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Bank Spółdzielczy w Lubaczo-
wie otworzył swoją nową pla-
cówkę, w której mieści się Od-
dział oraz Centrala Banku.
Symboliczne przecięcie wstęgi 
oraz poświęcenie nowych po-
mieszczeń odbyło się 7 lipca, 
zgodnie z planowanym czasem 
rozpoczęcia pracy banku. O godz. 
7.30 w drzwiach banku pojawili 

się pierwsi klienci. To właśnie 
z myślą o nich podjęto decyzję  
o budowie nowej placówki.
- Chcieliśmy, żeby był to budynek 
nowoczesny, który nawet będzie 
wyprzedzał ten obecny czas. Prace 
budowlane ruszyły w 2015 r., jed-
nakże poprzedzone były procesem 
projektowania, którym zajęła się 
firma MWM Architekci. Stary bu-

dynek, nie posiadał funkcjonalnej 
sali obsługi, zaplecza socjalnego 
czy sal konferencyjnych. Obecnie  
w naszym banku pracuje blisko 100 
osób. Jest potrzeba efektywnego 
komunikowania i spotykania się, 
stąd też pomysł na sale szkolenio-
we. Natomiast nowoczesna sala 
obsługi ma zapewnić naszym klien-
tom głównie komfort podczas po-

Nowa placówka Banku Spółdzielczego 
w Lubaczowie 

CIĄG DALSZY NA STR. 3

bytu w placówce - informował Pa-
weł Kapel, prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Lubaczowie.
Sala operacyjna to połączenie 
nowoczesności z tradycją. Do 
komunikacji z klientem wyko-
rzystywany jest System Digital 
Signage. Ma on na celu persona-
lizować przekaz oraz sprawić, 
aby był on jak najbardziej dyna-

miczny. Na klientów oprócz no-
woczesnej sali operacyjnej czeka 
szereg udogodnień m.in. duża 
ilość przeszkleń w budynku, wie-
lostrefowa klimatyzacja czy bio-
metryczne bankomaty. Z pew-
nością dużym zaskoczeniem jest 
wystrój placówki, w którym nie 
brakuje różnych elementów hi-
storycznych związanych z Luba-
czowem.
- Zdecydowaliśmy się, aby głów-
nym elementem wystroju sali 
operacyjnej była zapierająca dech  
w piersiach, podświetlana repro-
dukcja archiwalnej mapy von Mie-
ga, którą pozyskaliśmy z Archi-
wum Wojennego w Wiedniu. Mapa 
ukazuje nam „nasz” skrawek Galicji. 
Odnajdziemy tu zatem Lubaczów, 
dorzecze Sanu i dość pokaźną 
część wschodnich rubieży Rzecz-
pospolitej z końca XVIII wieku. 
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Kolonie Caritas w Krasnobrodzie

Uczestnicy wypoczynku, któ-
rzy w dniach 17-27 lipca przy-
jechali na Roztocze, nie mogli 
narzekać na nudę.
- Program był dość napięty, ale 
i dający szansę na odpoczynek. 
Wśród atrakcji był m.in. spływ ka-
jakowy rzeką Wieprz, park linowy, 
wieczór integracji, wieczór dwóch 
narodów, gdzie dzieci z Żółkwi 
opowiadały o swoich zwycza-
jach na Ukrainie, a dzieci z Polski 
o swoich. Były zajęcia z zakresu 
wolontariatu, z pierwszej pomocy 
przedmedycznej, zajęcia plastycz-
ne. Byliśmy w galerii malarstwa 
Szur, była wycieczka do Zamościa, 
a także wiele innych atrakcji, które 
oferował ośrodek, w którym wy-
poczywaliśmy - wyjaśniła Aneta 
Tryniecka, diecezjalny koordy-
nator wolontariatu Caritas Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
Dla 45 dzieci z Żółkwi (Ukra-
ina) kolonie stanowiły nagrodę 
za dobre wyniki w nauce w So-
botniej Szkole Języka Polskiego 
Sióstr Dominikanek w Żółkwi. 
- Są to dzieci greko- i rzymskoka-
tolickie. Szybko zaprzyjaźniły się 

Aż 121 dzieci z Polski i Ukrainy odpoczywało w Krasnobrodzie podczas 
kolonii zorganizowanych przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

z polską grupą, dzięki czemu mają 
przyjaciół już nie tylko w swo-

im kraju, ale i w Polsce. Każdego 
ranka jest msza święta, na którą 
idą tylko osoby chętne, ale nasze 
dzieci wstają wcześnie i zawsze są 
chętne, by wspólnie się pomodlić. 
Bardzo nam się tu podoba i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
także odwiedzimy Krasnobród - 

stwierdziła Maria Prydun, opie-
kunka grupy ukraińskiej. 
Liczne atrakcje jednoczyły dzieci 
obu narodów.
- Najbardziej podobało mi się to, że 
mogłam poznać nowe osoby, po-
rozmawiać z nimi, bardzo dobrze 
się dogadujemy i myślę, że to było 
najważniejsze - stwierdziła Iza, 
uczestniczka kolonii. 
- Bardzo podobały mi się moje  
13-te urodziny, które obchodziłam 
właśnie tutaj. Udostępniono mi 
dużą chatę, gdzie mogłam zapro-
sić moich kolegów i moje koleżan-
ki. Ten dzień był niezapomniany. 
Bardzo bym chciała wyjechać na 
kolonie Caritas w przyszłym roku 
- dodała Wiktoria. 
Pozostałe dzieci najczęściej cie-
szyła gra w piłkę siatkową, noż-
ną, kąpiel w basenach, a także 
park linowy czy też wycieczka 
do Zamościa. 
Projekt był współfinansowany  
w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej nad Polonią i Polakami za 
granicą.

Ewa Monastyrska
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Mapa powstała po I zaborze au-
striackim i z radością obserwuje-
my, iż jest dość dużą ciekawost-
ką dla odwiedzających placówkę 
Klientów. Nadmienię, że podob-
nych rozmiarów mapę posiadamy  
w naszym rzeszowskim oddzia-
le. Są to jedne z niewielu tego ty- 
pu eksponatów w Polsce - mówił 
Jan Leja, pracownik z Zespołu 
Wsparcia Sprzedaży. 
Przechodząc obok nowocze-
snego budynku, który zachwy-
ca mieszkańców miasta, można 
obejrzeć widokówki dawnego 
Lubaczowa. 
- Świadomie zrezygnowaliśmy  
z części powierzchni reklamowych 
na zewnątrz (mowa o dużych prze-
szkleniach i oknach) i chcąc niejako, 
oddać hołd naszemu miastu Luba-
czów i jego tradycji, zdecydowali-
śmy się stworzyć stałą wystawę. 
Okleiliśmy okna reprodukcjami sta- 
rych widokówek i zdjęć, mamy 
więc okazję zabrać mieszkańców 
w podróż do Lubaczowa z przeło-
mu XIX i XX wieku, z okresu mię-
dzywojennego, z czasów I Wojny 
Światowej oraz z lat 70-tych. Nie-
które fotografie mogą szokować, na 
przykład doszczętnie spalony Ry-
nek. Zdjęcia pochodzą z Muzeum 
Kresów w Lubaczowie - kontynu-
ował Jan Leja. 
Klatki schodowe banku również 
wyposażone są w reprodukcje 
starych widokówek i archiwal-

nych banknotów. Są to marki pol-
skie, złotówki z okresu między-
wojennego oraz z czasów PRL-u.

Bank w tym roku obchodzić bę-
dzie 110-lecie istnienia. Stąd też 
dla swoich klientów przygotował 

szereg promocji, eventów i kon-
kursów. Pierwsze z nich wystar-
towały wraz z poniedziałkowym 

otwarciem placówki. 
- Konkurs polegał na tym, że klienci 
mieli za zadanie ułożyć bilon i zro-
lować go w gilzę w jak najkrótszym 
czasie. Na zwycięzców czekały na-
grody w postaci AGD i biletów na 
seans w lubaczowskim kinie. Dla 
naszych klientów przygotowali-
śmy nowoczesne stoiska obsługi. 
Jest ich więcej niż w poprzedniej 
placówce. Przygotowaliśmy też 
odrębne stanowiska dla produktów 
ubezpieczeniowych, widoczne są 
na wprost od wejścia banku. Zespół 
obsługi firm dysponuje oddzielnymi 
pomieszczeniami, w których moż-
na prowadzić bardziej zaawan-
sowane negocjacje. Nie brakuje 
również promocji produktowych 
np. darmowe prowadzenie kon-
ta aktywnego. Przygotowaliśmy 
również promocję dla klientów, 
którzy chcieliby przenieść kredyt w 
rachunku do naszego banku. Wów-
czas opłata za usługę wynosi tylko  
1 grosz - podkreślał Wojciech 
Osojca z Zespołu Wsparcia Sprze-
daży. 
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 
posiada liczne filie w całym po-
wiecie lubaczowskim i dwa od-
działy w Rzeszowie i Tomaszo-
wie Lubelskim. 
Oficjalne otwarcie banku połą-
czone z obchodami 110. rocznicy 
jego istnienia zaplanowane jest 
na 4 listopada br. 

Alicja Magura
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100-lecie Szkoły Podstawowej
w Wólce Wieprzeckiej
Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej świętowała  (16.06) dwa 
jubileusze: 100-lecie jej powstania i 15 rocznicę nadania imienia. Z tej 
okazji przypominamy historię szkoły.

Po wybuchu I Wojny Światowej 
rozporządzeniem władz okupacyj-
nych na czas wojny od 1 paździer-
nika 1916 r. powołano jednoklaso-
wą Szkołę Elementarną Ludową  
w Wólce Wieprzeckiej, Gmina 
Mokre. Obowiązki nauczyciela 
powierzono Romanowi Aleksan-
drowi Dłużniewskiemu. 
W tym roku do szkoły uczęszcza 
66 uczniów. Nauka odbywa się  
w wynajętym pomieszczeniu na 
wsi w bardzo trudnych warun-
kach. Po odzyskaniu niepodległo-
ści od 1 stycznia 1918 r. nauczycie-
lem szkoły w Wólce Wieprzeckiej 
zostaje Halina Zdanowiczówna. 
Do szkoły uczęszcza w tym czasie 
67 uczniów w tym 49 katolików,  
14 prawosławnych i 4 wyznania 
mojżeszowego. W następnym roku 
od 1 stycznia uczy Ewa Szafrom-
ska, a od listopada posadę nauczy-
ciela obejmuje Janina Dworska. 
Nauczanie odbywa się w chacie 
chłopskiej. Cały sprzęt znajdujący 
się w sali został zakupiony przez 
mieszkańców wsi. Od 1922 r. za-
częto wprowadzać tzw. przymus 
szkolny, co zmieniło nastawienie 
miejscowej ludności do szkoły  
i uczących w niej nauczycieli. Do 
roku 1923 szkoła była 3-oddzia-
łowa, uczył jeden nauczyciel.  
W roku 1924 przybywa 4. oddział 
i szkoła zostaje przekształcona 
w 2-klasową, a w roku szkolnym 
1929/30 szkoła otrzymuje jeszcze 
jeden etat nauczycielski. Stopnio-
wo zwiększa się liczba uczniów  
w szkole z 60 w 1917 r. do 106  
w 1924 r. i 145 w latach 1937-38. 
Od roku 1934 przy szkole z du-
żym powodzeniem działało Koło 
Młodzieży Wiejskiej „Siew”, a przy 
Samorządzie Uczniowskim Koło 
Teatralne, które swoimi występa-
mi uświetniało uroczystości szkol-
ne i środowiskowe. Szkoła stała 
się centrum życia kulturalnego 
wsi. Co roku odbywały się w niej 
różnorodne uroczystości patrio-
tyczno-narodowe i rozrywkowe. 
Obchodzono bardzo uroczyście 
wydarzenia z życia szkoły, poranki 
ku czci Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, jasełka, zabawy ludowe, 
zawody sportowe itp.
Rok szkolny 1938/39 był szczęśli-
wy nie tylko dla dziatwy szkolnej, 
ale i całej społeczności, gdyż pla-
cówka otrzymała własny budynek 
szkolny i zmienił się stopień orga-
nizacyjny szkoły na czteroklasową. 

W roku szkolnym 1939/40 nauki 
nie było. Lekcje rozpoczęły się do-
piero 1 września 1940 r. 19 maja 
1941 r. szkoła została zajęta przez 
wojsko niemieckie. Dzieci uczyły 
się w tym czasie w izbach wyna-
jętych na wsi. W następnym roku 
szkolnym 1941/42 lekcje odbywa-
ły się tylko przez jeden semestr.
Od roku 1942 szkoła zostaje za-
mknięta przez władze niemieckie. 
Jednak w latach 1942-1943 istnieje 
we wsi tajne nauczanie prowadzo-
ne przez miejscowych nauczycieli. 

Po wyzwoleniu sytuacja na wsi  
zaczęła się normalizować. Od 
grudnia 1945 r. uczono według 
nowego programu, który został 
opracowany przez grono nauczy-
cielskie. W tym czasie w szkole po-
bierało naukę 128 dzieci w sześciu 
oddziałach.
Pierwszym kierownikiem w po-
wojennej szkole był Roman Służ-
niewski, który tę funkcję objął 
w sierpniu 1949 r. Z nauczycieli 
kierowników przedwojennych na 
szczególną uwagę zasługuje po-
stać Marii Smalowej pracującej 
w latach 1935-1939, która również 
angażowała się w działalność na 
rzecz okolicznych mieszkańców. 
W latach 1944-1946 znowu Maria 
Smalowa pełni obowiązki kierow-
nika szkoły i uczy jednocześnie 
cztery klasy. W roku 1946 kierow-
nikiem zostaje Stefania Mańko-
wa, która swoje obowiązki jako 
nauczyciela i kierownika pełni 
do sierpnia 1949 r. Jednak dopie-
ro Roman Służniewski zaczyna 
od 1949 r. organizować szkołę  

z prawdziwego zdarzenia, w któ-
rej 4 nauczycieli uczy na dwie 
zmiany 185 uczniów. Przybywa 
pomocy dydaktycznych i książek.  
Po Romanie Służniewskim kie-
rownikami są Adam Godzisz 
(1952/53) oraz od marca 1953  
do lipca 1954 r. Marian Świstek. 
W roku szkolnym 1949/50 utwo-
rzono klasę siódmą. Działalność 
rozpoczęły liczne organizacje, 
uczniowie wystawiali sztuki te-
atralne i organizowali wraz z na-
uczycielami zabawy, a zebrane 

fundusze przeznaczali na zakup 
pomocy dydaktycznych.
Nową, szczególną kartę w historii 
szkoły otwiera Jadwiga Zawadz-
ka, która pełni obowiązki najpierw 
kierownika, a następnie dyrektora 
szkoły przez prawie 31 lat (1954-
1985). Można powiedzieć, że pani 
Jadwiga poświęciła szkole całe 
swoje życie. Za jej kadencji szko-
ła ulega pozytywnym przeobra-
żeniom. Jako nauczyciel historii 
dba o ducha patriotycznego mło-
dzieży, wszczepiając w nią mi-
łość do Ojczyzny i poszanowanie 
dziedzictwa kulturowego narodu. 
Jest organizatorką bardzo wielu 
wycieczek krajoznawczych oraz 
założycielką Szkoły Przysposo-
bienia Rolniczego i Kursów dla 
dorosłych. Dba o bazę lokalową 
szkoły oraz o jej wyposażenie. Za 
jej kadencji zostaje ogrodzony plac 
szkolny, najpierw płotem drew-
nianym, a następnie metalowy-
mi przęsłami, zagospodarowany 
ogródek szkolny, a teren szkolny 
obsadzony drzewami. Dzięki jej 

zabiegom przybywa wiele pomo-
cy dydaktycznych i sprzętu spor-
towego. W roku 1966 wprowadzo-
no do szkół klasę ósmą. Zmienił się 
również program nauczania i wy-
chowania. W tym czasie do szko-
ły uczęszczało już 148 uczniów.  
W latach 1976-1981 zostaje obni-
żony stopień organizacyjny szkoły 
z ośmioklasowej na sześcioklaso-
wą. Od roku szkolnego 1982/83 
szkoła w Wólce Wieprzeckiej na 
nowo stała się szkołą ośmioklaso-
wą. Został wprowadzony oddział 

przedszkolny dla dzieci 6-letnich. 
W ramach akcji „Tysiąc Szkół na 
Tysiąclecie” mieszkańcy wsi po-
stanowili w czynie społecznym 
wybudować nowy budynek. Jesz-
cze w roku szkolnym 1957/58 wy-
konano potrzebne plany i pomia-
ry. Mieszkańcy oddali 2 ha placu 
gromadzkiego pod budowę, w tym 
część lasu. Według planów szko-
ła miała być oddana do użytku  
w 1965 roku, jednak tych planów 
nie zrealizowano aż do roku 1998, 
kiedy to z 40-letnim opóźnieniem 
ruszyła rozbudowa, zaś nowocze-
sne skrzydło zostało oddane do 
użytku 1 września 2001 r.
W roku szkolnym 1985/86 obo-
wiązki dyrektora pełni Wanda 
Drozd. Kolejnym dyrektorem 
szkoły zostaje w 1986 r. magister 
wychowania fizycznego Leszek 
Łepik, który swoją funkcję pełni 
do marca 2000 r. Za jego kaden-
cji zmienia się sposób kierowa-
nia i zarządzania szkołą. Panuje 
prawdziwie twórcza atmosfera 
wewnątrz Rady Pedagogicznej, 

co sprzyja utrzymaniu właściwej 
atmosfery w całej szkole. Dyrektor 
i całe grono nauczycielskie prze-
jawia duże zaangażowanie w roz-
wijaniu zainteresowań uczniów, 
stwarzając ku temu optymalne 
warunki. Promuje się wszelkie no-
wości pedagogiczne. Zacieśnia się 
współpraca z rodzicami i samorzą-
dem lokalnym. W starym budyn-
ku szkolnym wymieniono okna  
i wyremontowano piece, a dzięki 
staraniom ówczesnego dyrekto-
ra szkoły oraz rodziców w lipcu  
1999 r. ruszyły prace związane  
z rozbudową. To wydarzenie było 
bardzo istotne w przededniu wpro- 
wadzenia reformy, gdyż nie tylko 
wyspecjalizowana kadra nauczy-
cielska, ale i nowoczesna baza lo- 
kalowa będzie miała wpływ na po-
wodzenie nieuniknionych prze-
mian w szkolnictwie.
Od marca 2000 r. obowiązki dy-
rektora pełni długoletnia nauczy-
cielka historii i plastyki mgr Zofia 
Górnik, a od 1 września 2001 r. do 
chwili obecnej dyrektorem szkoły 
w Wólce Wieprzeckiej jest wyło-
niona w drodze konkursu mgr Ja-
dwiga Gorzała.
Kolejnym niezwykle istotnym dla 
podniesienia rangi szkoły w Wólce 
Wieprzeckiej przedsięwzięciem 
było rozpoczęcie działań zmierza-
jących do uzyskania imienia Ba-
talionów Chłopskich, jako że pla- 
cówka mieści się na terenie nazna-
czonym patriotyczną działalno- 
ścią miejscowej ludności podczas 
lat wojny i okupacji. W okolicy żyją 
jeszcze ich uczestnicy oraz świad-
kowie wydarzeń tamtych lat. Spo-
łeczność szkolna i wiejska wybrała 
na patrona Bataliony Chłopskie, 
aby tym samym złożyć hołd pa- 
mięci poległych za wolność obec-
nego pokolenia. Uroczystości na-
dania imienia Batalionów Chłop-
skich oraz poświęcenia sztandaru 
odbyły się 1 września 2002 r. 
W czerwcu tego roku nasza szko-
ła świętowała jubileusz 100-lecia  
powstania i 15. rocznicę nadania 
imienia. W programie obchodów 
była inscenizacja okolicznościo-
wa „Koszałka Bajdałka powtórka  
z historii szkoły”, koncert „Ucznio-
wie i Absolwenci Szkole”, liczne wy-
stawy i prezentacje oraz degusta-
cja potraw regionalnych. Okazji do 
wspomnień i wzruszeń nie brakło.

Jadwiga Gorzała
Małgorzata Podoba

Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej

Przed szkołą z lat pięćdziesiątych
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Nie ma ludzi słabych
Z Konradem Gacą - twórcą programu Mądrego Odchudzania GACA SYSTEM, ekspertem ds. leczenia 
otyłości, specjalistą żywieniowym CNS, trenerem klasy Master amerykańskiej Federacji PROPTA, 
prezesem Stowarzyszenia Zapobiegania Otyłości „Fatkillers” i założycielem Fundacji Konrada Gacy 
„dlaczego?” rozmawia Joanna Mazurek.

Joanna Mazurek: Na czym pole-
ga GACA SYSTEM?
Konrad Gaca: GACA SYSTEM jest 
połączeniem planu żywienio-
wego, planu treningowego oraz 
motywacji jako elementu stano-
wiącego paliwo do przeprowa-
dzenia całego procesu. Wszystkie 
te elementy są ze sobą połączone  
i realizowane przez określony plan 
treningowo-żywieniowy. 
Proces odchudzania często daje 
osobom szansę na zupełnie nowe 
życie i nowe możliwości. Podczas 
spotkania motywacyjnego to ja 
mam dać motywację innym. 
Z drugiej strony widząc reakcje, 
rozmawiając później z osobami, 
które po wykładzie do mnie pod-
chodzą, to jest także tak naprawdę 
siła dla mnie. Można sobie wyma-
rzyć taką pracę.
Trzeba się koncentrować na głębi: 
tu nie chodzi o ileś centymetrów w 
pasie, czy kilogramów na wadze, 
tylko o to, że to zmienia życie, daje 
możliwości do tego, żeby inaczej 
funkcjonowała rodzina. Wtedy 
jest to piękne.

Podkreśla Pan, że nie ma ludzi 
słabych.
Dokładnie. Nie ma ludzi słabych. 
Mówię to bardzo świadomie. Mia-
łem przed sobą osoby, które już zu-
pełnie zwątpiły w siebie i tu nawet 
nie chodzi o to, że były to osoby  

z dużą wagą, choć takie też, wa-
żące po 200-250 kg. Czasami czło-
wiek, który ma mniej kilogramów 
także jest mocno przybity życiem, 
więc to niekoniecznie wiąże się 
z ilością nadmiaru kilogramów. 

Widziałem co się później z tymi 
osobami działo, jeśli dostały iskrę, 
jeśli poczuły, że się w nie wierzy  
i jeśli zostały dobrze poprowadzo-
ne pod kątem żywieniowym i pod 
kątem treningowym. Wtedy bu-
dził się w nich wojownik. Powin-

niśmy mieć pełne przekonanie, 
że to, co robimy wykonujemy  
w stu procentach. Wtedy nasza 
motywacja nie będzie gasła i bę-
dziemy mieli satysfakcję ze zreali-
zowanych zadań.

Taka forma pomagania innym, 
na pewno przynosi zadowolenie, 
ale założył Pan także Fundację 
Konrada Gacy „dlaczego?”.
Założenie tej fundacji wynika  
z moich osobistych przeżyć. Moja 
córeczka urodziła się z problema-
mi. Miała nie widzieć, nie słyszeć  
i nie chodzić. Był to moment, kie-
dy wojownik we mnie przygasł,  
ale to, co charakteryzuje praw-
dziwego wojownika, to jest to, że 
potrafi się podnieść i szuka roz-
wiązań. To doświadczenie spowo-
dowało, że postanowiłem założyć 
fundację, która docelowo wypra-
cuje wsparcie dla rodziców, ale też 
dla lekarzy. Dlatego, że przy rzad-
kich zespołach wad wrodzonych, 
lekarze często nie mają wiedzy  
z zakresu postępowania przy da-
nym schorzeniu. Fundacja wspo-
maga też finansowo domy pomo-
cy społecznej i zbiera fundusze na 
ratowanie określonych przypad-
ków, gdy rodzice nie mogą zebrać 
pieniędzy na swoje dzieci.
Na stronie www.gacasystem.pl  
w zakładce „Jak schudnąć?” moż-
na znaleźć informacje dotyczące 

tego, jak przystąpić do naszego 
procesu. Strona opowiada o tym, 
czym jest terapia i z jakich ele-
mentów się składa. Pokazuje też 
przykłady pacjentów, którzy zre-
dukowali kilogramy, odnieśli suk-
ces i utrzymują tę formę od wielu 
lat. Bardzo ważne jest to, żeby 
zrozumieć, że można zapanować 
nad otyłością, tylko podczas od-
chudzania trzeba wprowadzić do 
swojego funkcjonowania kilka 
niezwykle istotnych zasad, zro-
zumieć jak one wpływają na nasz 
organizm i niektóre z tych zasad 
utrzymać już po zakończonym 
procesie odchudzania. 
Nie może być tak, że chcemy zgu-
bić np. 20 kg, gubimy je, a później 
wracamy do starego funkcjonowa-
nia, które przecież spowodowało, 
że przytyliśmy. Trzeba wypra-
cować sobie formę, która będzie 
trwała, z której będziemy się cie-
szyć i którą będziemy poprawiać.
Dziękuję za rozmowę.

Joanna Mazurek

R E K L A M AR E K L A M A

Konrad Gaca
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O wiarę walczę co sekundę!
Andrzej Lampert, polski wokalista, śpiewak operowy, kompozytor, 
autor tekstów, aranżer i współproducent muzyczny zespołu PIN gościł 
w Zamościu podczas Zamojskiego Dnia Papieskiego. Jeden z artystów 
projektu „Dekalog”, którego premiera miała miejsce na zamojskim 
Rynku Wielkim. W rozmowie z Anną Niderlą powiedział o swojej 
twórczości, dobrych zmianach oraz zmaganiach na drodze wiary.
Anna Niderla: Jest Pan, podob-
nie jak wielu innych artystów 
polskiej sceny muzycznej, zaan-
gażowany w projekt „Dekalog”. 
Jak Pan go postrzega?
Andrzej Lampert: To jest fanta-
styczny projekt, na który składa 
się kilkanaście utworów, każdy  
z nich wykonany w zupełnie in-
nym stylu i gatunku muzycznym,  
jeżeli chodzi o kwestie muzyczne. 
Ten projekt też pokazuje zaanga-
żowanie wielu ludzi, pełnię mi-
łości i oddania, czego dowodem 
jest jego charytatywne wykonanie 
na rzecz potrzebujących w Syrii. 
Uważam, że idea tego projektu jest 
wspaniała i konieczna na te czasy.
Projekt ten jest nieco nietypowy, 
bo łączy wielu, bardzo różnych 
artystów. Jak się pracuje w takim 
zespole?
Dołączyłem do tego projektu  na 
samym końcu. Można powie-
dzieć, że załapałem się na finiszu, 
nie przebiegłem całego dystansu, 
ale bardzo się cieszę, że dano mi 
szansę. Miałem okazję współ-
pracować przy utworze „O Dio Ti 
Cerco”, to jest Psalm 63 w wersji 
włoskojęzycznej. Przy tym psal-
mie miałem okazję współpraco-
wać z Marcinem Pospieszalskim 
i ta współpraca była fantastycz-
na. Pierwszy raz spotkaliśmy się  
w Studio Custom34 w Trójmie-
ście i to był wyjątkowy czas. Bar-
dzo dużo się nauczyłem pod-
czas tego spotkania, ale przede 
wszystkim spotkałem wspania-
łych ludzi z Marcinem na czele,  
z Radkiem Grabowskim, który jest 
pomysłodawcą tego całego projek-
tu. Mówię o nich, że to tacy Boży 
szaleńcy, tacy ludzie szturmem 
zdobywają Niebo. Radek Grabow-
ski jest przewodnikiem w tej gru-
pie i właściwie to on spowodował, 
że wszyscy się spotkaliśmy, mogli-
śmy razem pomuzykować, nacie-
szyć się obecnością i spotkaniem, 
ubogacić nie tylko muzycznie, 
ale też duchowo, wymienić wiele 
poglądów, porozmawiać – to był 
naprawdę świetny czas. Mogę mó-
wić w samych superlatywach.
„Dekalog” to też konkretne prze-
słanie, niekoniecznie łatwe...
Oczywiście. Myślę, że przesłanie 
jest piękne: „Dziesięć prostych 
słów”, 10 Przykazań, które trzeba 
notorycznie przypominać, szcze-
gólnie ludziom wierzącym, którzy 

też na tym budują swoją wiarę. 
Jest to dla nas zarazem przestro-
ga i wskazówka którędy podążać, 
byśmy dotarli do tego właściwego 
celu. I ten projekt o tym przypo-
mina. Koncert w Zamościu jest 
pierwszy, ale wierzę, że będzie-
my mogli głosić tę dobrą nowinę  
i przypominać o Dekalogu osobom 
w różnych miastach w Polsce,  
a może i nie tylko w Polsce.
Nie ukrywa Pan swojej wiary  
i jest Pan kojarzony z wieloma 
chrześcijańskimi projektami. Czy 
to nie stanowi problemu w pracy 
artystycznej?
Jeżeli chodzi o wiarę – jestem 
przede wszystkim bardzo słabym 
człowiekiem, grzesznikiem, nikim 
wyjątkowym ani wyróżniającym 
się. Mam takie same problemy 
jak każdy z wiarą, z życiem, z po-
dejmowaniem modlitwy i walczę 
na co dzień o swoją wiarę. I są 
momenty lepsze i gorsze. Rze-
czywiście brałem udział w wielu 
projektach, również chrześcijań-
skich. Czy to pomaga? Gdyby tak 
popatrzeć na fundament to po-
maga, to właściwie mogę powie-
dzieć, że bez tego to bym chyba 
tutaj nie siedział i nie moglibyśmy 
sobie porozmawiać, nie tylko o 
tym projekcie, ale w ogóle w taki 
sposób. Na pewno wiara w Boga  
i sakramenty dają mi duże ukojenie  
i siłę do tego, żeby móc iść, działać, 
żyć, żeby móc stawać na scenie  
i żeby w jakiś sposób odnajdywać 
te radosne strony życia i cieszyć 
się z małych rzeczy. Także to jest 
sedno tego wszystkiego, a to, że 
się często nie udaje, że upadam, 
że sobie nie radzę, to myślę, że 
każdy z nas zna to z życia, z tak 
zwanej autopsji. No cóż, życie  
w branży dla osoby wierzącej nie 
jest łatwe o tyle, że ludzie nie eks-
ponują swojej wiary. Ludzie albo 
się tego wstydzą, albo wyparli Boga 
ze swojego życia, albo żyją bez 
Niego, bo tak łatwiej, w teorii. I za-
wsze się cieszę na osoby, artystów 
wierzących, którzy wyznają swoją 
wiarę, którzy świadczą, którzy też 
mówią o tym, że to jest dla nich, 
tak jak i dla mnie, siła, radość, moc.  
I ja czuję się dzięki temu spokoj-
niejszy. Do tej pory nie odczułem 
jakoś szczególnie, by wiara prze-
szkadzała mi w mojej działalności 
artystycznej. Po prostu idę sobie 
powoli, małymi kroczkami i jakoś 

w tym wszystkim funkcjonuję. 
Nie rzucam się w cudzysłowie na 
„Mount Everest”, tylko mam na-
dzieję, że z czasem zdobędę takie 
doświadczenie i z wiarą będę mógł 
się wspiąć chociaż do pierwszego 
obozu tej góry. Można działać wie-
rząc. Łatwe to nie jest, przyznaję, 
ale warto.
Ważną rzecz Pan powiedział,  
że wiara wymaga walki, że to nie 
jest coś, co jest nam dane raz na 
zawsze, łatwe i przyjemne, tylko 
o nią trzeba się starać.
Tak. Tak jak mówiłem są lata tłuste 
i chude – to dotyczy bezpośred-
nio wiary. Osoby, które świadczą, 
miałem okazję spotkać je na swo-
jej drodze życia, i te osoby, które 
dają takie czytelne świadectwo 
mówią, że towarzyszy im często 
walka duchowa. Nie ukrywajmy, 
żyjemy w świecie dobra i zła, więc 
nie możemy mówić, że jest tyl-
ko dobro i jest pięknie, jest super!  
Są też te ciemne strony, które pró-
bują nas sukcesywnie odciągać od 
tej drogi. To jest walka i po to są 
właśnie sakramenty, żeby się w ża-
den sposób nie oddalać od tego, co 
daje nam Kościół. Mam na myśli 
w tym wypadku Kościół Katolicki. 
Mnie osobiście bardzo to poma-
ga, a walczę co sekundę! Nie tylko 
codziennie, ale co sekundę. Ciągle 
coś się dzieje, co próbuje wytrącić 
mnie z równowagi i nie można po-
wiedzieć, że już jest dobrze, albo 
już osiągnąłem cel, albo „Wow! 
teraz to wierzę, nawróciłem się, 
jest świetnie!”. Kiedyś może na-
wet tak naiwnie myślałem, około  
8-10 lat temu, kiedy przeżyłem 
swoje nawrócenie w tym znacze-
niu, że na nowo wszedłem na dro-
gę wiary, byłem tak zwanym neofi-
tą, ale z czasem jeśli ktoś po prostu 
nie dba o swój ogród, nie podlewa 
kwiatów, to wyrosną chwasty. To 
jest jasne. I zarośnie nam tak, że 
nie będziemy nawet w stanie zo-
baczyć, co się tak naprawdę znaj-
duje w tym ogrodzie. A tym ogro-
dem jest nasze życie, nasza droga. 
Tak to postrzegam. Życie to jest 
rzeczywiście nieustanna walka, 
nie tylko o drugiego człowieka, ale 
też o relację z Bogiem.
Projekt „Dekalog” to projekt mu-
zyczny, przeplatany tekstami 
papieża Jana Pawła II. Jak Pan 
zapamiętał jego osobę?

Jestem osobą z pokolenia JPII, 
rocznik 1981 i przyznam, że ta 
postać odegrała dużą rolę. Papież 
był autorytetem, którego dziś 
brakuje mnie osobiście i myślę, 
że wielu osobom. Ze zdaniem pa-
pieża liczyli się nawet przeciw-
nicy. I uważam, że teraz jest taki 
generalny brak. Jak zapamiętam? 
Najbardziej  utkwiło mi w głowie 
to powiedzenie, które wiąże się  
z tym, żeby wymagać od siebie na-
wet kiedy inni od nas nie wyma-
gają. I to mi pozostało. To jest dla 
mnie takie motto, które dał mi pa-
pież Jan Paweł II - żeby wymagać 
od siebie, żeby walczyć o siebie, 
żeby poznawać siebie, rozwijać 
się, żeby cały czas iść do przodu, 
nie stawać w miejscu, bo łatwo 
jest zatrzymać się, otaczając tylko 
rzeczami i zachłysnąć światem. 
Można się zatrzymać i zamknąć  
w takim pokoju, otoczyć rzeczami, 
które mają nas cieszyć, ale one nas 
cieszą na chwilę. A tu chodzi o to, 
żeby wymagać od siebie w drodze 
„ku górze”, ku Niebu, a żeby tam 
zmierzać trzeba dbać o to, żeby 
być dobrym człowiekiem i naśla-
dować swojego mistrza, a Mistrz 
jest tylko jeden.
Na co dzień angażuje się Pan  
w wiele projektów. „Dekalog” 
jest jednym z nich. Ale ostatnio  
w Pana życiu artystycznym za-
szły pewne zmiany, bo rozpoczął 
Pan pracę w operze.
No tak. Można pomyśleć: „Mało 
mu było?”. Ale to nie tak. To wią-
że się z tym, o czym mówiłem 
wcześniej, czyli wymaganiem od 
siebie także w sferze zawodowej. 
Impulsem do tego, by zająć się 
muzyką klasyczną, a konkretniej 
muzyką operową, byli ludzie, któ-
rych spotkałem na swojej drodze. 
Ja w swoim życiu współpracowa-
łem z wieloma pedagogami, była 
tam między innymi pani Halina 
Skubis, pani Irena Tadanel, pan 
Janusz Borowicz, wcześniej Ga-
briela Rajewska, ale osobą, która 
miała taki szczególny wpływ i któ-
ra mnie zmotywowała ostatecznie 
była pani prof. Helena Łazarska. 
I to był moment przełomowy,  
w którym zmieniłem coś w swo-
im życiu. Wtedy doszło do takiej 
transformacji i coś niemożliwe-
go stało się realne, czyli z estrady 
przeszedłem do muzyki operowej. 
I muszę powiedzieć, że jest mi 

tam dobrze. Bardzo dużo się uczę, 
a na tym mi zależało najbardziej – 
żeby jeszcze wyjść poza swoje ba-
riery, żeby przekroczyć pewne gra-
nice, które nie pozwalają iść dalej. 
No i wybór padł właśnie na operę. 
Stało się tak też nieprzypadkowo, 
bo wcześniej kończyłem też stu-
dia w tym kierunku, więc to nie 
był taki mój wymysł, że „A! Teraz 
sobie zacznę śpiewać w operze, bo 
tego jeszcze nie robiłem”. To było 
związane z wcześniejszą edu-
kacją, później reedukacją u pani 
prof. Heleny Łazarskiej i rozpo-
częciem pracy w Operze Krakow-
skiej. Dałem sobie trzy lata na to, 
aby sprawdzić, czy odnajduję się 
w tych warunkach i czy ten świat 
przyjmie mnie, czy będę w stanie 
sprostać tym zasadom i wymaga-
niom. I po trzech latach okazało 
się, że mam pracę, jest zapotrzebo-
wanie, czuję się częścią tego śro-
dowiska i mam ochotę na dalszy 
rozwój, na poznawanie kolejnych 
dzieł. Poznałem do tej pory wie-
lu znakomitych muzyków, ludzi, 
którzy też mnie czegoś uczą, więc 
na tym to polega. A cała wcze-
śniejsza działalność, tych 15 lat – 
w tym roku akurat tak się składa, 
że obchodzę swój taki mini jubile-
usz 20-lecia, liczę to od „Szansy na 
sukces” z Marylą Rodowicz, gdzie 
miałem przyjemność wykonywa-
nia utworu „Ludzkie gadanie” - 
tamta działalność, to wszystko jest 
w moim sercu i na pewno będę do 
tego wracał i w tym roku wierzę, 
że uda się zrealizować taki mój 
projekt, o którym zawsze marzy-
łem, czyli wydania jakiegoś swo-
jego krążka, na własne potrzeby, 
ewentualnie dla kilku koncertów, 
dla ludzi którzy wiem, że oczekują 
tego ode mnie. I ja sam od siebie 
tego oczekuję. Także na pewno do 
tego wrócę, a na co dzień zapra-
szam Państwa do Opery Krakow-
skiej, do Opery Wrocławskiej i do 
Opery Podlaskiej w Białymstoku, 
do Szczecina do Opery na Zam-
ku, do Opery Śląskiej w Bytomiu.  
W tych miejscach będziemy mogli 
się spotkać jeszcze w tym sezonie  
i w przyszłym, mam nadzieję.
Dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam 
wszystkich czytelników „Rozto-
czańskiego Głosu” i słuchaczy Ka-
tolickiego Radia Zamość.

Anna Niderla

Anna Niderla i Andrzej Lampert na Rynku Wielkim w Zamościu
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Równi przed Chrystusowym Krzyżem
Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Św. Jana Pawła II to czas dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wyjątkowy.  
Na prośbę ks. prał. Eugeniusza Derdziuka, proboszcza parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, 
podczas nawiedzenia krzyża przybyli niezwykli goście. Byli to Państwo Janina i Stanisław Trafalscy, do których 
należał krzyż podarowany Ojcu Świętemu. Zapraszamy do lektury wywiadu, w którym państwo Trafalscy dzielą się 
swoim spotkaniem z Ukrzyżowanym.

Ewa Monastyrska: Podczas li-
turgii odprawianej po powitaniu 
Krzyża Papieskiego w Krasno-
brodzie zostali Państwo popro-
szeni o wygłoszenie świadectwa 
życia. Widziałam jak wiele osób 
ocierało ukradkiem łzy. Wszyst-
ko zaczęło się od nieszczęśliwe-
go wypadku…
Janina Trafalska: Wszystko wy-
darzyło się dokładnie 8 marca  
w Dzień Kobiet w 1990 roku. Mia-
łam iść trochę później do pracy, 
więc pomyślałam sobie, że może 
umyję okno. Te okna, jak to daw-
niej, były otwierane na zewnątrz. 
Postanowiłam spróbować sama 
umyć okno. Wychyliłam się i wy-
padłam z pierwszego piętra. Po-
tem długie miesiące wielkiego 
cierpienia w szpitalach. Najpierw 
był to pobyt w Rzeszowie, tam 
komplikacje i trudne operacje. 
Wyjechałam następnie do Piekar 
Śląskich. W jednym momencie by-
łam osobą zdrową, a chwilę póź-
niej byłam już zupełnie bezradną, 
leżącą w łóżku jak małe dziecko 
potrzebujące wszelakiej pomocy. 
Nie wiedziałam jak się obrócić, 
jak się umyć… kompletnie nic. Nie 
było wtedy we mnie żadnego bun-
tu. Z mojej sali szpitalnej ludzie się 
zmieniali, a ja wciąż leżałam. Trak-
towano mnie tam już jak rodzinę. 
Wróciłam do domu dopiero na 
święta Bożego Narodzenia. Wtedy 
zaczął się mój bunt i cierpienia du-
chowe. Nie mogłam się odnaleźć, 
a przecież miałam małe dziecko, 
które szło do szkoły. Zaczęły się 
pretensje do Pana Jezusa. Pytałam 
dlaczego tak strasznie drastycznie 
mnie doświadczył. Trwało to trzy 
lata. Nie wychodziłam z domu. 
Bałam się kontaktu z ludźmi, co 
powiedzą gdy mnie zobaczą. Za-
częłam nienawidzić samą siebie, 
jako osoby na wózku. Czułam się 
beznadziejnym człowiekiem. Pa-
miętam upalne lato. Byłam na 
piętrze i przez drzwi przyglądałam 
się ludziom cieszącym się sobą, 
korzystającym z wakacji, słońca,  

basenów. Pomyślałam, że życie 
nie ma sensu i już nie warto żyć. 
Ten bunt tak we mnie narastał, 
jakby coś rozszarpywało mnie od 
wewnątrz. Pomyślałam: O mój 
Boże, co się ze mną dzieje? Pode-
szłam do figurki, którą mój mąż 
wyrzeźbił i powiedziałam jedno 
zdanie: Matko Najświętsza ra-
tuj mnie! Położyłam się na łóżko  
i zasnęłam w jednym momencie, 
co wcześniej mi się nie zdarzało. 
Gdy się obudziłam był już wieczór. 
Nagle stałam się zupełnie innym 

człowiekiem. Pamiętam, że wtedy 
pomyślałam, że jeszcze nie jest tak 
najgorzej, że trzeba tylko się ład-
nie ubrać, ułożyć włosy i będzie 
całkiem dobrze. Od tego momen-
tu zaczęło się we mnie wszyst-
ko przemieniać aż do momentu, 
kiedy pewnego dnia w kościele 
podziękowałam Jezusowi, za to 
cierpienie. Otrzymałam wtedy we-
wnętrzną radość i przekonanie, że 
życie na wózku także może być 
piękne.
Panie Stanisławie. To wydarze-
nie było dla Pana ogromnym 
ciosem i cierpieniem. Pewnego  
dnia usłyszał Pan w głębi serca 
bardzo wyraźny głos, by wziąć 

krzyż i pójść za Chrystusem. Tak 
też Pan zrobił.
Stanisław Trafalski: Usłyszałem 
dosłownie „Wstań, weź swój krzyż 
i pójdź za mną”. Wielki Piątek 1990 
roku, wczesnym rankiem posze-
dłem w góry, sporządziłem krzyż 
u podnóża góry Wielki Król i pod-
jąłem Drogę Krzyżową. Padałem 
kilka razy i rozmyślałem o cierpie-
niach Jezusa. Umieściłem krzyż 
na górze. Przez 10 lat żona nie wie-
działa o nim. Był on moją ducho-
wą tajemnicą. 

Przełomowym momentem było 
wyrzeźbienie krzyża papieskie-
go. Początkowo był to krzyż je-
den z wielu, jakie Pan wyrzeźbił 
w swoim życiu.
Stanisław Trafalski: W 1997 roku 
zamówił u mnie krzyż jeden 
ksiądz. Gdy skończyłem go rzeź-
bić przyszła mi taka myśl „pod-
nieś krzyż do góry”. Podniosłem go  
i w tym momencie spłynęła z krzy-
ża na mnie jakby łaska, czułem jak 
spływa przez całe ciało. Tego nie da 
się opowiedzieć, co wtedy czułem. 
Przybiegłem do żony i zawiesiłem 
ten krzyż nad jej łóżkiem. Został  
u nas przez 3 lata. Gdy wójt szu-
kał prezentu dla Jana Pawła II,  

do którego się wybierali, żona za-
proponowała, że odda mu swój 
krzyż. Zdjąłem krzyż ze ściany, 
ucałowałem go i dałem do pocało-
wania żonie. Władze gminy prze-
kazały prezent papieżowi. Wiele 
razy tęskniliśmy za tym krzyżem. 
On nie był nam obojętny. Wiedzie-
liśmy, że papież otrzymuje wiele 
prezentów i pewnie leży gdzieś  
w magazynie. Arcybiskup Mo-
krzycki opowiedział nam, że po-
prosił o ten krzyż w momencie 
wręczania go papieżowi. Nie miał 

takiego w swoim pokoju. Ponoć 
Jan Paweł II powiedział „bierz 
Mieciu” i tak też się stało. Gdy Oj-
ciec Święty w swój ostatni Wielki 
Piątek domagał się krzyża, przy-
niesiono mu właśnie nasz krzyż. 
Zdjęcie Arturo Mari pokazuje, jak-
by to krzyż przytulał Jana Pawła II, 
a nie odwrotnie.
Janina Trafalska: Wszystko było 
zaplanowane co do sekundy.  
W Wielki Piątek w naszym domu 
nie włącza się telewizora. Syn 
przed pójściem na Drogę Krzyżo-
wą na chwilę włączył telewizor  
i właśnie w tym momencie uka-
zała się jego oczom chwila, gdy 
Ojciec Święty przytulał nasz krzyż. 

Zaczął krzyczeć, żebyśmy przy-
szli. Długo nie mogłam uwierzyć, 
że to prawda. To było niesamowi-
te uczucie. Krzyż kojarzy nam się 
tylko z wizerunkiem. A krzyż to 
przecież połączenie z bólem, cier-
pieniem, ale i z nadzieją.
Stanisław Trafalski: Papież trzy-
mając ten krzyż dał światu prze-
kaz, że mamy trzymać się krzyża. 
To czułem od początku powsta-
nia krzyża. Wiedziałem, że trzeba 
trzymać się krzyża. On ukochał 
krzyż. To najpiękniejszy znak 
świętego, który poszedł prosto do 
nieba.
Janina Trafalska: Doskonale zda-
ję sobie sprawę, że nie zasłużyłam 
na to wyróżnienie. Nie przyjęłam 
cierpienia z radością i spokojem. 
Było we mnie wiele buntu, a Je-
zus, nie bacząc na to, w swojej 
wielkiej miłości dał mi tak ogrom-
ną radość i nadzieję, że może nie 
zmarnowałam mojego cierpienia 
do końca. Czuję w sobie, że cier-
pienie z Jezusem nie jest aż takie 
ciężkie, choć fizycznie wielokrot-
nie bywało ciężko.
Co Państwo chcieliby przekazać 
wszystkim osobom cierpiącym?
Janina Trafalska: Wypełnijcie 
wolę Boga. Nawet jeśli się tego nie 
rozumie i nie wie, jak to się dalej 
potoczy. Dziękuję Bogu, że dał mi 
łaskę cieszenia się każdego dnia. 
On wszystko sam zabezpieczy. 
Gdy zaufaliśmy, Pan Bóg zaczął za 
nas działać. 
Stanisław Trafalski: Chciałbym 
im powiedzieć, że gdy przytulą 
krzyż, to droga ich będzie przygo-
towana przez Pana i prowadzona 
do radości. Tylko odwagi! Trzeba 
się odważyć, a w krzyżu jest naj-
większa miłość. 
Odnoszę wrażenie, że dopiero 
teraz historia krzyża papieskie-
go nabrała głębszego znaczenia, 
gdy cierpienie łączy z Chrystu-
sem nie tylko papieży, ale i nas, 
zwykłych ludzi. Dziękuję za roz-
mowę.

Ewa Monastyrska
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Podczas ostatnich igrzysk olim-
pijskich w Rio de Janeiro, gdzie 
nie poszło mu najlepiej, teraz  
w Londynie udowodnił wszyst-
kim fanom i kibicom, że jest nie-
pokonany. Polska przed dwoma 
laty zmagania MŚ zakończyła 
na 6. lokacie, w klasyfikacji me-
dalowej zdobywając 8 medali: 
3 złote, 1 srebrny i 4 brązowe. Na-
tomiast w tym roku w klasyfikacji 
medalowej biało-czerwoni zajęli 
wysoką 8. pozycję, zdobywając 
także 8 medali: 2 złote (Paweł Faj-
dek i Anita Włodarczyk), 2 srebr-
ne (Adam Kszczot i Piotr Lisek)
oraz 4 brązowe (Wojciech Nowic-
ki, Malwina Kopron, Kamila Lić-
winko i sztafeta 4x400m kobiet 
(Iga Baumgart, Justyna Święty, 
Małgorzata Hołub i Aleksandra 
Gaworska). Ponadto dzień po MŚ 
w dniu święta Wojska Polskiego 
(15.08.) odbył się VIII Lekkoatle-
tyczny Memoriał Kamili Skoli-

mowskiej. Ponownie na trybuny 
Stadionu Narodowego w War-
szawie zasiadły rekordowe tłumy  
35 tysięcy widzów. Zarówno  
odegranie Mazurka Dąbrowskie-
go w święto oraz wielkie sukcesy 
polskich lekkoatletów były dla 
kibiców wielkim wydarzeniem. 
Ponownie Włodarczyk, wygra-
ła 42. konkurs z rzędu, a w rzu-
cie młotem dominował miotacz 
Paweł Fajdek, który po raz 11.  
w tym roku przekroczył granicę 
80. metrów, rzucając na odległość 
81,50 m. W roku ubiegłym także 
podczas Memoriału Kamili Sko-
limowskiej w Warszawie Fajdek 
uzyskał najlepszy wynik sezonu 
(również w świecie), rzucając 
młotem na odległość 82,47 m.  
Paweł Fajdek jest trzykrotnym 
Mistrzem Świata, a w środowi-
sku dzieci i młodzieży populary-
zuje swoją koronną konkurencję. 
W rozmowie z Małgorzatą Kryk 

opowiedział o początkach swojej 
kariery:
- Moje początki były dość trud-
ne, ponieważ zanim rozpocząłem 
trenować lekkoatletykę byłem na-
mawiany przez dwa lata szkoły 
podstawowej przez moją pierw-
szą trenerkę Jolantę Kumor. Jako 
dzieciak byłem uparty, więc cały 
czas oddalałem wizytę na treningu.  
W końcu po dwóch latach, kiedy 
poszedłem do I-ej klasy gimnazjum 
trafiłem na Jolę po raz kolejny,  
bo znowu uczyła mnie wychowa-
nia fizycznego. Kiedy spotkaliśmy 
się po raz kolejny, poszedłem na 
trening i tak zostało, więc było to 
już bardzo dawno temu. Byłem na 
pewno jednym z większych chłop-
ców. Jola mówiła zawsze, że mam 
doskonałe warunki, żeby rzucać 
młotem. To ona przekonała mnie 
do trenowania. Sprawiało mi to 
ogromną radość. Było widać, że je-
stem uparty i nie lubię przegrywać. 

O Pawle Fajdku, zawodniku KS „Agros” Zamość zdecydowanie 
możemy mówić trzykrotny Mistrz Globu w rzucie młotem. Tego 
wielkiego tytułu dokonał w Moskwie (2013 r.) oraz w Pekinie (2015 r.). 
Natomiast podczas MŚ, które odbyły się w dniach 4-13.08. w Londynie 
jego rzut był udany technicznie i odległościowo (79,81m), co dało mu 
kolejne mistrzostwo.

Paweł Fajdek po raz trzeci 
został Mistrzem Świata!

R E K L A M A

Paweł Fajdek na konferencji prasowej (fot. Małgorzata Kryk)

W rzucie młotem każdy pracuje na 
siebie i taki sport zdecydowanie był 
dla mnie.
Paweł Fajdek udowodnił, że jest 
najlepszy podczas XXVII Let-
niej Uniwersjady, która w dniach  
18-30.08. odbyła się w Tajpej na 
Tajwanie. Mistrz Świata rzucił 
młotem na odległość 79,16 m, 
co w efekcie dało mu kolejne 
zwycięstwo. Już po raz 4. w ży-
ciu podczas Uniwersjady stanął 
na najwyższym stopniu podium. 

Poprzednio wygrywał z nastę-
pującymi rezultatami: 78.14 m 
(2013r.), 79.99 m (2013r.), 80.05 
m (2015r.). Ten sezon dla Paw-
ła Fajdka jest bardzo udany. 
Wszystkie cele, które do tej pory 
sobie zaplanował ziściły się. Na-
dal jego marzeniem jest pobicie 
własnego rekordu na PGE Stadio-
nie Narodowym w Warszawie, 
czego z całego serca mu życzymy.

Małgorzata Kryk



11

Rozrywka

www.radiozamosc.pl� Nr�9�[33]�Wrzesień�2017

R E K L A M A



R E K L A M A


