 
jazzowym i przedstawieniu tanecznym.
- Jak poruszaliście się po dużym mie-
ście Wiesbaden ?
- Nie powiedziałem, że gdy zapropo-
nowano Polakom służbę wartowniczą, 
padło pytanie, czy wśród nas są kierow-
cy? To było smutne, bo niewielu miało 
prawo jazdy. Dlatego Amerykanie nie 
chcąc angażować swoich żołnierzy do 
prowadzenia wojskowych taksówek, 
później zatrudnili Niemców. Jeśli żoł-
nierz podniósł rękę w którymkolwiek 
miejscu miasta, szofer się zatrzymywał 
i jechał zgodnie z życzeniem. Możliwość 
jaką otrzymali Niemcy, odbiła się na nas. 
Kiedy opanowali „taksówki”, widząc 
Polaka nie zawsze się zatrzymywali.
- Stosunki między ZSRR a USA, od 
zrzucenia bomby na Hiroszimę i Na-
gasaki, sukcesywnie się pogarszały. Po 
słowach Stalina, że komunizm i kapita-
lizm nie mogą współistnieć, rozpoczęła 
się zimna wojna. Czy to odczuwaliście?
- Pewnego dnia jechaliśmy na służbę i za-
trzymała nas policja amerykańska. Ka-
zano wyjść celem lustracji i sprawdzenia 
dokumentów. Działo się to na ruchliwej 
ulicy, na oczach przechodniów. Nosili-
śmy mundury z amerykańskimi guzika-
mi, które zaczęto obcinać. To nas zbul-
wersowało i dało do myślenia, mimo że  
sprawcy ponieśli konsekwencje. W kwiet-
niu 1946, zaczęto nam przefarbowywać 
mundury z koloru khaki na kolor czarno-
-granatowy z naszywką Gwardia Cywil-
na, co miało podkreślać cywilny charak-
ter kompanii wartowniczych.
- Kiedy zapadła decyzja o powrocie?
- Od momentu usłyszenia o możliwości 
repatriacji, od razu zgłosiliśmy akces. 
Najwcześniej wyjechał Władek Lachen-
dro. Zobowiązaliśmy go, by po powrocie 
dał znać, co się dzieje w Andrychowie, 
czy miasto przetrwało, jak się żyje w Pol-
sce. Ale przepadł jak kamień w wodę. 
Nie dostawaliśmy korespondencji, nie 
było łączności z krajem, a krążyły różne 
pogłoski. Trudno było odróżnić, które 
prawdziwe. W maju 1946  definitywnie 
potwierdziliśmy chęć powrotu. Ame-
rykanom nie było to w smak i dali to 

odczuć. W dniu wyjazdu panowała eu-
foria, na szybach baraków zrobiliśmy 
pożegnalne napisy. Cieszyliśmy się, 
mimo niepewnej przyszłości. Spakowani 
w liczbie około 200 mężczyzn wyszliśmy 
na plac apelowy, by czekać na trans-
port. Gdy  nasz kapitan zameldował 
gotowość do wyruszenia, amerykański 
major odczytał rozkaz, że musimy zo-
stawić otrzymane i nabyte sorty mun-
durowe. Możemy zostawić własne cy-
wilne ubranie i to na sobie. Zaznaczył, że 
rozkaz trzeba bezwzględnie wykonać. 
Przeżyliśmy wstrząs. Wspomniałem, że 
kupowaliśmy je z myślą o przyszłości. 
Serce się kroiło, ale trzeba było je zdać. 
Samochody udały się przez Frankfurt do 
Darmstadt, gdzie zorganizowano trans-
port dla repatriantów z całych Niemiec. 
Na stacji czekały wagony towarowe ze 
słomą w środku i pod eskortą Amery-
kanów pojechaliśmy w stronę kraju. Po 
przekroczeniu granicy Czechosłowacji 
zdumieliśmy się, widząc morze czerwo-
nych flag z sierpem i młotem. Podróżo-
waliśmy ponad 24 godziny do maleńkiej 
stacyjki w Zebrzydowicach. Widać było 
biedę. Z megafonów rozległy się dźwię-
ki „Jeszcze Polska…” i wzruszenie wy-
cisnęło łzy z oczu. Paru żołnierzy z pe-
peszami, w mundurach pobrudzonych 
smarem i olejami jak mechanicy samo-
chodowi, zapytało czy nie posiadamy 
broni i urządzeń nadawczych. Z Zebrzy-
dowic skierowano nas do Czechowic–
Dziedzic, gdzie przybywali repatrianci 
z Zachodu, stamtąd do Bielska. Błyska-
wicznie zrobiono zdjęcia i komisja re-
patriacyjna wystawiła nam dokumenty. 
Każdy otrzymał 100 zł. Byłem bogaty! 
Przed wojną tyle kosztowała krowa. 
Piękna sprawa! Pognałem za dworzec 
po świeże bułeczki. Usłyszałem: - Proszę 
20 złotych. To był cios, 1/5 mojego bu-
dżetu! Gdy w Andrychowie pociąg mi-
jał basen kąpielowy, zobaczyłem mamę 
wraz z bratem. Stali i machali. Ktoś wi-
dząc mnie w Bielsku dał znać rodzinie, 
że wracam. Na dworcu rikszarz bez 
pytania, załadował moją walizę. Z fa-
sonem zajechałem do domu pod Szkołę 
Podstawową nr 2, ale pieniędzy na opła-
cenie „taksówki” zabrakło. Na szczęście 
radość ze spotkania przyćmiła prośbę 
o zapłacenie transportu.
- I co dalej, poszedłeś do pracy?
- Zdecydowałem, że nauczę się zawodu. 
Dotąd byłem pracownikiem maszyno-
wym, a nadal pragnąłem zostać elek-
trykiem. Tata załatwił, że zacząłem się 
przyuczać do zawodu w  koncesjono-
wanym zakładzie elektro-instalacyjnym 
Władysława Ryłki.
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Przede wszystkim dokument zmienił na-
zwę na „Księgę ocen sprawowania i po-
stępów w nauce”. Nazwę zmieniła też pla-
cówka przy ul. Dąbrowskiego. Nie jest już 
Szkołą Żeńską, a 7 kl. Szkołą Powszechną nr 
2 z polskim językiem nauczania.
Na drugiej stronie pojawia się nowość 
zupełna. Jest to przedruk „ROZPORZĄ-
DZENIA MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJ-
NYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO 
z dnia 4 maja 1935 r.” podpisanego przez 
Wacława Jędrzejewicza oraz Wyciąg ze 
„Statutu Publicznych Szkół Powszech-
nych Siedmioletnich”. 
Pierwszy dokument, w sześciu paragra-
fach, podaje szczegóły związane z organi-
zacją roku szkolnego, a przede wszystkim 
daty półroczy i terminy ferii zimowych, 
wielkanocnych i letnich. 
Drugi dokument jest ciekawszy. Instruuje 
on nauczycieli, w jaki sposób mają ura-
biać sobie opinię o uczniu. Poleca im wnikać 
w przyczyny trudności ucznia, a także za-
poznawać ich z wymaganiami programu 
i kryteriami oceniania. 
Kolejne paragrafy Statutu podają szcze-
góły związane z promowaniem uczniów 
do klas wyższych. Zagłębmy się zatem 
w ostatnie przed wojną arkusze ocen, 
zwane wtedy „Ocenami sprawowania się 
i postępów w nauce uczniów”, bo w czasie 
wojny oraz po jej zakończeniu wszystko 
już będzie inne.
Z dostępnej na ostatniej stronie tabeli 
dowiadujemy się, że w roku szkolnym 
1937/38 do Szkoły nr 2 uczęszczało 597 
uczniów. Klasy liczyły od 35 do 59 osób. 
Jako że „Dwójka” przestała być Szkołą 
Żeńską, pojawiły się klasy koedukacyjne. 
Na 13 zespołów klasowych „mieszanych” 
było tylko pięć. Ciekawa jest proporcja. Na 
przykład do kl. IIa uczęszczało 41 dziew-
czynek i 4 chłopców, do IVa 37 dziewcząt 
i 19 chłopców, jedynie w VIb panował 
równy podział (17:18).
Oznacza to, że „męskim centrum eduka-
cyjnym” pozostawała nadal „Jedynka”, 
która miała swoją siedzibę w Magistracie.
Analizując poszczególne arkusze ocen, 
rzuca się w oczy kilka zmian. Przede 
wszystkim… forma nazwisk. Nie ma już 

Byliczanki, Budzianki, Sikorzanki… Jest By-
lica, Buda, Sikora… Z rubryk, które były 
źródłem wiedzy o społeczeństwie andry-
chowskim zniknęły zawody rodziców, 
adresy zamieszkania. Dane zredukowano 
tylko do imion ojca i matki, co jest wielką 
stratą dla pasjonatów lokalnej historii. 
Jak w dotychczasowych arkuszach i tu 
wykazywane jest wyznanie. 
I na pewno jest to ostatnia „Księga”, gdzie 
obecne są uczennice i obecni uczniowie 
wyznania mojżeszowego. 
W połowie lat 30. XX wieku wielu żydow-
skich przedsiębiorców przeniosło swoje 
biznesy z Andrychowa we wschodnie 
rejony Polski, część wyjechało do Izra-
ela. Spadł odsetek ludności żydowskiej 
w naszym mieście. Potwierdza to również 
„Księga ocen”. Na 597 uczniów „Dwójki” 
tylko 27 było wyznania mojżeszowego 
(plus 1 ewangelickiego). Pojawiły się ze-
społy klasowe, i było ich pięć, składające 
się w 100% z uczniów wyznania rzymsko-
-katolickiego. 
Jakich przedmiotów uczyli się ucznio-
wie w przedwojennej „Dwójce” i jak 
ich oceniano? Przed wojną, tak jak dziś, 
w pierwszej klasie obowiązywała oce-
na opisowa. Nauczyciel oceniał: pisa-
nie, czytanie, rachowanie oraz rozwój 
ucznia. Czytanie ocen opisowych z roku 
szk. 1937/38 jest lekturą fascynującą 
i zadziwiającą. Skoro mamy okazję, po-
czytajmy i my, jak Helena Niemcowa 
- opiekunka klasy IA liczącej 50 uczennic, 
oceniła rozwój i umiejętności swoich 
podopiecznych.
Rozwija się dobrze. Czyta i rachuje dobrze. Pi-
sze starannie.
Rozwinięta. Pilna. Czyta bardzo dobrze i ra-
chuje dobrze. Pisze ładnie.
Rozwinięta. Czyta i rachuje. Pilna i ambitna.
Wystarczyłoby palców obu rąk, aby po-
liczyć uczennice, które zostały ocenione 
dobrze albo bardzo dobrze. Tyko jedna 
zasługiwała na określenie – ambitna. 
Postępy pozostałej czterdziestki ocenione 
były tak:
Rozwija się powoli. Nie czyta i słabo rachuje.
Rozwija się słabo. Nie czyta. Rachuje lepiej. 
Leniwa.

Leniwa i mało inteligentna. Czyta słabo, rachu-
je dostatecznie. Pisze brzydko. 
Rozwinięta ale leniwa. Czyta bardzo słabo. Ra-
chuje dobrze. Pismo niedbałe.
Rozwija się powoli. Mało mówi. Brzydko pisze.
Cicha, ale słabo rozwinięta. Nie czyta, rachuje 
lepiej.
Nieinteligentna, niedbała, leniwa, nie czyta, ra-
chuje dostatecznie, pisze brzydko. 
Rozwija się powoli. Zabiera się do czytania.
Umysł bardzo tępy. Nieśmiała. Nie rachuje, nie 
pisze, nie odpowiada.
Zacytujmy jeszcze przykładowe uzasad-
nienie braku promocji dla ucznia ze star-
szej klasy: Leń – próżniak – nic nie pracował. 
Ocena dostateczna z zachowania za uporczywe 
złe zachowanie się w szkole.
Ktoś, dla kogo zawód nauczyciela nie jest 
tajemnicą, na pewno zwróci uwagę na 
dysproporcje i zastanowi też, dlaczego 
tych nierozwiniętych albo słabo rozwiniętych, 
leniwych, nieinteligentnych, piszących brzyd-
ko, czytających słabo  w jednym zespole kla-
sowym jest czterokrotnie więcej niż tych 
rozwiniętych i pilnych? Czy nauczyciel miał 
pecha, że trafił mu się taki „wybrakowany 
intelektualnie” zespół klasowy czy zawo-
dziły metody nauczania? 
Przywoływany wyżej „Statut” ściśle okre-
ślał zasady promocji. Napisano tam: Wszy-
scy uczniowie klasy I przechodzą w zasadzie do 
klasy II. Ale jest „ale”. Jeżeli uczeń wskutek 
zbyt słabego rozwoju i przygotowania w żaden 
sposób nie będzie mógł sprostać wymaganiom 
programu klasy II, można go pozostawić 
w klasie I. 
W klasie IA niepromowanych było sie-
dem uczennic. Nauczycielka musiała 
w arkuszu podać motywy swojej decyzji. 
I brzmiały one mniej więcej tak:
Nierozwinięta i leniwa…
Od klasy II-giej pojawiają się już oceny. Im 
klasa wyższa tym więcej przedmiotów. 
Z tym, że dziewczęta obowiązuje dodatko-
wy przedmiot: „roboty kobiece”. Co cieka-
we, w siedmioklasowej szkole powszechnej 
nie nauczano żadnego języka obcego.
„Statut” zezwalał, w wyjątkowych przy-
padkach, na promowanie ucznia z jedną 
oceną niedostateczną.  

Jadwiga Janus

Nierozwinięta i mało pilna
- czyli szperania w arkuszach ocen ciąg dalszy część 4

1 września 1939 roku andrychowscy uczniowie powinni zainaugurować rok szkolny 1939/40, ale do szkoły nie poszli, 
bo wybuchła wojna. Pomysł był taki, aby zerknąć do ostatniego przedwojennego „Katalogu klasyfikacyjnego”, tego 
z datą 1938/39. Niestety, w 34-tomowym zbiorze takiego rocznika brak. Ostatnim jest ten z datą 1937/38. I jest to 
dokument pod każdym względem inny od poprzednich, co czyni go niezwykle interesującym.
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Stoi na stacji lokomotywa
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa: tłusta oliwa…
Znacie? - Jakże by nie! – zapewne odpowie wielu 
z was. Bo kto by nie znał „Lokomotywy” Juliana 
Tuwima? Moje pokolenie, pokolenie naszych dzie-
ci na pewno. I obstawiam, że będzie to blisko 100% 
wskazanej populacji.  
Co więcej, tak głęboko tkwią w nas słowa wiersza, 
że mimo upływu dziesiątków lat, wyrwani w środ-
ku nocy, jak pacierz, potrafilibyśmy recytować da-
lej: Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze…

A to znacie?
Na Wyspach Bergamutach 
podobno jest kot w butach
Widziano także osła, którego…
Dokończycie wers z pamięci? Jestem pewna, że co 
najmniej trzy pokolenia nie będą miały z tym kło-
potu. Bo z wierszami Jana Brzechwy, podobnie jak 
Juliana Tuwima, wzrastamy i starzejemy się. Gdy 
wpadną w ucho w smarkatych czasach pozostają 
w nas na zawsze. 

Com uczynił, żeś nagle pobladła? 
Com zaszeptał, żeś wszystko odgadła? Jakże mil-
cząc poglądasz na drogę! Kochać ciebie nie mogę, 
nie mogę…
Znacie? Może nie wszyscy, ale miłośnicy poezji 
Leśmiana lub twórczości Niemena, na pewno tak!  
Niemen, często sięgał po wiersze polskich poetów: 
Norwida, Mickiewicza, Leśmiana i Tuwima też… 
Nie, bynajmniej nie śpiewał, że „stoi na stacji loko-
motywa”. Śpiewał, że:
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha 
i miła, To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, która do 
mnie na ulicę wychodziła…
Zastanawiam się, ilu Polaków, tysiące? czy milio-
ny?, mógłby liczyć taki okolicznościowy chór, któ-
rego członkowie bez specjalnych nakazów, specjal-
nego wkuwania, wydobyliby z pamięci i swoich 
serc kolejne wersy; że od twoich listów pachniało 
w sieni…, że mimozami zwiędłość przypomina 
nieśmiertelnik żółty – październik… 

W tym przypadku nie zapytam, czy znacie, bo to nie 
wiersz, a proza. Trudno byłoby spamiętać wielostro-
nicowe „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza.
Z miłości do pięknych słów muszę go przywołać 
w tym miejscu, po prostu muszę. Nie wiem, czy 
jest w literaturze polskiej drugi taki ktoś. Ktoś, kto 
patrzył na świat tak analitycznie i każdy jego naj-
drobniejszy element: czereśnie, kwiat słonecznika, 
niebieskie oczy… potrafił ująć w metaforę. Ktoś, kto 
poprzez porównania czegoś banalnego do jeszcze 
banalniejszego, uchwycił niezwykłość banalnych 

Jak zabić słowo? No jak?

zjawisk; Dni stwardniały od zimna i nudy, jak zeszłoroczne bochenki chleba.  
Pamiętam, że to dzięki lekturze „Sklepów cynamonowych” odkryłam 
niezwykłość języka polskiego i, choć nie znam żadnego innego, uzna-ć języka polskiego i, choć nie znam żadnego innego, uzna-ego innego, uzna-
łam go za najpiękniejszy język świata.  
Od tej pory, gdy w ciepły dzień zalegam w hamaku, przywołuję Bruno-
na Schulza: Gdy leżało się w trawie, było się przykrytym całą błękitną geogra-
fią obłoków i płynących kontynentów, oddychało się całą rozległą mapą niebios. 

„Śmierć Żydom!”, „Tu jest Polska a nie Polin!” krzyczało setki gardeł 
w Święto Niepodległości na Rynku w Kaliszu. I niosły się te słowa 
przez Polskę, przez świat. Przyglądałam się tym mężczyznom (bo 
z nich w większości składał się tłum) młodym, silnym, posłusznym 
umundurowanemu głównodowodzącemu, który krzyczał wniebo-krzyczał wniebo-
głosy. I była w tym krzyku instrukcja kogo trzeba zabić, była motywa- I była w tym krzyku instrukcja kogo trzeba zabić, była motywa- kogo trzeba zabić, była motywa-
cja, i była w nim iskra. Odtwarzałam po wielokroć  nagranie z kaliskie-
go Rynku dostępne na kanale you tube. I uwierzyłam tym twarzom. 
Uwierzyłam, że one byłyby gotowe zabić, bo napalony erotycznie 
mężczyzna – gwałci, napalony politycznie – zabija*. 
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W artykule o demografii ludności żydowskiej, dostępnym na 
stronie Muzeum Polin, znalazłam takie dane: Według umiar-
kowanych szacunków w Polsce mieszka obecnie około 20–25 tysięcy 
osób świadomych swojego pochodzenia żydowskiego.
Umundurowany mężczyzna krzyczący na Rynku w Kaliszu 
„Śmierć Żydom”, zapewne uznał te dwadzieścia parę tysięcy 
osób za śmiertelne zagrożenie dla Rzeczpospolitej, dla 38. mi-
lionów jej obywateli.  
Gdy dokonywał rytualnego spalenia „Statutu Kaliskiego”, 
dokumentu sprzed siedmiu wieków, nadającego Żydom 
przywileje, od razu przeniosłam się do Jerozolimy, gdzie 
w Yad Vashem oglądałam podobne sceny nagrane w Niem-
czech, gdy rodził się faszyzm. 

Wtedy doszłam też do wniosku, że łatwiej jest zabić człowieka 
niż słowo… 
Wystarczy jakiś wirus, inwestowanie w propagandę, a nie 
w zdrowie obywateli, brak zaufania do nauki i ludzie padają 
jak muchy. Wystarczy podnieść rękę w sejmie, ustanowić ja-
kieś prawo, by zgodnie z nim kobieta oczekująca na śmierć 
umoszczonego w jej brzuchu dziecka, zmarła. Prawo może 
zabić, niewiedza może zabić i idea może zabić. 

Gdy pan w zielonym mundurku wzywał do zabijania Żydów, 
pomyślałam o Brzechwie i Tuwimie, o Leśmianie i Brunonie 
Schulzu, czyli polskich Żydach - ikonach polskiej literatury, 
którzy wzbogacili ją polskimi słowami: mądrymi, czułymi, 
pięknymi, czasem zabawnymi. Te słowa wrosły w nas – Pola- wrosły w nas – Pola-
ków, czyniąc ich autorów nieśmiertelnymi.   
Zabić człowieka – żadna sztuka. Wystarczy uśpić rozum, od-
dać się nienawiści, dać się ponieść takim hasłom, jak te wy-
krzykiwane na kaliskim Rynku, wybrać narzędzie zbrodni… 
Ale jak zabić słowo zakotwiczone w sercu lub w pamięci? Tę 
lokomotywę, co ledwo sapie i ledwo dyszy? Te Wyspy Bergamuty? 
Tę jesień, co mimozami się zaczyna,  tę  całą błękitną geografię ob-
łoków? No jak?

Myślę sobie, że polskość i patriotyzm są cząstką potężniejsze-ć i patriotyzm są cząstką potężniejsze- patriotyzm są cząstką potężniejsze-ą cząstką potężniejsze- cząstką potężniejsze-ą potężniejsze- potężniejsze-
go, bardziej wielowymiarowego pojęcia jakim jest człowie-
czeństwo. Istotą tej polskości i patriotyzmu powinno być to 
samo, co jest istotą człowieczeństwa. Bynajmniej nie jest nią 
zabijanie. Jest nią to, co dajemy drugiemu człowiekowi, co do-
brego pozostawiamy po sobie. Tak, jak Bruno Schulz –  Żyd 
z Drohobycza, zastrzelony w 1942 roku, pozostawił Jadwidze 
z Andrychowa „Sklepy cynamonowe”, by rozkochać ją w oj-
czystym języku.   

Jadwiga Janus

*Ta teza absolutnie nie jest regułą. Jest wnioskiem wynikają-ą. Jest wnioskiem wynikają-. Jest wnioskiem wynikają-
cym z analizy pewnych przypadków.

PS. Jestem niemal pewna, że zanim jakiś inny pan, na ja-
kimś innym rynku, wykrzyczy „Śmierć Żydom”, 24 grudnia 
uczestnicząc w symbolicznych narodzinach żydowskiego 
dzieciątka, pełną piersią wyśpiewa:
Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, jemu po kolędzie 
dary wzajem oddajmy. Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe 
czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

Jestem Polakiem, bo tak mi się podoba – Julian Tuwim
fragment poematu „My Żydzi polscy” 

Jestem Polakiem, bo mi się tak podoba. To moja ściśle prywatna spra-
wa, z której nikomu nie mam zamiaru zdawać relacji, ani wyjaśniać 
jej, tłumaczyć, uzasadniać. (…)

Gdyby jednak przyszło do uzasadnienia swej narodowości, a raczej 
narodowego poczucia, to jestem Polakiem dla najprostszych, niemal 
prymitywnych powodów przeważnie racjonalnych, częściowo irra-
cjonalnych, ale bez „mistycznej” przyprawy. Być Polakiem to ani 
zaszczyt, ani chluba, ani przywilej. To samo jest z oddychaniem. Nie 
spotkałem jeszcze człowieka, który jest dumny z tego, że oddycha.

Polak – bo się w Polsce urodziłem, wzrosłem, wychowałem, nauczy-
łem, bo w Polsce byłem szczęśliwy i nieszczęśliwy, bo z wygnania 
chcę koniecznie wrócić do Polski, choćby mi gdzie indziej rajskie roz-
kosze zapewniono. (…)

Polak – bo mi tak w domu rodzicielskim po polsku powiedziano. Bo 
mnie tam polską mową od niemowlęctwa karmiono, bo mnie mat-
ka nauczyła polskich wierszy i piosenek; bo gdy przyszedł pierwszy 
wstrząs poezji, to wyładował się polskimi słowami; bo to co w życiu 
stało się najważniejsze – twórczość poetycka – jest nie do pomyślenia 
w żadnym innym języku, choćbym nim jak najbieglej mówił. 

Polak – bo po polsku spowiadałem się z niepokojów pierwszej miłości 
i po polsku bełkotałem o Jej szczęściu i burzach.

Polak dlatego, że brzoza i wierzba są mi bliższe niż palma i cyprus, 
a Mickiewicz i Chopin drożsi, niż Szekspir i Beethowen. Drożsi dla 
powodów, których znowu żadną racją nie potrafię uzasadnić.

Polak – bo przejąłem od Polaków pewną ilość ich wad narodowych.

Polak – bo moja nienawiść do faszystów polskich jest większa niż fa-
szystów innych narodowości. I uważam to za bardzo poważną cechę 
mojej polskości. 

Ale przede wszystkim – Polak dlatego, że mi się tak podoba,
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Ta zbieżność faktów i dat skłoniła mnie z kolei do tego, aby 
przyjrzeć się temu, jakie w naszym mieście panowały stosun-
ki i obyczaje kwestii żydowskiej dotyczące. Sięgając najdalej 
wstecz, do Przywileju Lokacyjnego króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z roku 1767, można w nim przeczytać tylko 
ogólne stwierdzenie, że do nowo tworzonego miasta zezwala 
się: „…kupców, mieszczany, wszelkich Rzemieślników Obywate-
lów jakiegokolwiek rodzaju i stanu ludzi sprowadzać…”. Tak więc 
o Żydach mowy tam nie ma, mimo, iż z innych źródeł wiado-
mo, że Stanisław August w roku 1769 potwierdził Statut Kali-
ski wzorem swych poprzedników na tronie Polski. Natomiast 
Stanisław Ankwicz w swym dokumencie z 8 maja 1768 pisze 
już jednoznacznie: „Do przyjęcia prawa miejskiego ustanawiam 
wszystkich zdolnych … także niewiernych Żydów, których chcę 
uznać za zdolnych do przyjęcia prawa miejskiego…”.
Współpraca mieszkańców Andrychowa z żydowskimi sąsiada-
mi układała się w zasadzie harmonijnie, Żydzi mieli walny udział 
w uprzemysłowieniu miasta – mowa tu o Stambergerze, Grün-
spanie, Feliksie i wreszcie o braciach Czeczowiczka. Uprawiali 
oni też wolne zawody, byli lekarzami (jak dr Messinger, czy dr 
Zeilender) i adwokatami. Zasiadali także w Radzie Miejskiej. 
Nieprzyjemny zgrzyt został opisany w protokole andry-
chowskiej Rady Miejskiej z dnia 6 listopada 1918, w którym 
istnieje następujący zapis: „Pan Burmistrz Stefan hr. Bobrowski 
napiętnowawszy z oburzeniem zaszły w dniu 5 b.m. brutalny napad 
na mieszkańców tutejszego miasta wyznania izraelickiego – wyra-
ził swe głębokie ubolewanie z powodu tego napadu podnosząc, że 
nie wolno nam opuszczać rąk, ale wystąpić mężnie – ruch ten tak 
wysoce niekulturalny zniszczyć żelazną ręką i nie dopuszczać wię-
cej do podobnych napadów”. Duży wpływ na zaistnienie tych 
ubolewania godnych wydarzeń miało zapewne zamieszanie, 
jakie towarzyszyło kończącej się właśnie I wojnie światowej. 
W dwudziestoleciu międzywojennym sprawy wróciły do 
normalności, brak zapisów o jakichkolwiek pogromach, nato-
miat legendarne były wspólne spacery księdza Klemensa Ta-
tary i rabina Dawida Avigdora, podczas których ci duchowni 
omawiali sprawy teologiczne obu religii.
Napad hitlerowskich Niemiec na Polskę zmienił diametralnie 
losy andrychowskich Żydów. Niemcy już w listopadzie 1939 r.  
spalili i zburzyli synagogę pochodzącą z 1865 r., a w roku 
1941 zamknęli Żydów w getcie, które działało przez dwa lata. 
W tym czasie zdarzali się bohaterscy Polacy, do których na-
leżał Ludwik Zacny (1924-2012), pomagający Żydom z getta 
nie bacząc na nieobliczalne konsekwencje, jakie za taką dzia-
łalność mogły grozić. Po wyzwoleniu Andrychowa przez 
Armię Czerwoną Żydzi, którzy zdołali przetrwać Holocaust, 
w znakomitej większości wyjechali z naszego miasta, a część 
z nich w ogóle opuściła Polskę. Pamięć o andrychowskim get-
cie utrwalona została przez wmurowanie okolicznościowej 
tablicy w ścianę Miejskiego Domu Kultury.
Orędownikami sprawy żydowskiej w naszym mieście byli 
Stanisław Całus (1921-2014), Franciszek Kudas (1913-2001) 

oraz Józef Wiktorczyk (1933-2008). Ostatni z wymienionych 
zorganizował, a także w znacznej mierze sfinansował, wy-
konanie i wmurowanie w budynek WIZAN-u przy ul. Le-
gionów tablicy upamiętniającej spalenie przez hitlerowców 
synagogi. Uroczyste odsłonięcie tej tablicy miało miejsce 23 
listopada 2005 r., w sześćdziesiątą szóstą rocznicę wydarze-
nia, czemu skromną notatkę poświęciły Nowiny z grudnia 
2005. Odsłonięcie zgromadziło kilkudziesięciu mieszkańców 
Andrychowa i miało wzruszający przebieg, poza oficjalnymi 
przemówieniami ksiądz Stanisław Czernik i rabin Abraham 
Flaks odczytali Psalm Dawida po polsku i po hebrajsku.

Rozważania o kwestii żydowskiej
Artykuł ten, pod tytułem bezczelnie zapożyczonym od wielkiego filozofa francuskiego Jean Paul Sartre’a, napisałem 
bo poruszyła mnie następująca sekwencja wydarzeń: W średniowiecznej Wielkopolsce książę kaliski Bolesław Pobożny 
wydał 16 sierpnia 1264 r. Statut Kaliski. Ten dokument normował prawa, jakie przysługiwały osiedlonym tam Żydom. 
Niespełna 760 lat później, 11 listopada 2021 banda zaczadziałych nacjonalistów kopię tego statutu publicznie spaliła.

Tablica na ścianie Miejskiego Domu Kultury foto: A. Fryś

Uczestnicy uroczystości. Pierwszy od lewej Stanisław 
Całus, drugi – Janusz Ślesak, trzeci – Józef Wiktorczyk, 
czwarty – radny powiatowy Stefan Jakubowski i piąty – 
ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Ja-
nosz Fot: Jan Zieliński
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Staraniem Towarzystwa Miłośników Andrychowa i WI-
ZAN-u Tablicę uzupełniono znakomitym zdjęciem synagogi, 
wykonanym przed wojną przez Alojzego Stuglika. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych w roku 2005 uchwaliła, że dzień 27 
stycznia, w którym w 1945 r. wyzwolony został obóz Auschwitz-
-Birkenau, jest Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu. Ponieważ w tym samym dniu nastąpiło także wy-
zwolenie Andrychowa, andrychowska Lewica składając corocz-
nie 27 stycznia kwiaty pod obeliskiem w Rynku, składa też wią-
zanki pod tablicą na ul. Legionów.                                      Andrzej Fryś

Wspólne odczytywanie Psalmu Dawida. Fot.: Franciszek Pękala

Tablicę odsłaniają razem Robert Kulka z Gminy Żydow-
skiej w Bielsku-Białej i Jerzy Karkoszka – ówczesny Wice-
prezes WIZAN-u. Fot.: Jacek Dyrlaga

Maj 1945. Ocalały z Holocaustu Leo Mittler, syn właści-
ciela garbarni, pod domem rodzinnym w Andrychowie. 
Zdjęcie ze zbiorów Mariana Rupika.

Tablica przy ul. Legionów po odsłonięciu. Nad tablicą 
zdjęcie synagogi. Fot.: A. Fryś
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Można też zacząć tak:
„Subbeskida, pitoreska eta nia loko estas.
Ni Zagórnik, ni Pollando, la Patruj’ de l’ Esperanto.
Vin el sudo, oriento, kaj el nordo okcidento.
Ni invitas al Polujo, per la pano kaj salujo.”*
Bowiem, nie gdzie indziej, a właśnie w Zagórniku każde 
dziecko przetłumaczy Ci te słowa i wyjaśni, że:
„Podbeskidzka, malownicza jest nasza miejscowość.
Jesteśmy z Zagórnika, z Polski, ojczyzny esperanta.
Was z południa, ze wschodu, i z północy , i z zachodu.
Zapraszamy do Polski, witając chlebem i solą.”

Patronem Szkoły Podstawowej w Zagórniku jest Ludwik Za-
menhof twórcy języka esperanto. Urodził się w Białymstoku 
- miejscowości wielonarodowościowej - zamieszkanej m.in. 
przez Polaków, Żydów, Białorusinów, Niemców, Rosjan. Sądzi 
się, iż obserwacja życia ludzi mających trudności z porozumie-
waniem się zrodziła pomysł stworzenia języka uniwersalnego. 
Był lekarzem okulistą. W czasie studiów stworzył w oparciu 
o znajomość 11 języków podręcznik do nauki języka esperanto - 
pt. „Internacja Lingvo”/Język międzynarodowy/ wyda-
ny pod pseudonimem „DR ESPERANTO”. Swoje życie 
i oszczędności rodziny podporządkował całkowicie rozwo-
jowi języka esperanto. Genialności autora należy przypisać 
fakt, iż udało mu się stworzyć język w oparciu o struktury 
istniejących już języków, o elementy ich gramatyki, słownic-
twa, a co za tym idzie - umożliwił samodzielny jego rozwój. 

Esperancki hymn szkoły
Możliwość porozumienia się ludzi bez względu na narodo-
wość i kolor skóry to największa siła esperanta
„Amikeco, pac’, konkordo estas nia cel agordo 
inspiras nin pli feliće, surtere vivi, pli riće”.
„Przyjaźń, pokój, zgoda są naszym celem,
natchnieniem do szczęśliwego i dostatniejszego życia na Zie-
mi”.
To fragment hymnu szkolnego, którego słowa ułożył ks. Le-
szek  Solakiewicz, a muzykę skomponował absolwent szkoły 
w Zagórniku Tadeusz Prystacki.
Podobnie jak Zamenhof, także i ksiądz Leszek Solakiewicz, 

nie dążył do gromadzenia dóbr materialnych, lecz utrwalał 
w naszej świadomości znaczenie wartości ogólnoludzkich. 
Z 32 lat kapłaństwa, połowę poświęcił Zagórnikowi. Z jego 
inicjatywy powstały: kościół, cmentarz, nadano imię szkole 
podstawowej.
15 listopada 2021 r. minęła 30. rocznica śmierci księdza 
Leszka Solakiewicza (1930-1991), kanonika, propagatora 
esperanto. W 1967 był wikariuszem w Andrychowie (od 
20 VIII 1967), Komorowicach (obecnie dzielnica Bielska-
-Białej; od 26 VI 1971) i Cięcinie (od 1 VII 1973). Następ-
nie został skierowany do Inwałdu i mianowany rektorem 
w Zagórniku (14 VI 1975), a w IV 1982 ustanowiony tam 
pierwszym proboszczem. Rozpoczął wtedy budowę kościo-
ła parafialnego pw. świętych Bartłomieja i Łukasza, którą 
początkowo wspomagali esperantyści z całego świata (kon-
sekracja 1994). Zmarł 15 XI 1991 w Zagórniku i 18 XI został 
pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym, któ-
ry sam założył. 19 XII 1991 został mianowany kanonikiem. 

Esperanto w Zagórniku: 
w 30. rocznicę śmierci księdza Solakiewicza

Poniżej publikujemy obszerne fragmenty tekstu Pawła Nowaka, andrychowianina, członka Światowego Związku Espe-
rantystów z siedzibą w Roterdamie. Publikacja nawiązuje do 30. rocznicy śmierci ks. Leszka Solakiewicza, która minęła 
15 listopada. Ksiądz był wielkim popularyzatorem języka esperanto. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Red.

Śladami Zamenhofa
Zagórnik znajduje się na wschód od Andrychowa, w dolinie niewielkiego potoku będącego dopływem Wieprzówki 
i na stokach otaczających go gór.
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Propagator w sutannie
 
Był propagatorem ruchu 
esperanto. Jego zaintereso-
wania językiem esperanto 
trwały od lat 50. XX w. (już 
w XII 1959 prosił Zarząd 
Prowincjalny Pallotynów  
w podaniu o pozwolenie 
na uczestnictwo w 35 Mię-
dzynarodowym Kongresie 
Esperanckim w Brukseli – 
30 VII – 6 VIII 1960, ale nie 
otrzymał zgody, a w karcie 
studenta KUL podał już 
znajomość tego języka). 
W jednym z bocznych oł-
tarzy kościoła w Zagórniku 
umieścił kopię obrazu Mat-
ki Bożej Nadziei Świata (Espero del Monde), patronki ruchu 
esperanto. Z jego inicjatywy szkole podstawowej w Zagórni-
ku nadano imię patrona Ludwika Zamenhofa, twórcy języka 
esperanto. Napisał też tekst do hymnu szkolnego (w esperan-
to: Amikeco, pac’, konkordo estas nia cel agordo; pol. Przyjaźń, po-
kój, zgoda są naszym celem). 
3 czerwca 1990 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w Zagórniku zapadła decyzja o nadaniu szkole 
imienia Ludwika  Zamenhofa. Ideę języka esperanto zaszcze-
pił ks. kanonik Leszek Solakiewicz. Organizował kursy tego 
języka dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na cotygodniowe 
lekcje uczęszczała przykładnie spora grupa nauczycieli i kil-
ku mieszkańców.

Espero znaczy nadzieja
W 1986 roku odbył się w Zagórniku  Międzynarodowy Zjazd 
Rodzin Esperanckich , w którym uczestniczyło 39 osób z 12 
rodzin z 6 krajów. Ufundowano dla kościoła sztandar i obraz 
Matki Boskiej Esperanckiej z napisem „Espera de’l Mondo” – 
nadzieja świata. Espero znaczy nadzieja.
Esperantyści mają godło i flagę, którą jest pięcioramienna, 
zielona gwiazda z literą „E” w środku, symbolizująca pięć za-
mieszkałych kontynentów. Porozumiewają się tym językiem 
ludzie bez względu na narodowość, kolor skóry, religię.
Wybór patrona nie był przypadkowy. Zainteresowanie obu-
dzone przez ks. Solakiewicza poruszyło serca młodzieży, 
która w znacznym stopniu przyczyniła się do decyzji. Sztan-
dar z napisem „Elementa lernejo je la nomo de Ludowiko 
Zamenhof” otwiera wszystkie szkolne uroczystości. Tablicę 
pamiątkową umieszczoną w holu szkoły zaprojektował ab-
solwent zagórnickiej placówki – prof. Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, Janusz Smaza.
Hymn szkolny odśpiewany został po raz pierwszy właśnie 
w dniu nadania szkole imienia. Bardzo wzruszył zebranych 
i jest powodem dumy społeczności szkoły jak myślę - do dzi-
siaj, zaś jego refren pomagał w jej integracji.
 W szkole uczono esperanta. Spotkania wyjazdy, nawiązy-
wanie przyjaźni - to cele, które realizowano. - Prowadziłam 
koło dla dzieci młodszych, ukończyłam także lektorat co zaowoco-
wało możliwością wyjazdów do przyjaciół i szkół w innych krajach 
oraz udziałem w międzynarodowych spotkaniach w Polsce – wspo-
minała przed laty Władysława Malczyk, była nauczycielka 
szkoły w Zagórniku.

- Wraz z uczennicami zwiedzono północne Czechy, uczestniczono 
w spotkaniu nauczycieli Europy w Lamure we Francji, harcerze 
mieli okazję wziąć udział w międzynarodowym obozie skautowsko- 
esperanckim w Kremnicy. Wyróżnieni na zajęciach koła „Verda ste-
leto” („Zielona gwiazdeczka”) uczniowie klasy III pojechali ze mną 
na X Ekumeniczny Kongres Esperanto do Gostynia pod Poznaniem. 
Uczestniczyliśmy gromadnie w spotkaniach turystycznych organi-
zowanych na zbiegu granic państw np. na Czantorii. Dzień patrona 
szkoły staje się także wspólną wigilią uczniów, pracowników szkoły, 
gości – szczególnym momentem o niepowtarzalnej atmosferze, waż-
nym aspektem wychowawczym. Rozmawiamy o idei porozumienia 
bliskiej patronowi, śpiewamy kolędy w języku esperanto, dzielimy 
się opłatkiem, spożywamy wspólny posiłek obdarowując się naj-
cieplejszymi uczuciami. Na taką uroczystość napisano i wspólnie 
z gimnazjalistami wyreżyserowano spektakl przybliżający uczniom 
życie i twórczość patrona pt. „W saloniku państwa Zamenhofów”. 
Zorganizowano  na terenie placówki obóz międzynarodowy, miesiąc 
bawiono się z przyjaciółmi z Francji, Hiszpanii, Belgii i Holandii. 
Esperanto, jego idee realizowane w szkolnych programach są ele-
mentem wyróżniającym naszą wieś. Tak, jak kiedyś esperanto po-
zwalało nam zwiedzać, zdobywać przyjaciół na świecie – tak obecnie 
język angielski pozwala znaleźć się w zjednoczonej Europie.
Jedna z ulic Zagórnika została nazwana imieniem ks. Leszka 
Solakiewicza.

Tekst i foto: Paweł Nowak

Ks. Leszek Solakiewicz

Sztandar zagórnickiej szkoły, na którym widnieje esperancki napis
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Z lektury starych „Nowin”

To już ostatnie zestawienie artykułów, które przez minione 30 lat pojawiły się na łamach Nowin. Tym razem przyjrzymy 
się tekstom z numerów „grudniowych”. Przypomnimy o konkursie „Koryfeusz”, który organizowany był w klubie „Pod 
Basztą”, jubileuszach 40-lecia TKKF „Motor” i 30-lecia Grupy Twórców „MY”. Wspomnimy wreszcie o wielkim sukce-
sie, jakim było przyznanie w 2013 roku Wieprzówce tytułu Rzeki Roku. Święta Bożego Narodzenia to również czas 
pomagania sobie nawzajem, nie zabraknie więc wspomnień związanych z dorocznymi zbiórkami żywności, a także 
„Szlachetną Paczką”, w której działalność andrychowianie rokrocznie chętnie biorą udział.

Wybrała i opracowała Daria Rusin
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Propozycje książkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej

Propozycje płytowe sklepu muzycznego „Mikrus”

Ciepła i zabawna, bestsellerowa, nagra-
dzana, wydana w 25 krajach seria o nie-
zwykłej przyjaźni małej dziewczynki i jej 
bardzo dużego Lwa. Nadchodzi Gwiazd-
ka. Malwinka wyjeżdża z rodzicami do 
cioci i dowiaduje się, że nie wolno zabrać 
Lwa do pociągu. Jak to? – przecież są nie-
rozłączni. Czy Lew pozwoli, by Malwinka 
była smutna? Przecież przeciwności trzeba 
pokonywać… Urocza, pełna niebywałych 
przygód podróż w śnieżnej, świątecznej 
atmosferze i wspólne – choć inne niż za-
planowane – rodzinne Boże Narodzenie.

Tajemnicza i niezależna. Skromna i zdy-
stansowana, ale znająca siłę uczucia. 
Kochająca swoich bliskich, ale czasem 
też oschła i niesprawiedliwa. Jaka na-
prawdę była Jane Austen? Jak wyglą-
dała codzienność autorki Rozważniej 
i romantycznej? Anna Przedpełska-
-Trzeciakowska, wielbicielka i wybitna 
tłumaczka powieści Jane Austen kreśli 
barwny, pełen czułości portret jednej 
z najciekawszych i zarazem najsłabiej 
rozpoznanych angielskich pisarek.

Anna Przedpełska-Trzeciakowska 
„Jane Austen i jej racjonalne romanse”

Marcin Zięba wraz z przyjaciółmi kolej-
ny raz staje oko w oko z tajemnicą, pod-
stępem i niebezpieczeństwem, którego 
smak dobrze już zna. Typki spod ciem-
nej gwiazdy ponownie się ujawniają, 
aby pozacierać arszenikiem ślady daw-
nych przestępstw. Bystry syn szewca 
znów znajdzie się w centrum działania 
spiskowców. Tym razem trup ściele się 
gęsto.

Zuzanna Orlińska 
„Powietrzny żeglarz”

Helen Stephens 
„Jak schować Lwa w Święta”

17-krotny laureat Grammy, ogłasza pre-
mierę nowego albumu. „The Bridge”, 
bo tak zatytułowany jest krążek, trafił do 
sprzedaży 19 listopada 2021. „The Bridge” 
to zestaw premierowych utworów, które 
prezentują niedościgniony kompozytorski 
talent Stinga. Głównym singlem zapowia-
dającym „The Bridge” jest utwór „If It’s 
Love”. Album „The Bridge” został napi-
sany w trakcie pandemii. Sting opowiada 
na nim o osobistych stratach, zakłóceniach, 
zamknięciu oraz nadzwyczajnej sytuacji 
społecznej i politycznej. [empik.com]

Wszyscy czekaliśmy na Męskie Granie 
w normalnej, popandemicznej odsłonie. 
Wreszcie udało się spotkać na kultowej 
trasie koncertowej, z publicznością! 
Znów był ogień, magia i muzyczna 
ekstaza! Na płycie Męskie Granie 2021 
znów czeka Was mnóstwo genialnej 
muzyki, wzruszeń, nieoczywistych 
spotkań. Kolejny raz Męskie Granie 
udowodniło, że rodzima scena pełna 
jest brylantów, a publiczność mamy naj-
lepszą na świecie! [empik.com]

Męskie Granie 2021 Matt Dusk 
„Sinatra Vol. 2”

Rok po wydaniu pokrytego złotem albu-
mu „Sinatra”, Matt Dusk powraca z jego 
kontynuacją – „Sinatra Vol. 2”, ponownie 
zapraszając do współpracy świetnych 
polskich wykonawców. Tworząc kolejny 
album poświęcony Sinatrze, Dusk chciał 
zrobić coś wyjątkowego: Piosenki z Great 
American Songbook były już wykonywane 
przez wielu artystów i muzyków. Chciałem 
zaprosić do tego projektu artystów z wrażli-
wością podobną do mojej, którzy pomogliby 
mi rozpowszechnić te klasyki w XXI wieku. 
I tak też zrobił. [empik.com]

Sting 
„The Bridge” 
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Dyżur Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Andrychowie

ul. Metalowców 10, Gabinet 2-03

GRUDZIEŃ 2021
9.12.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

13.12.2021 r. (poniedziałek) 11:00-15:00 
15.12.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

16.12.2021 r. (czwartek) 14:30-19:00
20.12.2021 r. (poniedziałek) 8:30-12:30 

22.12.2021 r. (środa) 8:00-12:30 
23.12.2021 r. (czwartek) 8:00-12:30

27.12.2021 r. (poniedziałek) 14:30-18:30 
29.12.2021 r. (środa) 14:30-19:00 

W godzinach pracy Sekretarza GKRPA możliwy kontakt 
telefoniczny: tel. 33 875 24 29 

Z telewizji dowiedziałem się z kolei, że na początku paź-
dziernika w Warszawie aktywiści Klubów Gazety Polskiej 
zastępowali słowo „hitlerowcy” słowem „Niemcy” na tabli-
cach informujących, że tym miejscu hitlerowcy wymordowali 
Polaków – powstańców, lub cywili. Nie muszę dodawać, że 
tablice zostały w ten sposób zniszczone.
Z mojego PESEL-u wynika, że trochę pamiętam czasy hi-
tlerowskiej okupacji w Andrychowie, wiele też opowia-
dali mi rodzice, więc pozwolę sobie podać dwa przykłady 
świadczące o tym, że zarówno postawa recenzującego mnie 
profesora, jak i czytelników „Gazety Polskiej” są całkowicie 
niesłuszne.
Pierwszy przykład dotyczy Fryderyka Zobla, który przed 
wojną zarządzał tkalnią Braci Czeczowiczka. Był on Niem-
cem, ale też polskim patriotą, w roku 1938 decyzją Rady 
Miejskiej został Honorowym Obywatelem miasta Andry-
chowa. Po wkroczeniu do Andrychowa Niemców został on 
treuhänderem (zarządcą) fabryki odebranej Czeczowiczkom 
jako Żydom. Pełniąc tę funkcję nie ześwinił się i starał się nie 
wyrządzać niepotrzebnych krzywd Polakom. Był zatem Fry-
deryk Zobel Niemcem, ale nie hitlerowcem. Za to brat Fryde-
ryka, Helmut Zobel, był zdeklarowanym hitlerowcem, zanim 
uciekł przed nacierającą Armią Radziecką podpalił fabrykę.
W drugim przykładzie chodzi o niejakiego Christiana Arm-
brüstera. Był to folksdojcz z rumuńskiego Siedmiogrodu, hi-
tlerowcy osadzili go w domu z piekarnią, z którego uprzednio 
wysiedlili moich rodziców (a przy okazji i mnie i moją starszą 
siostrę). Gdy  pod koniec wojny, po ucieczce Armbrüstera, 
weszliśmy do jego (a raczej naszego) mieszkania, okazało się 
że wisiało tam mnóstwo portretów Hitlera. Zresztą okaza-
łe popiersie führera stało także na ladzie sklepu, w którym 
Armbrüster handlował pieczywem. Był zatem Christian 
Armbrüster zagorzałym hitlerowcem, choć nie był Niemcem.
Faktem jest, że w roku 1939 Polskę podstępnie podbiły Niem-
cy. Nie jest jednak przypadkiem, że przedtem władzę w tym 
kraju zdobyła – zresztą legalnie – partia nazistowska (naro-
dowo-socjalistyczna, NSDAP) kierowana przez niejakiego 
Adolfa Hitlera, zresztą urodzonego w Braunau w Austrii.
Świat nie jest czarno-biały, w czasie wojny zdarzali się Niemcy 
– niehitlerowcy i hitlerowcy nie będący Niemcami. Natomiast 
tego, że naziści, czy hitlerowscy okupanci byli Niemcami chy-
ba nie potrzeba „jednoznacznie wskazywać”. Innych nazistów 
wtedy w okupowanej Polsce po prostu nie było.

Andrzej Fryś

Andrychowskim okiem

W okupowanej Polsce 
innych nazistów nie było
W recenzji artykułu, który zamierzam wydrukować 
w przyszłorocznym roczniku „Wadoviana”, oceniający 
ją profesor krakowskiej uczelni napisał - cytuję: „w kilku 
miejscach Autor posługuje się sformułowaniami okupa-
cja hitlerowska, naziści, hitlerowcy – sugerowałbym jed-
noznaczne wskazanie, że chodzi o okupację niemiecką 
i o Niemców”. 

Jak to w Zakopanem nie mogło zabraknąć spaceru po Kru-
pówkach, wyjazdu kolejką na Gubałówkę czy  podziwiania 
uroków jesieni podczas przemierzania szlaków Tatrzańskie-
go Parku Narodowego. Uczniowie mieli również możliwość 
obserwowania treningu młodych skoczków na Wielkiej 
Krokwi. Ponadto odwiedzili Cmentarz Zasłużonych na Pęk-
sowym Brzysku, gdzie zapalili znicze włączając się w akcję 
MEN “Szkoła pamięta”. Wielką atrakcją była nauka pływania 
i zabawa w Termach Chochołowskich oraz wizyta w Papu-
garni. Liczne zabawy i ćwiczenia ruchowe wypełniały pozo-
stały czas wolny. Wrażeń wystarczy na długi czas...

Źródło: OSW w Kaczynie

Uczymy się w Zakopanem

Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczy-
nie spędzili końcem października pięć niezapomnianych 
dni na Sportowej Zielonej Szkole w stolicy polskich Tatr. 
Dla niektórych, szczególnie tych najmłodszych, były to 
pierwsze nocki bez mamy i taty, dla wszystkich - szkoła 
samodzielności i zdwojonej edukacji. Poza nauką szkolną, 
pobyt wyznaczały liczne atrakcje.
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Wykład był odzwierciedle-
niem wielkiej erudycji Pani 
Profesor i ja, próbując go re-
lacjonować, nie zawsze po-
trafiłem nadążyć za jej tokiem 
myślenia.
Jednym z ważnych stwierdzeń 
było to, że badania laborato-
ryjne są wykorzystywane do 
podejmowania decyzji klinicz-
nych w 70% przypadków.
Szeroko zostały omówione 
badania laboratoryjne służące 
diagnostyce cukrzycy, poczy-

nając od najstarszych, gdy pacjent oddawał mocz na piasek, 
a o zawartości w nim  cukru świadczyć miało gromadzenie 
się mrówek, a kończąc na supernowoczesnych badaniach po-
ziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c.

Omawiając różnice pomiędzy „złym” a „dobrym” cholesterolem 
posłużyła się wykładowczyni trafnym przykładem, w którym tęt-
nicę przedstawiała rura o dużej średnicy do której zły cholesterol 
LDL dowoził taczkami złogi miażdżycowe, mogące doprowadzić 
do zatoru tętnicy, a dobry - HDL - złogi te wygarniał.
Opis pomiarów laboratoryjnych poziomu hormonów tarczy-
cowych stał się okazją do pokazania na ilustracji, jak bardzo 
parametr ten zmienia się w cyklu dobowym. Jest to dowód na 
to, że czas, kiedy pobiera się próbkę krwi do badań ma w tym 
przypadku wielki wpływ na ich wynik.
Tekst po polsku na następnym rysunku bardzo przypomina 
zasadę Murphy’ego, która brzmi: „Jeśli istnieje prawdopodo-
bieństwo, że coś może pójść źle, to na pewno będzie to właśnie to, 
co spowoduje największe straty”. Tekst po angielsku natomiast 
oznacza – w wolnym przekładzie – „nic nie jest idiotoodporne 
dla wystarczająco utalentowanego idioty”.

Ostatni rysunek wyraża pesymistyczną tezę Wykładowczyni. 

Zachodzi tylko pytanie, jakie wnioski mamy z tego wyciągnąć 
my – pacjenci?  Na zakończenie wykładu Pani Profesor złożyła 
słuchaczom życzenia: „szczęścia (ale nie wynikającego z nieszczęść 
innych), zdrowia (o które najpierw musimy zadbać) i pomyślności (na 
którą musimy sami zapracować) i wreszcie, last but not least, „zwy-
cięstwa w walce o swoje prawa”.                                      Andrzej Fryś

Na andrychowskim UTW – 
o umiejętnym korzystaniu z laboratorium

Słuchacze andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku spotkali się 3 listopada z Krystyną Sztefko, aby wysłuchać 
wykładu zatytułowanego „Zadbaj o zdrowie – korzystaj umiejętnie z laboratorium”. Pani prof. dr hab. med. K. Sztefko 
obecnie kieruje Zakładem Biochemii Klinicznej Instytutu Pediatrii Collegium Medicum U.J. Pochodzi z Andrychowa, 
jej ojciec był bardzo zasłużonym pracownikiem Andorii, wieloletnim Głównym Technologiem, a matka pracowała 
w aptece „Pod Opatrznością”. 
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- Po raz pierwszy spotkaliśmy się podczas Mistrzostwo Polski ju-
niorów – wspomina zmarłego Jan Zaremba. - On reprezentował 
drużynę Mazowsza, a ja naszą, andrychowską. Oni zdobyli mistrzo-
stwo, a my wicemistrzostwo. Potem zagrali obaj w Wawelu Kra-
ków, gdy odbywali służbę wojskową. Kiedy Beskid awan-
sował do I ligi, jak informuje Jan Zaremba, potrzebne były 

wzmocnienia i wtedy sprowadzono do Andrychowa właśnie 
Władysława Choińskiego. I znów stanęli po tej samej stronie 
siatki... Grał on także w innych zespołach, był trenerem.
Ostatnie pożegnanie sportowca odbyło się 7 grudnia (wtorek) 
o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym w Andrychowie.

jd

Odszedł Władysław Choiński
Po długiej i ciężkiej zmarł Władysław Choiński, miał 75 lat. Był czołowym polskim siatkarzem, który trafił do Beskidu, 
gdy drużyna awansowała w 1970 roku do I ligi (wówczas najwyższy poziom rozgrywek w Polsce).
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Na wstępie warto zaznaczyć, że minionej jesieni drużyna 
Beskidu miała drugą najlepszą defensywę w Keeza IV lidze 
Małopolski zachodniej, tuż za niepokonaną Wieczystą Kra-
ków. Andrychowianie dali sobie strzelić w siedemnastu me-
czach zaledwie czternaście bramek. To tylko o cztery więcej 
od Wieczystej. Na zero z tyłu zakończył się też ostatni jesie-
nią mecz w Słomnikach, który Beskid wygrał 2:0 po golach 
Kamila Koziołka i Eryka Ceglarza. Końcówka rundy była 
dla andrychowian pomyślna, bo prócz tego zwycięstwa po-
konali też w derbowym starciu Unię Oświęcim 3:1, poradzili 
sobie także z niżej notowaną Wiślanką Grabie, wygrywając 
2:0. Ostatecznie Beskid na półmetku ma 31 punktów, które 
zapewniają czwarte miejsce, ale ze stratą aż pięciu oczek do 
trzeciego Orła Ryczów i zapasem zaledwie jednego oczka 
nad piątym LKS-em Jawiszowice. Nad siódmym Tempem 
Białka Beskid ma cztery punkty przewagi, a przypomnijmy, 
że miejsce siódme to prawdopodobnie ostatnie, które powin-
no zapewnić spokojne utrzymanie w nowej, jednogrupowej 
IV lidze. Miejsce ósme będzie już prawdopodobnie zależne 
od innych rozstrzygnięć, a dziewiąte nie zapewni przepustki 
do IV ligi. 

Margines błędu jest więc minimalny, a andrychowianie mu-
szą solidnie przepracować zimę, aby na wiosnę ruszyć do 
walki w dobrej formie. Początek rundy rewanżowej planu-
je się na 12 marca - Beskid ma zagrać wtedy na wyjeździe 
z MKS-em Trzebinia. Pierwszy rewanżowy mecz w Andry-
chowie planowany jest na 19 marca, a przeciwnikiem będzie 
KS Chełmek.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Spokojnie zimowanie
Drużyna czwartoligowych piłkarzy Beskidu Andrychów 
w ostatnim meczu rundy jesiennej pokonała Słomniczankę 
Słomniki 2:0, zapewniając sobie w miarę spokojną zimę na 
bezpiecznym, czwartym miejscu w tabeli. Andrychowianie 
nie mogą jednak tej zimy przespać, bo przewaga nad miej-
scami zagrożonymi spadkiem do nowej V ligi jest niewielka.

Przypomnijmy, że w tym sezonie do dalszej walki o awans 
zakwalifikują się tylko dwa najlepsze zespoły po fazie zasad-
niczej (nie będzie fazy play-off), więc siatkarze muszą trzy-
mać wysoki, równy poziom przez całe rozgrywki. Póki co an-
drychowianom doskonale się to udaje, bo nie licząc porażki 
z niepokonanymi liderami z Jaworzna, MKS na przestrzeni 
dziesięciu spotkań notował same zwycięstwa, w większości 
wysokie i pewne. Co ważne dla układu górnej części tabeli, 
andrychowianie poradzili sobie bez większych problemów 
ze wszystkimi bezpośrednimi rywalami aspirującymi do po-
zycji w ścisłej czołówce. MKS pokonał Kęczanina Kęty 3:1, 
Extrans Sędziszów Małopolski 3:0, TKS Tychy 3:0, Karpaty 
Krosno 3:1 czy MOSiR Jasło 3:0. Andrychowianie radzili też 
sobie z nieco niżej notowanymi ekipami, jak Hutnik Wanda 
Kraków 3:0 czy MKS II Będzin, również 3:0. 

Na przestrzeni dziesięciu kolejek bezkonkurencyjny jest 
MCKiS Jaworzno, który zgubił po drodze tylko jeden punkt, 
więc lideruje stawce. Andrychowianie tracą do nich jednak 
tylko dwa punkty, a jednocześnie mają solidne pięć oczek 
przewagi nad trzecim Kęczaninem Kęty i aż osiem nad 
czwartym MOSiR-em Jasło. To znakomita zaliczka, która 
przy utrzymaniu wysokiej formy może okazać się kluczowa 
w walce o dwie czołowe lokaty.

Tymczasem przed MKS-em jeszcze mecz z Błękitnymi Rop-
czyce (8 grudnia na wyjeździe). Później od razu rozpocznie 
się runda rewanżowa - 11 grudnia andrychowianie zagrają 
w Rzeszowie z AKS-em V LO, a na 18 grudnia w Andrycho-
wie zaplanowany jest mecz na szczycie - MKS kontra MCKiS 
Jaworzno. Kolejne starcie rozegrane zostanie dopiero 8 stycz-
nia w Dębicy.

gs Fot. Grzegorz Sroka

Na dobrej drodze
Siatkarze drugoligowej drużyny MKS-u Andrychów kro-
czą pewnie od zwycięstwa do zwycięstwa, choć jeszcze 
przed sezonem wydawało się, że młoda drużyna w zre-
formowanych rozgrywkach może mieć trudno o regu-
larne punktowanie. Tymczasem podopieczni trenera 
Tomasza Rupika po dziesięciu kolejkach są wiceliderami 
z solidną przewagą nad trzecim Kęczaninem Kęty.
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W starciu z Bruk-Betem obie bramki zdobył Karol Janusie-
wicz i dzięki temu zwycięstwu Beskid skończył rundę na 
pozycji wicelidera, wyprzedzając Garbarnię Kraków o punkt, 
a tracąc do liderującego Podhala Nowy Targ dwa oczka. Na 
przestrzeni szesnastu meczów młodzi andrychowianie wy-
grali dwanaście starć, zremisowali trzy razy, a przegrali tylko 
raz. Warto zaznaczyć, że oprócz wspomnianych wcześniej 
klubów, Beskid wyprzedził takie drużyny, jak między innymi 
Unia Tarnów, Sandecja Nowy Sącz, Hutnik Kraków, Górnik 
Wieliczka, Limanovia Limanowa czy Puszcza Niepołomice.
Teraz przed Beskidem debiut na szczeblu makroregional-
nym, czyli pośrednim pomiędzy wojewódzkim a centralnym 
(jest to więc, można powiedzieć, „zaplecze juniorskiej eks-
traklasy”), który czeka ich wiosną. Młodzi andrychowianie 
będą tam mieli okazję mierzyć się z najlepszymi zespołami 
z odległych zakątków Polski, bo mają stawić czoła między in-
nymi Resovii Rzeszów czy Motorowi Lublin. Zwycięzca ligi 
makroregionalnej wywalczy awans do Centralnej Ligi Junio-
rów, czyli na najwyższy w Polsce szczebel rozgrywek w tej 
kategorii wiekowej. 
Beskid z Bruk-Betem zagrał w składzie: J. Budka, Franczak, Zie-
liński, Rusinek, Koczur (Balon), Kozieł, Mikołajek, Wronka 
(Wróbel), Janusiewicz (Malarz), Mizera, D. Budka (Stawowy).

gs Fot. Grzegorz Sroka

Historyczny sukces
Drużyna juniorów starszych Beskidu Andrychów w ostatnim me-
czu ligi wojewódzkiej wygrała z Bruk-Betem Termalica Nieciecza 
2:0, zapewniając sobie drugie miejsce i awans do tak zwanego 
makroregionu. To bezprecedensowy w historii klubu sukces.

W ostatniej kolejce Halniak pokonał w lokalnych derbach 
Znicza Sułkowice Bolęcina 6:0, ale pomimo statusu niepoko-
nanych, targaniczanie uplasowali się na trzeciej lokacie. Dość 
często dzielili się bowiem punktami (sześć remisów na kon-
cie), a więcej zwycięstw zanotowali zawodnicy Skawy Wado-
wice oraz Wisły Łączany. Burza Roczyny przezimuje z kolei 
na miejscu piątym, a Znicz Sułkowice Bolęcina na ósmym, 
a Huragan Inwałd na dziesiątym. Z kolei w Keeza Klasie B 
Gronie Zagórnik zamknęły jesień na pozycji wicelidera, Hal-
niak II Targanice na miejscu dziewiątym, a Leskowiec Rzyki 
na dziesiątym. 
Tymczasem wadowicki Podokręg Piłki Nożnej poinformo-
wał o planowanych terminach rozpoczęcia rundy wiosennej. 
W klasie A jest to 19 marca (koniec zaplanowany na 19 czerw-
ca), a w klasie B 26 marca (koniec również 19 czerwca). 

gs

Piłkarskie zmagania na półmetku

Do połowy listopada trwała walka w rundzie jesiennej na szcze-
blu Keeza Klasy A. Drużyny z terenu naszej gminy zakończyły 
zmagania efektownymi zwycięstwami, a Halniak Targanice po-
został jedynym niepokonanym zespołem w stawce.

Wśród trampkarzy wystąpią zawodnicy Beskidu Andry-
chów i Huraganu Inwałd, którzy w eliminacjach stawią czoła 
takim ekipom, jak Iskra Klecza, Borowik Bachowice, Żarek 
Stronie i Korona Skawinki. W kolejnej grupie trampkarzy 
zagra Progress Andrychów, Halniak Targanice, dwa zespoły 
Kalwarianki Kalwaria Zebrzydowska, Skawa Wadowice oraz 
Karol II Wadowice. Z kolei w kategorii wiekowej młodzików 
Beskid Andrychów i Huragan Inwałd mierzyć się będą z Bo-
rowikiem Bachowice, Jastrzębianką Jastrzębia, dwiema dru-
żynami Kalwarianki i Żarkiem Stronie. O wynikach osiąga-
nych przez młodych piłkarzy napiszemy za miesiąc. 

gs

Startują młodzieżowe turnieje halowe

Wadowicki Podokręg Piłki Nożnej poinformował o ob-
sadzie eliminacyjnych turniejów halowych w kategoriach 
wiekowych trampkarzy i młodzików. Nie zabraknie tam 
zespołów z terenu naszej gminy. 

Podopieczne trener Beaty Książek na 
początku sezonu kroczyły od zwycię-
stwa do zwycięstwa i dopiero w czwar-
tej kolejce trafiły na przeszkodę, która 
okazała się za silna - przegrały z Kęcza-
ninem Kęty 0:3. Później jednak szybko 
się odkuły, wygrywając z Bronowianką 
Kraków 3:0, by następnie ulec po emo-

cjonującym starciu Solnej Wieliczka 
2:3, choć prowadziły już 2:0. Andry-
chowianki po sześciu seriach miały na 
koncie trzynaście punktów, co wciąż 
zapewniało im pozycję liderek, ale 
przewaga nad drugim Kęczaninem 
Kęty wynosiła już tylko jedno oczko. 
Tymczasem jesienna część sezonu 

zmierza już ku końcowi, bo MKS za-
kończy ją jeszcze przed świętami. Naj-
bliższe mecze seniorek: Kęczanin Kęty 
(11 grudnia, wyjazd), Bronowianka 
Kraków (18 grudnia, dom).

gs

Nie ustrzegły się potknięć
Bardzo dobrze spisują się w tym sezonie I ligi małopolskiej siatkarki MKS-u Andrychów, które po sześciu kolejkach plasowały 
się na pierwszym miejscu w tabeli. W sześciozespołowym gronie walka jest jednak wyrównana i nawet drobne potknięcia 
mogą zaważyć na pozycji w tabeli.



46 radioandrychow.pl

SGW

materiał sponsorowany

Jedno z pomieszczeń Hotelu Park Łysoń w Inwałdzie za-
pełniło się w sobotę (4 grudnia) pełnymi potraw stolikami 
wigilijnymi, ozdobami świątecznymi i pojawił się też kącik 
z tradycyjnymi nalewkami serwowanymi podczas Bożego 
Narodzenia. A sąsiednia, duża sala pełna była gości...

Pachnąco, smacznie, świątecznie i jubileuszowo

Zmysły miały bogate doznania; powonienia i smaku – od świą-
tecznych już zapachów oraz różnorodności potraw, słuchu  
i wzroku – od występów artystycznych, a także ciekawych mów. 
W tej atmosferze po dwuletniej przerwie spowodowanej pande-
mią odbył się po raz XXII Konkurs „Stół Wigilijny” organizowany 
przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Andry-
chowie przy wsparciu licznych sponsorów. Imprezę, jak zwykle 
ze swadą i humorem poprowadziła szefowa SGW Czesława Wo-
jewodzic. Były nawiązania do 20-lecia istnienia stowarzyszenia, 
w tym roli jaką odegrała spółdzielnia „Wizan” i jej prezes Jerzy 
Chylewski. Gospodynie odebrały mnóstwo gratulacji i statuetek. 
SGW odwzajemniło się świątecznymi prezencikami oraz świe-
żo wydaną i bogato ilustrowaną w kolorze publikacją „Przepisy 
gospodyń” powstałą dzięki wsparciu samorządów wojewódz-
kiego w Krakowie, powiatowego w Wadowicach i gminnego  
w Andrychowie. Powiat Wadowicki otrzymał tytuł „Honorowe-
go Członka Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich”. Dotychcza-
sowi honorowi członkowie odebrali okolicznościowe upominki. 
Także redakcja Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich zo-
stała w ten sposób uhonorowana oraz wspomnianą książką (bar-
dzo dziękujemy!). A że to były urodziny, na salę wjechał tort…  
W imprezie uczestniczyli parlamentarzyści – senator Andrzej Pa-

jąk, posłowie Marek Polak i Marek Sowa. Władze powiatowe były 
reprezentowane przez wicestarostę Beatę Smolec i liczne grono 
radnych. Samorząd Andrychowa także miał sporo przedstawi-
cieli, w tym burmistrza Tomasza Żaka i jego zastępcę Wojciecha 
Polaka. Nie zabrakło też reprezentantów gmin Osiek i Mucharz. 
Wzruszającą laurkę na część Stowarzyszenia wygłosił były woje-
woda Jerzy Miller: – Panie miały odwagę wziąć na siebie zadanie niepo-
pularne – mówił. – Dwadzieścia lat temu byliśmy mniej bogaci, ale nie  
o pieniądze. (…) Państwo nas wychowywali. Panie dały siebie wszyst-
kim, których spotkały i uznały, że trzeba pomóc. Przychodzimy przed 
wigilią czy Wielkanocą nie dla tych dań, tylko żebyśmy nie zapomnieli 
komu dać. Nie chodzi o nic materialnego, chodzi o naszą osobowość. Za to 
wszystko jestem wdzięczny. Grand Prix w konkursie „stolikowym”, 
do którego przystąpiło 13 kół gospodyń wiejskich, przypadło tym 
razem paniom z Sułkowic – Bolęciny (zob. fot. u góry). I miejsce 
zdobyło KGW z Gierałtowiczek (gmina Wieprz). Wszystkie po-
zostałe koła zostały wyróżnione za drugie lub trzecie miejsca ex 
aequo. Z kolei w konkursie na ozdobę choinkową zwyciężyło 
KGW w Brzezince Dolnej. Pozostałe koła wyróżniono. Natomiast 
panie z Roczyn tryumfowały, prezentując najładniejszy stroik. 
Jurorzy docenili wyróżnieniami wszystkich innych wykonaw-
ców. Grand prix w kategorii nalewek przypadło KGW w Świn-
nej Porębie (gmina Mucharz), I miejsce gospodyniom z Targanic 
Dolnych, II z Gierałtowic, a III z Targanic Górnych. Końcowym 
akcentem imprezy była degustacja potraw konkursowych. Część 
artystyczną wypełniły Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka  
i chór z tej miejscowości oraz Maria Walczak. Obszerna fotorelacja 
na radioandrychow.pl

jd Fot. Jacek Dyrlaga
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zza obiektywu

Fotografowanie żywych much do łatwych nie należy. Są czujne 
i ruchliwe. Dzięki niezwykłym oczom widzą wszystko dookoła 
siebie. Zbliżenie obiektywu do aktywnej muchówki graniczy z 
cudem, ale jesienne, zimne poranki dają ku temu sposobność. 

Sprzęt na brzegu Wieprzówki rozkładam o świcie, kiedy dzien-
ne owady jeszcze śpią. Wygodnie rozsiadam się na turystycz-
nym krzesełku i wypatruje pierwszych kroków much tuż po 
opuszczeniu zielonych sypialni. 

Dzięki takim spotkaniom można nie tylko wykonać obfitujący 
w szczegóły portret, ale też zaobserwować ciekawe zachowania 
much. Jedna z nich, z uroczej rodziny cuchnicowatych, zasko-
czyła mnie wyjątkowo chwiejnym krokiem mimo posiadania 
trzech par nóg! Dreptała bladym świtem w górę źdźbła trawy 
raz po raz tracąc równowagę, a przecież musi być na chwilę nie-
ruchomo, abym mógł wykonać dobre zdjęcie. Zatrzymała się 
przy kropli rosy. Wbiła w nią swój aparat gębowy typu liżącego 
i długo gasiła pragnienie. 
Z muchami jesteśmy blisko spokrewnieni również genetycznie. 

Jerzy Tomiak

Muchy – nielubiane modelki
W Polsce żyje około 300 gatunków budzących odrazę much. Za co możemy je polubić? Makrofotografia podpowiada, 
że przede wszystkim za oryginalną urodę.
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