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Co ty możesz
zrobić dla Polski?

Patriotyzm
W Biskupicach urodził się ks. Narcyz Jan Turchan (19 IX 1879 
r.), franciszkanin, który m.in. pełnił posługę w klasztorach we 
Lwowie, w Wieliczce, był przełożonym zakonu w Pilicy, gwar-
dianem klasztoru we Włocławku. W czasie II wojny światowej 
został uwięziony przez Niemców w obozie koncentracyjnym 
w Dachau, w którym zginął 19 III 1942 r. W Warszawie 13 VI 
1999 r. św. Jan Paweł II beatyfikował 108 Męczenników Kościo-
ła z okresu II wojny światowej. Wśród beatyfikowanych był 
ks. Narcyz Turchan. W Biskupicach urodził się także Antoni 
Pajdak (1894-1988), żołnierz Legionów Polskich, uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej, prawnik, polityk socjalistyczny. 
W czasie II wojny światowej był zastępcą Delegata Rządu RP 
na Kraj, członkiem Krajowej Rady Ministrów, przewodził si-
łom zbrojnym PPS-WRN Okręgu Kraków. W marcu 1945 r. 
Sowieci podstępnie aresztowali i uwięzili w Moskwie szes-
nastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Wśród 
nich byli gen. Leopold Okulicki, delegat rządu Jan S. Jankow-
ski i A. Pajdak. Pajdak w związku z odmową zeznań był sądzo-
ny oddzielnie, został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. 
Po odbyciu kary został zesłany do Kraju Krasnojarskiego. Do 
Warszawy wrócił w 1955 r. W 1976 r. m.in. wraz z Antonim 
Macierewiczem, Piotrem Naimskim uczestniczył w powoła-
niu Komitetu Obrony Robotników, organizacji służącej pomo-
cą represjonowanym robotnikom i ich rodzinom po strajkach 
w Radomiu, Płocku, Ursusie. W marcu 1988 r. został pobity 
przez „nieznanych sprawców”. Zmarł po dziewięciu dniach.
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Zapowiedzi wydarzeń
Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego                                                       fot.: K.M.

Oleandry. Dom im. J. Piłsudskiego
fot.: K.M.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
C.K. Norwid

„Nie pytaj co Ameryka może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz 
zrobić dla Ameryki”.

J.F. Knnedy

 	 Te dwa cytaty wzięte z wypowiedzi polskiego poety i wieszcza 
i charyzmatycznego prezydenta Ameryki, wypowiedzi, które jakkol-
wiek  miały miejsce w różnych czasach i zasadniczo odmiennych 
okolicznościach, mają wspólny mianownik, uzmysławiają nam, jak 
ważną i uniwersalną wartością w życiu człowieka i w życiu ludzkich 
wspólnot jest patriotyzm. Przypominają nam, Polakom, że dbałość 
o dobro wspólne jakim jest naród i zabieganie o to, aby miał on swoje 
polityczne zorganizowanie w postaci państwa, jest obowiązkiem każ-
dego odpowiedzialnego obywatela, obowiązkiem, który ciąży na nas 
również, a może przede wszystkim, w życiu codziennym, a nie tylko 
od święta. Cóż oznacza patriotyzm? Czasami wyraża się on w posta-
wach i zachowaniach heroicznych, ale najczęściej oznacza konieczność 
powściągnięcia naszego egoizmu i gnuśności i podjęcia codziennych, 
niekiedy prozaicznych działań na rzecz dobra wspólnego jakim jest 
Polska. Każdy z nas na miarę swoich możliwości jest w stanie zaanga-
żować  się w budowanie  Polski suwerennej, dostatniej, sprawiedliwej. 
Bierność jest grzechem zaniechania, Polska nie jest dana nam raz na 
zawsze, bycie Polakiem to codzienny plebiscyt, a Polski żywotność 
i pomyślne trwanie zależy od naszej aktywności. Pamiętajmy o tym!

W kinach można obejrzeć filmy „Wołyń” (reż. Wojciech 
Smarzowski, Polska 2016) i „Smoleńsk” (reż. Antoni Krau-
ze, Polska 2016). Polecamy wystawy przygotowane przez 
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce: „Wieliczka na dro-
dze ku niepodległości” (Zamek Żupny, 9 XI 2016 r. – 28 II 
2017 r., wystawa przybliża udział Wieliczan w odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. i ich działania służące pielęgnowa-
niu tradycji patriotycznych w okresie międzywojennym), 
„Znane osobistości w Wieliczce” (CER Solne Miasto, 15 IX 
– 7 XII 2016 r.), „Zbrodnia katyńska” (aktualnie Komora 
Drozdowice III w Kopalni Soli), „Zmiany granic Polski na 
przestrzeni dziejów” (Kampus Wielicki). Niezmiennie za-
chęcamy do lektury dziennika „Gazeta Polska Codziennie”, 
ukazującego się w środy tygodnika „Gazeta Polska”, mie-
sięcznika „Nowe Państwo”, artykułów na portalu niezależ-
na.pl (www.niezalezna.pl). Ponadto w każdy poniedziałek 
o godz. 23.00 na antenie Radia Kraków można wysłuchać 
audycji poświęconej klubom Gazety Polskiej i Strefie Wol-
nego Słowa.

8 XI (godz. 18.00), Wieliczka, biuro senatora Zbigniewa 
Cichonia (Plac Kościuszki 1), spotkanie z Jackiem Smago-
wiczem, organizowane przez klub GP Wieliczka.
10 XI (godz. 16.30), Kraków, Katedra Wawelska, msza św. 
w intencji Marii i Lecha Kaczyńskich, pozostałych ofiar tra-
gedii smoleńskiej, po mszy apel pod Krzyżem Pamięci.
11 XI (godz. 10.00), Wieliczka, msza św. w intencji Ojczy-
zny w kościele św. Klemensa, po mszy uroczystości pod 
pomnikiem Odrodzenia Polski.
19 XI (godz. 10.00, msza św. o godz. 12.00), Kraków
-Łagiewniki, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, uroczysta 
proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chry-
stusa za Króla i Pana.
20 XI (godz. 14.00), Kraków, Bazylika Mariacka, Zadusz-
ki za Żołnierzy Wyklętych, następnie bezpłatna projekcja 
filmów Dariusza Walusiaka poświęconych żołnierzom nie-
złomnym w kinie Kijów.
11 XI (16.30), Kraków, Katedra Wawelska, msza św., (18.00) 
hala Sokoła, przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

Konkurs! Napisz krótki tekst z odpowiedzią na pytanie: 
„Co mogę zrobić dla Polski?”.  Na odpowiedzi w formie 

elektronicznej (e-mail: gpwieliczka@op.pl) 
lub pisemnej (można przekazywać je członkom naszego 

klubu) oczekujemy do 31 grudnia.

Pogrzeb Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończy-
ka” Gdańsk 28.08.2016 r.                                                        fot.: K.M.

„Wiadomości GP Wieliczka” można otrzymać w: 
księgarni Macieja Lisaka (Wieliczka, ul. Goliana), 

w sklepie „Helena” (Łazany 209).

Biskupice. Popiersie 
A. Pajdaka i grób 
bł. ks. N.Turchana 



	 Dlaczego powinniśmy kupować pol-
skie produkty? Jeśli kupujemy produkty 
wytwarzane i sprzedawane przez przed-
siębiorstwa będące własnością polskiego 
kapitału, to po pierwsze zysk tych firm nie 
jest wyprowadzany za granicę. W ten spo-
sób nie tylko rośnie siła polskiej gospodar-
ki, lecz także tworzymy dobrobyt członków 
naszych rodzin, naszych sąsiadów i znajo-
mych. Jednocześnie przychody polskich 
firm częściej przeznaczane są na inwestycje 
wykorzystujące polską myśl technologiczną 
i pracę polskich naukowców. Jeżeli kupowa-
ny przez nas produkt wytwarza firma pła-
cąca podatki w Polsce, to część pieniędzy 
z tych podatków wraca do nas w postaci 
inwestycji państwa w infrastrukturę, służ-
bę zdrowia, system edukacji. Bardzo istotne 
jest także, czy dany wyrób jest produkowa-
ny w Polsce, przez polskich wykonawców 
i podwykonawców, z materiałów pocho-
dzących z Polski. Kupując takie produkty 
przyczyniamy się do utrzymania i wzrostu 
zatrudnienia wśród naszych rodaków. 
	 Patriotyzm gospodarczy wymaga od 
nas pewnej wiedzy. Firma kierowana przez 
polskiego właściciela może przecież płacić 
podatki w innym kraju lub może umiej-
scowić zakład produkcyjny poza grani-
cami Polski. Z kolei wiele produktów jest 
wytwarzanych pod nazwami tradycyjnych 
polskich marek przez przedsiębiorstwa bę-
dące własnością obcego kapitału. Ciąg liczb 
znajdujący się pod kodem kreskowym, za-
czynający się od cyfr 590, oznacza że może 
to być wyrób polskiego wytwórcy, lecz jed-
nocześnie takie oznaczenie posiadają także 
produkty wyprodukowane w Polsce przez 
zagraniczne firmy lub wytworzone zagrani-
cą po zarejestrowaniu u nas dystrybutora.
Przygodę z patriotyzmem gospodarczym 
warto zatem zacząć od zakupów w nie-
dużych sklepach rodzinnych, na bazarach. 
Wybierajmy owoce, warzywa pochodzące 
z Polski (warto zadać sprzedawcy pytanie 
o kraj pochodzenia produktu). Jeżeli doko-
nujemy zakupów w zagranicznych dyskon-
tach i supermarketach to preferujmy towary 
wyprodukowane przez krajowe firmy.

	 Cenną pomocą w zakupach może oka-
zać się aplikacja POLA. Jej twórcami są na-
ukowcy związani z Klubem Jagiellońskim. 
Aplikację można bezpłatnie zainstalować na 
własnym telefonie komórkowym lub smart-
fonie (wszelkie szczegóły na: www.pola-app.
pl). Aplikacja służy do zeskanowania kodu 
kreskowego umieszczonego na towarze. Po 
połączeniu z internetem produkt otrzymuje 
punkty od 0 do 100 za: polski kapitał przed-
siębiorstwa, zarejestrowanie przedsiębior-
stwa w naszym kraju, produkcję w Polsce, 
tworzenie miejsc pracy w obszarze badań 
i rozwoju na terenie Polski, brak przynależ-
ności do zagranicznych koncernów.

Polskie marki. 
Przykłady produktów wytwarza-
nych przez polskie firmy.

Rynek spożywczy: marki należące do fir-
my Maspex Wadowice (Lubella makarony 
i produkty zbożowe, Tymbark, Tarczyn, 
Caprio, Kubuś, dr Witt – napoje, soki, nekta-
ry, Kotlin, Włocławek – ketchupy, musztardy, 
produkty pomidorowe, Łowicz – produkty 
pomidorowe, dania gotowe, przetwory owo-
cowe, sosy, Fruktus – musztardy, przetwory 
warzywne, octy, przyprawy, majonez, Kra-
kus – przetwory warzywne, Deco Morreno, 
Puchatek, Cremona, Ekoland – produkty 
instant). Roleski. Spółdzielnia Mleczarska 
Lazur, wyroby Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej Piątnica. Słodycze: Goplana, Terra-
vita, Union Chocolate. Browary Regionalne 
Jakubiak (Ciechan, Lwówek, Bojan). 
Odzież patriotyczna: Red is Bad, Urodzeni 
Patrioci, Surge Polonia. 
Odzież: Reserved, Cropp, Mohito, House 
(marki należące do firmy LPP). 
Garnitury: Bytom, Vistula, Adam Feliks 
Próchnik. 
Obuwie: CCC, Wojas, Gino Rossi, Bartek, 
Ryłko. 
Plecaki militarne: Wisport. 
Supermarkety: Nasz Sklep, Polomarket, 
Piotr i Paweł, Bać-Pol. 
Kosmetyki: Inglot, Oceanic, Eveline Cosme-
tics, Ziaja.

Rowery: Kross. 
Meble: Black Red White, Kler, Vox, Paged 
Meble, Nowy Styl. 
Branża budowlana: Fakro, Drutex, Okno-
plast (okna), Bruk-Bet, Arche. 
Polskie marki luksusowe: firmy jubiler-
skie Apart, W. Kruk, galanteria skórzana 
Wittchen. Ciągniki i urządzenia rolnicze:  
URSUS.
Ozdoby choinkowe: Vitbis. 
Branża IT: Yanosik (nawigacje, firma Nep-
tis).

Przykłady polskich marek wyku-
pionych przez obce koncerny: 
Winiary (Nestle), Wedel (kapitał japoński), 
Wawel (kapitał szwajcarski), Żywiec Zdrój 
(Danone), Pudliszki (Heinz), Hortex, Żub-
rówka, Absolwent, Soplica, Dębica, Stomil 
Olsztyn, Żywiec, Okocim, Lech, Tyskie, 
Morliny, Bobo Frut.

Źródła: 1. Gazeta Polska Codziennie; 2. facebook: 

Wybieram Polskie Marki, Przegląd Polskich Marek; 

3. strony www: wgospodarce.pl, money.pl, maspex.

com. 
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Współcześni niezłomni.
Sylwetka Jacka  Smagowicza

	 Czy można przeprowadzić analogię 
między powstaniem antykomunistycznym, 
skierowanym przeciw sowieckiej ekspozy-
turze w Polsce, z lat 1944 – 1953, a spo-
łecznym ruchem sprzeciwu wobec władzy 
komunistów jakim, de facto , była pierwsza 
„Solidarność” z lat 1980/81?  

	 W pierwszym odruchu wydaje się, iż 
są to rzeczy nieporównywalne; powstanie 
antykomunistyczne po II wojnie światowej 
było aktem zbroj-
nym, „Solidarność” 
zaś wręcz progra-
mowo wyrzekła się 
w swej działalności 
przemocy, w szczy-
towym okresie w 
szeregach różnych 
oddziałów i organi-
zacji niepodległo-
ściowych walczyło z 
komunistami około 
200 tysięcy Żołnie-
rzy Niezłomnych, 
zaś „Solidarność” w 
najlepszym swym 
czasie skupiała oko-
ło 10 milionów członków. A jednak wydaje 
się, iż porównywanie tych dwóch wydarzeń 
z najnowszej historii Polski jest jednak w ja-
kiejś mierze uzasadnione. Otóż jest coś, co 
łączy Żołnierzy Niezłomnych  i uczestników 
ruchu społecznego „Solidarność”, przede 
wszystkim zaś tych z nich, którzy po wpro-
wadzeniu stanu wojennego „zeszli do pod-
ziemia”, a  których z szeregi z 10 milionów 
stopniały, wedle różnych szacunków, do 
kilku lub kilkunastu tysięcy. Otóż i jednych  
i drugich cechowała niezłomność w trwaniu 
przy polskim ethosie, którego wartościami 
fundamentalnymi były i są  - Bóg, Honor 
i Ojczyzna. I tak jak Żołnierze Niezłom-
ni odziedziczyli i zachowali polski ethos 
po, pokoleniach, które odzyskiwały Polskę 
aż po rok 1918,  tak działacze podziemnej 
„Solidarności” zachowali ten ethos dla nas 
i przenieśli go w czasy nam współczesne. 

	 Jednym z tych, którym zawdzięczmy, 
iż Polska, mimo wszystkich  swych przy-
padłości, po 1989 roku znowu jest wolna 
jest Jacek Antoni Smagowicz. Działalność 
opozycyjną Jacek Smagowicz zaczął już 
w latach 60-tych uczestnicząc w protestach 
studenckich w marcu 1968 roku. W latach 
70-tych współpracował z KOR, następnie 
z KSS KOR, KPN; uczestnik manifestacji nie-
podległościowych; kolporter wydawnictw 
niezależnych. Od IX 1980 w „S”; członek KZ 

w Polmozbycie Kraków, następnie przewod-
niczący związku.  Po 13 XII 1981 jawny prze-
wodniczący TKZ, 14-15 XII 1981 organizator 
strajku okupacyjnego w Polmozbycie, w KS; 
do 16 XII 1981 uczestnik strajku w Nowo-
huckim Przedsiębiorstwie Instalacji Prze-
mysłowych Montin; 17 XII 1981 zwolniony 
z pracy za zorganizowanie strajku. 14 IV 1982 
internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu 
k. Rzeszowa, Uhercach, 1 X 1982 zwolniony. 
Po wyjściu bez zatrudnienia. 23 II 1983 ska-
zany przez Sąd Rejonowy na 1 rok więzienia 
w zawieszeniu na 2 lata za zorganizowanie 
strajku w XII 1981. Wielokrotnie zatrzymy-
wany, skazywany przez kolegia ds. wykro-
czeń na kary grzywny, m.in. 31 VIII 1987; 
1 V 1986 osadzony na 3 mies. w areszcie; 
w 1987 ciężko pobity podczas manifestacji 
3-majowej na Wawelu. 1988-1989 rzecz-
nik Niezależnych Organizacji Niepodległo-

ściowych Małopolski. 1988-1990 uczestnik 
reaktywowania struktur „S”, od 12 IX 1988 
członek jawnego Regionalnego Komitetu 
Solidarności. 

	   Od VII 1989 ponownie pracownik 
Polmozbytu. 1989-1995 przewodniczący 
KZ „S” tamże; od 1990 delegat na WZD, 
członek ZR Małopolska (do 1995 członek 
Prezydium ZR), delegat na KZD, członek 
KK; w 1990 współzałożyciel, współkierują-

cy Zespołem Roboczym 
KK ds. przeciwdziałania 
bezrobociu, 2004-2011 
pełnomocnik KK ds. za-
trudnienia i przeciwdzia-
łania bezrobociu; od 1992 
w Prezydium KK; 1992-
2010 współautor progra-
mu „S” na IV, VII, X, XV, 
XXI, XXV KZD. W 1990 
członek Wojewódzkiej 
Komisji Weryfikacyjnej w 
Krakowie dla b. funkcjona-
riuszy SB, z której wystą-
pił po decyzji min. spraw 
wewnętrznych Krzysztofa 

Kozłowskiego o przywróceniu części funk-
cjonariuszy do służby w UOP.

	 Autor publikacji w „Tygodniku Mało-
polskim” (1990-1995), „Tygodniku «Soli-
darność»” (1990-1997), „Biuletynie Infor-
macyjnym KK NSZZ «S»” (od 1992), piśmie 
„Rynek Pracy” (od 1998). 
	 Odznaczony między innymi Medalem 
Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności 
(2002), Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2006).
	 Od IV 2011 na emeryturze; współpra-
cownik ZR Małopolska i Klubu Gazety Pol-
skiej w Krakowie. 

Biogram opracowany na podst. „Encyklopedii 
Solidarności”, Opozycja w PRL 1976-1989 – pra-
ca zbiorowa wydawana od 2010 roku. Oficyna 
Wydawnicza Volumen, Stowarzyszenie Pokole-
nie, Instytut Pamięci Narodowej.

„Ten tylko wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem.”
                                                                                                                                                             Józef Piłsudski

Kupując rodzime produkty promujesz nasz kraj i dajesz pracę  w Polsce!Zachęcamy

 
     Przewodniczący klubu: Jakub Kogut
      Numer telefonu: 503 035 066
      E-mail: gpwieliczka@op.pl
      Facebook: klubGPwieliczka

     
       Zespół redakcyjny 
       Klubu Gazety Polskiej 

      Skład  i druk: Bożena Tatomir
      zdjęcia: archiwum KGP

 Wszystkich chętnych zapraszamy na             
nasze spotkania w pierwszy i trzeci 

wtorek każdego miesiąca
Plac Kościszki  1, Wieliczka

Krzysztof Męka  KGP Wieliczka

Patrioci na zakupach
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Jerzy Baradziej   KGP Wieliczka

J. Smagowicz (w czerwonej kurtce) podczas mięsięcznicy smoleńskiej. 


