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Jeszcze w ubiegłym roku w Gwarku na Jaszowcu odbyła się
konferencja „Czas w języku i kulturze" zorganizowana przez
Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Ob
cych w Katowicach. Uczestniczyli w niej angliści, bułgaryści,
poloniści, rusycyści także z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Konferencja była też okazją do złoże
nia gratulacji wybitnemu językoznawcy, współtwórcy angli
styki śląskiej, prorektorowi WSZMŁJO prof. Januszowi Arab
skiemu z okazji 65. rocznicy urodzin i dziesięciolecia kiero
wania katedrą. Prof. J. Arabski zgodził się też na krótką roz
mowę dla Gazety Ustrońskiej.

æŁ

Dlaczego uczelnia wybiera na swe konferencje Jaszowiec?
Rektor powiedział, że w Gwarku urządzane są konferencje eko
nomistów, a my jesteśmy szkołą ekonomiczną. 30 lat temu zor
ganizowałem tutaj swoją pierwszą konferencję, gdy przyszedłem
z Poznania na Uniwersytet Śląski. Była to chyba pierwsza
w Polsce k o n f e r e n c j a na temat j ę z y k o z n a w s t w a s t o s o w a n e g o ,

a odbyło się to włas'nie tu, w Gwarku i dlatego ten dom kojarzy
mi się sentymentalnie i sympatycznie. To pierwsza moja reakcja
na Ustroń.
Bardzo dużo konferencji naukowych odbywa się właśnie w do
linie Jaszowca. Nie tylko ekonomiści, ale i fizycy bywają tu od
lat. Czy to miejsce faktycznie sprzyja tego typu spotkaniom?
Na pewno tak. 30 lat temu nie było tylu możliwos'ci co obecnie,
ale nie byliśmy na Ustroń skazani, bo przecież był obok Szczyrk.
Ale dla nas Ślązaków Ustroń jest kurortem oczywistym. Tu swe
domy mieli dygnitarze i to miejsce ma swój uznany prestiż. Mnie
ta okolica kojarzy się przede wszystkim z Jaszowcem. Mam dom
na stokach Żaru i tam głównie jeżdżę.
To znaczy, że w ogóle lubi pan góry?
Tak. Dla kogoś kto mieszka na Górnym Śląsku w okolicach Kato
wic, to góry są tym pierwszym miejscem, gdzie można odpocząć.
To też zaleta Śląska. Żadne z wielkich polskich miast nie ma takie
go zaplecza jak Katowice. Z jednej strony to koszmarne miejsce,
gdy chodzi o klimat i zanieczyszczenie powietrza. Z drugiej stro
ny natura dała nam blisko Ustroń. Jaszowiec.
W nazwie uczelni znajdują się też języki obce. To im poświęco
na jest konferencja.
Tak. Każda taka konferencja jest dla mnie osobiście bardzo dużym
przeżyciem, bo są tu prezentowane referaty moich uczniów, dokto
rantów, z którymi na co dzień pracuję, ale dopiero na konferencji,
gdy się tu przyjedzie, widać co robią, jakie osiągają postępy, jakie
są wyniki ich badań. Na co dzień, gdy się spotykamy w uczelni, nie
rozmawiamy o tych rzeczach. Porusza się sprawy związane z orga
nizacją dydaktyki, natomiast tu widać jak ci ludzie wspaniale posu
wają się do przodu. W tym roku mieliśmy okazję wysłuchać dosko
nałych referatów, a przecież, tak jak w życiu, nie każda konferencja
jest udana. Ta była wyjątkowo dobra.
A jak się panu profesorowi kojarzy Ustroń jako całe miasto,
nie tylko Jaszowiec?
Jak już mówiłem dla mieszkańców Katowic i okolic to bardzo
(dok. na str. 2)
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Ścieżka przez pola przy ul. Stawowej.

Fot. W. Suchta

PUCHAR
CZANTORII
W sobotę 12 lutego na stoku slalomowym na Czantorii odbę
dą się amatorskie zawody o Puchar Czantorii w slalomie gigan
cie. Start przewidziano na godz. 1 1.30, natomiast zgłoszenia
przyjmowane będą w dniu zawodów na dolnej stacji wyciągu
„Solisko" w godzinach 9.0011.00. Przy zgłoszeniu należy oka
zać dokument z rokiem urodzenia, gdyż zawody zostaną roze
grane w kategoriach wiekowych: do 7 lat, 815 lat, 1625 lat, 26
45 lat, powyżej 45 lat. Opłata startowa wynosi 15 zł od osoby.
Zawody narciarskie o Puchar Czantorii przed laty odbywały
się co roku. Odwoływano je, gdy brakowało śniegu. Obecnie na
Czantorii coś się zmnieniło i miejmy nadzieję Puchar Czantorii
będzie się odbywać co roku.
(ws)
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(dok. ze str. 1)

prestiżowy kurort. Na Śląsku mieszkam już ponad 30 lat i gdy
tylko tu przyjechałem, spostrzegłem że Ustroń ma taki status. zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Mówi pan o sobie Ślązak.
Pochodzę z centralnej Polski, ale jak się tu mieszka tyle czasu...
Poczuwa się pan do śląskości?
To dzisiaj skomplikowane sprawy. Może się nie poczuwam, ale
mam sporo sentymentu do Ślązaków, bo jest to £rupa ludzi
o specjalnych cechach. Oczywiście jest stereotyp Ślązaka jako
człowieka odpowiedzialnego, pracowitego, co mi imponuje. Nie
wiem czy ja mam prawo do takiego stereotypu i identyfikowania
się. Ale zdecydowanie imponuje mi to, że mieszkam na Śląsku.
Jest wiele tego aspektów. To region mający mniejszości religij
ne, co jest sprawą unikatową w Polsce. To rzecz uderzająca hu
manistę, bo Polska jest bardzo monokulturowa, monoreligijna,
we wszystkim mono, szczególnie po II wojnie światowej. Miej
sca mające swe odrębności są bardzo ciekawe. To nie tylko od
Czantoria podczas Koncern Kolęd w Prażakówce.
Fot. W. Suchta
rębność struktury wyznaniowej, ale także wpływy wielu kultur.
Tu się wszystko mieszało, a niestety przez 50 lat po wojnie nie
chciano o tym mówić.
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Taka była polityka. Nawet gramaturę dań restauracyjnych usta
21 grudnia koncertami w DW „Rosomak" oraz w Sanatorium
lano w ministerstwie. W związku z tym kotlet schabowy w Zako
Uzdrowiskowym
„Równica" Estrada Ludowa „Czantoria" rozpo
panem był identyczny jak w Gdańsku. Centralizacja służyła
częła tradycyjne kolędowanie. Chcąc dzielić się radością Świąt
monokulturze, a Śląsk jest odrębny, co jest ciekawe, imponują
Bożego Narodzenia  wszak dzielenie się radością jest jej pomna
ce. Dla mnie to się bardzo liczy. Ze Śląska Cieszyńskiego mam
żaniem  uzgodniono koncertowanie w kościołach w Hermani
studentów, którzy są protestantami. Coraz częściej docierają jed
cach, Lipowcu i na Zawodziu, a także w „Prażakówki".
nak do mnie informacje, że w kręgach decyzyjnych odrębność
Odchodząc od tradycyjnej formy kolędowania (tu ukłon w stro
nie jest przewidziana.
nę
D. Koenig) postanowiono wspólnie z dyr. Prażakówki B. Na
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
wrotekŻmijewską zorganizować 29 grudnia koncert „Kolędo
wanie przy świecach" .
Jabłka, orzechy, opłatki i palące się świece na stolikach, przy
których wspólnie z gośćmi siedzieli chórzyści „Czantorii" stwo
rzyły urokliwy nastrój. Prezentowane kolędy, pastorałki i okolicz
nościowe wiersze, a przede wszystkim wspólne śpiewanie po
wszechnie znanych kolęd rozgrzały serca wszystkich siedzących
przy stolikach i na balkonie sali widowiskowej „Prażakówki".
Jedną z dedykacji wpisanych do Kroniki Czantorii: "Boże maleń
ki błogosław EL Czantoria, bez której smutno byłoby na tym
świecie"  odbieramy jako szczególne uznanie i nagrodę.
Wielką radość  również nam  dostarczyły koncerty w kościo
łach w Hermanicach, Lipowcu i na Zawodziu.
Wzbogacającym przeżyciem dla zespołu był udział na zapro
szenie burmistrzów miast  w koncertach kolęd w Lędzinach, Go
golinie i Kamieniu Śląskim. Kolędowanie dla spontanicznie re
agującej widowni było prawdziwą radością. Złączone i podnie
sione w górę ręce wszystkich zgromadzonych  zarówno w ko
ściołach jak i w dużej sali balowej  przekazujących sobie znak
pokoju to wzruszenie pozostające w pamięci.
Dowody sympatii z jakimi zespół spotykał się po każdym kon
cercie, a w okresie od 21 do 27 grudnia było ich dziesięć, utwier
dzają nas w przekonaniu, że czas poświecony na próby został
wielokrotnie nagrodzony.
(jw)
J. Arabski.

PRZY ŚWIECACH

Ponad 10 lat istnieje pracow
nia snycerska w Górkach. Na
zywana jest „fabryką wszyst
kich świętych". Rzeźbione tu
figury trafiają głównie za gra
nicę, m. in. do Niemiec.
•
•
•
Ponad 70 lat temu został wy
budowany wiadukt kolejowy
w Wiśle Głębcach. Roboty trwa
ły trzy lata. Wiadukt ma 120
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jest pozbawionych jakiegokol
długości i charakteryzuje się
prawie 20 km i prowadzi ze
wiek dozoru. PKP zlikwidowa
siedmioma łukowymi przęsła
Stożka przez Kubalonkę na Ba
ła większość etatów dróżników.
mi. Największe z nich mają 25
ranią Górę. Na pokonanie tej tra
sy potrzeba ok. 5 godzin. Zimą
Szlabany sterczą nieruchomo
m wysokości. Konstrukcja sta
ten czas wydłuża się, a niekiedy
w górze, a kierowcy muszą uwa
nowi sporą gratkę dla turystów.
potężne zaspy zupełnie unie
żać na znak „rogatka uszko
•
•
•
możliwiają przejście.
dzona". Jak dotąd obyło się bez
Wilamowice graniczą ze Sko
•
•
•
c z o w e m , Międzyświeciem,
wypadków.
•
•
•
Iskrzyczynem i Simoradzem.
Szósty rok funkcjonuje w Cie
To ciekawa wioska z własny
szynie hostel dla ofiar przemo
„Ciesz się Cieszynem"  jest
mi dzielnicami. Nazywają się
cy. W budynku na Małej Lące
oficjalnym hasłem promującym
one Jankowice, Wróblowice,
jest kilkanaście miejsc dla ko
stolicę ziemi cieszyńskiej. Zo
Pustki, Łąka Miotłowska i Za
biet i dzieci, które mogą tu zna
stało wybrane w drodze kon
Lasem. zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
leźć schronienie w ciężkich dla
kursu i funkcjonuje od 2000
•
•
•
siebie chwilach.
roku. Ostatnio w nadolziań
•
•
•
W Wiśle nie brakuje atrakcyj
skim grodzie zamontowano
nych szlaków turystycznych.
duże tablice z fotografiami po
Większość przejazdów kolejo
Najdłuższy (czerwony) liczy
pularnych zabytków.
(nik)
wych w cieszyńskim regionie
10 lutego 2005 r.

sował prędkości do trudnych wa
runków na drodze i doprowadził
do kolizji z vw passatem, kiero
wanym przez mieszkańca nasze
31.01.2005 r.
go miasta.
0 godz. 14.30 na skrzyżowaniu ul.
24 lutego członkowie i sympatycy Polskiego Klubu Ekologicz
03.02.2005 r.
Katowickiej z Zabytkową kierow
nego Koło w Ustroniu spotkają się o godz. 17.00 w Regionalnym
O godz. 12.35 na parkingu osiedla
ca forda fiesty wymuszał pierw
Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Jaszowcu. Gwoździem
Centrum kierujący fiatem ustroniak
szeństwo przejazdu i doprowadził
programu będzie z pewnością wykład dr. Leszka Bernackiego,
najechał na daewoo nexia innego
do kolizji z samochodem alfa ro
pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego na temat „Stor
ustroniaka.
meo prowadzonym przez miesz
czyki Śląska Cieszyńskiego i problemy ich ochrony".zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(ag)
zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
03.02.2005 r.
kańca
Ustronia. Sprawca uciekł
•
•
•
0 godz. 16.20 na ul. 3 Maja miesz
z miejsca zdarzenia.
kanka Ustronia kierująca nissanem
01.02.2005 r.
4 lutego rozegrano XIII kolejkę rozgrywek II ligi kobiet
micra wymuszała pierwszeństwo
Na skrzyżowaniu ulic Katowickiej
w tenisie stołowym. W derbach Śląska Cieszyńskiego LKS Lesz
1 spowodowała kolizję z dwoma
1 Granicznej doszło do zderzenia
nianka Leszna Górna zremisowała 5:5 z MKSem Cieszko Cie
„maluchami" kierowanymi przez
fiata 126p kierowanego przez
szyn. Półtorej punktu dla drużyny z Cieszyna zdobyła ustro
mieszkańca Kozakowic i mieszkań
mieszkańca Skoczowa i fiata pun
nianka Dominika Kozik. Była to ostatnia kolejka I fazy rozgry
ca Ustronia.
to, którego prowadził mieszkaniec
wek II ligi kobiet. W związku z reorganizacją systemu rozgry
03/04.02.2005 r.
Koniakowa. Obrażeń ciała dozna
wek (w przyszłym sezonie w II lidze kobiet grać będzie 12 ze
W nocy na prywatnej posesji przy
ła pasażerka fiata.
społów) drużyny zostaną podzielone na dwie grupy walczące
ul. Złotej złodzieje włamali się do
01.02.2005 r.
o miejsca 17 i o miejsca 814. W pierwszej z nich grać będą
samochodu renault clio i ukradli
O godz. 18.30 na ul. Daszyńskie
radioodtwarzacz.
zespoły walczące o prawo udziału w I lidze, w drugiej te, których
go volkswagen polo kierowany
04.02.2005 r.
celem będzie utrzymanie. W gronie drużyn walczących o awans
przez mieszkańca Skoczowa wpadł
w poślizg przy omijaniufiatapun O godz. 14.40 na ul. Krzywaniec
znalazł się zespół Dominiki.
(mn)
kierujący fiatem sienna mieszka
to mieszkańca Ustronia. Kierowca
•
•
•
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
niec Wisły jechał za szybko na śli
golfa jechał za szybko na śliskiej
skiej jezdni i doprowadził do koli
jezdni.
zji z vw golfem kierowanym przez
01/02.02.2005 r.
mieszkankę Ustronia.
W nocy na osiedlu Manhatan wła
06.02.2005 r.
manie do zaparkowanego mercede
O godz. 10.40 na ul. 3 Maja
sa vito należącego do ustroniaka.
mieszkanka Katowic jadąca hon
02.02.2005 r.
dą acord najechała na tył skody
O godz. 9.05 na ul. Skoczowskiej
fabia prowadzonej przez miesz
kierujący samochodem renault
kankę Wisły.
(mn)
master mieszkaniec Żor nie dosto

KRONIKA POLICYJNA

STRAŻ MIEJSKA

Miejsc do parkowania w Polanie coraz mniej.
•

•

Ci którzy od nas odeszli:
Jan Białoń
lat 59
Jan Nogawczyk
lat 61

Fot. W. Suchta

•

ul. Obrzeżna 31
ul. Świerkowa 21

AKCJA ZIMOWA
Zima rozpoczęła się późno, ale też zapanowała na dobre. Śnie
gu spadło dużo w stosunkowo krótkim czasie, a wahania tempe
ratury mogą sprawić, że uroki zimy mogą stać się dla wielu osób
uciążliwe. Malownicze nawisy śnieżne i lodowe, które tak ład
nie wyglądają na pamiątkowych zdjęciach z ferii są potencjal
nym zagrożeniem dla przechodzących pod nimi osób. Stąd licz
ne interwencje strażników miejskich, nakazujących zlikwido
wanie groźnych nawisów.
Zgodnie z operatem organizacyjnym utrzymania zimowego
dróg w sezonie 2004/2005 w Ustroniu odśnieżaniem obszaru
całego miasta zajmuje się firma Roboty Ziemne i Drogowe Trans
port Jerzy Górniok, Ustroń, ul. Szeroka 45 a, tel. 8547226.

niowano w sprawie psa biegające
go w pobliżu Szkoły Podstawowej
w Poianie. Ustalono kto jest wła
ścicielem i pies został zamknięty na
posesji.
6.02.2005 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe
niowano w sprawie psa leżącego
w zaspie śnieżnej przy ul. Kuźni
czej. Na miejsce wezwano pracow
nika schroniska dla zwierząt w Cie
szynie.

Straż Miejska odpowiada na
wszystkie zgłaszane przez miesz
kańców uwagi odnośnie odśnieża
nia. Informacje te są sprawdzane a
następnie przekazywane odpowie
dziainym służbom. Podczas patro
li strażnicy zwracają uwagę na za
grożenie, jakie mogą powodować
nawisy śnieżne i lodowe. Właści
cielom i administratorom budyn
•
•
•
ków wydawane są nakazy usuwa
Straż Miejska w dalszym ciągu
nia nawisów. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIGEDCBA
prowadzi częste kontrole w pobli
•
•
•
żu wyciągów narciarskich spraw
1.02.2005 r.
dzając prawidłowość parkowania
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe
samochodów.
(ag)
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Ustroń  Centrum, ul. 3 Maja 44
tel. 854 41 67
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NARTY W USTRONIU
Kiedy oddawaliśmy gazetę do druku, warunki śniegowe na
ustrońskich trasach i wyciągach były bardzo dobre. Z serwisu nar
ciarskiego ustrońskiej witryny www.ustron.pl dowiedzieliśmy się

Koordynację akcji z i m o w e j prowadzi Urząd Miasta Ustroń,

m.in. że: na Polance Czantorii pokrywa śnieżna ma 65 cm (warun

tel. 857 9320. UM finansuje również całą akcję zimowego utrzy
mania dróg powiatowych i miejskich na terenie miasta. Akcję tę
nadzoruje jak co roku Miejski Zespół Koordynacyjny w skła
dzie: przewodniczący Ireneusz Szarzeć (tel. 8579304), zca prze
wodniczącego Jolanta KrajewskaGojny (tel. 8579326), człon
kowie zespołu: Andrzej Siemiński (tel. 8579319), Teresa Janu
szewska (tel. 8579320), Ireneusz Staniek (tel. 8579320), Jani
(ag)
na Korcz (tel. 8579320).

ki b. dobre). Na Poniwcu  100 cm. Na Czantorii: Stokłosica  70
cm, warunki dobre, Solisko  70 cm , warunki dobre, Faturka  50
cm, warunki dobre, trasa nr I (czerwona)  70 do 150 cm, warunki
dobre, trasa nr 2 (niebieska)  70 do 150 cm. warunki dobre. W
Jaszowcu: na Palenicy warunki bardzo dobre, pokrywa śnieżna 
5070 cm. Pod Skalicą warunki bardzo dobre, pokrywa śnieżna 
6090 cm. Wyciąg orczykowy na Zawodziu (jakie warunki serwis
nie podaje) 60cm śniegu.
(ag)

10 luteizo 2005 r.
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wana tą sytuacja w zimie niż tym, co za
stałam tu podczas leczenia początkiem
lata. Ilość śniegu jest od nas niezależna,
a krawężniki, schody, schodki zależą od
ludzi. To mnie bardziej denerwowało.
Właściwie w każdym miejscu Ustronia
znaleźlibyśmy punkty newralgiczne, naj
bardziej zapomniane dróżki, chodniki,
ulice. Ciężko mają mieszkańcy jedynego
domu przy ul. Lipowej, położonego po
niżej dwupasmówki. Owszem, jest to trze
cia kolejność odśnieżania, ale chyba nie
muszą czekać na pług kilka dni? Proble
my mają też właściciele trzech najwyżej
na Jaszowcu położonych domów wczaso
wych: Ondraszek. Juhas, Relaks. Kiedyś
wjazd do tych ośrodków wyznaczał szla
ban, bo prowadzony był tam parking strze
żony. Kierowcy pługów uznali, że skoro
stoi szlaban, to jest to teren prywatny i nie
muszą go odśnieżać. Prowadzący domy
wczasowe prywatnie wynajmują firmę
odśnieżającą ich teren. I. Staniek tak tłu
maczy tę sytuację:
 Oczywiście, że teren wokół domów wcza
Strażacy zbijają sople na budynkach przy ul. 3 Maja.
Fot. W. Suchta
sowych jest terenem miejskim i zajmuje
my się odśnieżaniem. Trudno się jednak
dziwić kierowcom pługów, że nie wjecha
li za szlaban. Prosiliśmy o jego zlikwido
mieszkańców miasta i turystów? Chyba
Mróz utwardził śniegowe okopy, przez
wanie i zapewniliśmy, że wówczas będzie
nie. Taka piękna zima przysparza nam tak
które przedzierają się piesi na chodnikach,
my tam jeździć. Szlaban został jedynie
dużych kłopotów.
kierowcy przy wjazdach i na parkingach.
podniesiony.
Końcem ubiegłego tygodnia sypało i sy
 Nie można mieć wszystkiego  mówi pani
Gdy zamykamy ten numer zapowiada
pało, było mokro i grząsko. Lekki śnieg
Anna z Końskich, która przyjechała do
na jest odwilż. Jest już odczuwalna, bo
dałby się usunąć, na ten zmrożony trzeba
Ustronia na leczenie.  Trudno mi się cho
słupek termometru skoczył z minus 20
by użyć naprawdę ciężkiego sprzętu. Jed
dzi, ale jestem zachwycona tą zimą, tymi
stopni do prawie zera. Chodnikami i uli
nak odśnieżający miasto nie mogli zająć
górami, drzewami, śniegiem. Na szczęście
cami poleje się woda. I. Staniek powie
się usuwaniem śniegu, bo ledwo nadążali
poruszam się o własnych siłach, innym
dział, że służby odśnieżające są przygo
z uprzątaniem śniegu. Musieli stale udraż
kuracjuszom jest dużo trudniej. Ja nie na
towane na taką ewentualność i w miarę
niać główne arterie, żeby biała klęska ży
rzekam, najwyżej nie wyjdę do miasta, ale
możliwości, będą usuwać śnieg z dróg
wiołowa nie sparaliżowała miasta. Miesz
jak ktoś musi zdążyć do pracy, to pewnie
i traktów pieszych. Najpierw jednak trze
kaniec Zawodzia, który zadzwonił do na
się denerwuje.
ba się zająć mostami i usunąć z nich śnieg,
szej redakcji twierdził jednak, że pługi
bo zbyt duże obciążenia mogą się okazać
Pani Aleksandra leczy się w szpitalu reu
owszem jeżdżą, ale bez sensu tam i z po
szkodliwe dla tych budowli. Odśnieżanie
matologicznym. Ma ostre reumatoidalne
wrotem.
ma być prowadzone coraz lepiej, ponie
zapalenie stawów i bardzo trudno jej się
waż mamy już system monitoringu akcji
chodzi. Czas wolny spędza głównie
Zarzuty te odpiera Ireneusz Staniek, pra
zimowej. Dzięki systemowi GPS, namie
w pokoju, a o warunkach na chodnikach
cownik Urzędu Miasta, członek zespołu
rzania satelitarnego, wiadomo, gdzie znaj
mówi:
koordynacyjnego, który został utworzo
duje się każdy kierowca prowadzący pług
ny na czas prowadzenia akcji zimowej.
 Nie będę ukrywać, że jestem rozczaro
i można go skierować tam, gdzie akurat
 Nie mogę się zgodzić z opinią, że akcja
wana. Po prostu nie mogę chodzić. Ale
jest potrzebny.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Monika Niemiec
zimowa prowadzona jest chaotycznie 
tak prawdę mówiąc mniej jestem zirytozywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
mówi I. Staniek.  Owszem, każdy z nas
może podawać przykłady dobrze odśnie
żonych miast, ale nie przy tak wielkich
opadach śniegu. Przy takich warunkach
pogodowych łatwiej wymienić miasta,
które ze względu na nieodpowiednie dzia
łania, zostały zakorkowane. U nas wszyst
kie drogi były przejezdne.
Mieszkańcy niezadowoleni byli rów
nież ze stanu chodników. Najpierw grzęź
liśmy w mokrym śniegu, potem ślizgali
śmy się na lodowiskach.
 Najwięcej uwag dotyczyło stanu chod
ników, ponieważ nie zawsze były posy
pane na czas  tłumaczy I. Staniek.  Zwra
caliśmy uwagę firmie, która zajmuje się
utrzymaniem chodników, a nasze uwagi
były realizowane na bieżąco. Zresztą do
tyczy to nie tylko chodników, ale również
ulic w mieście. Informacje od mieszkań
ców przekazywaliśmy i od razu wyjeżdża
ły odpowiednie pługi.
Czy jest możliwe takie odśnieżanie,
które usatysfakcjonowałoby wszystkich
Ludzie uciekali przed spychaczem. W zaspy oczywiście.
Fot. M. Niemiec
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B u r m i s t r z M i a s t a U s t r o ń p r z y p o m i n a , że z g o d n i e
z u s t a w ą z d n i a 13 w r z e ś n i a 1996 r. o u t r z y m a n i u
czystości i p o r z ą d k u w g m i n a c h (Dz.U. nr 132, poz.
662 z późn. zmianami) właściciel nieruchomości
zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez
u p r z ą t n i ę c i e : sopli i n a w i s ó w ś n i e ż n y c h z d a c h ó w
s t w a r z a j ą c y c h z a g r o ż e n i e dla p r z e c h o d n i ó w , błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń c h o d n i k ó w
położonych wzdłuż nieruchomości. Uchybienie tym
o b o w i ą z k o m rodzi j e g o o d p o w i e d z i a l n o ś ć cywilną za
powstałe w z w i ą z k u z tym szkody. USRONK

KONKURS

zywutsrponmlkjigedcaZUSNMLKIFECA

Ustroń w 700leciu

Fot. W. Suchta

Śnieżny widok na Równicę.

PRZYPOMINAMYO KONKURSIE

Jeśli interesujesz się historią Ustronia, to weź udział w Otwar
tym Konkursie Wiedzy o Ustroniu pt. „Ustroń w 700  leciu",
który odbędzie się 14 maja w Muzeum Ustrońskim. Pierwszą
nagrodą jest wyjazd za granicę, ufundowany przez BUT „Ustro
nianka". Zgłoś swą kandydaturę w Muzeum w terminie do 31
marca.
Sprawdź już dziś swoje wiadomości. Podajemy następne przy
kładowe pytanie:
W którym roku powstało Technikum MechanicznoKuźni
cze  pierwsza średnia szkoła w Ustroniu?
Prawidłowa odpowiedź zostanie zamieszczona w następnym
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
numerze.
Odpowiedź na pytanie z poprzedniego numeru brzmi: Droga
na Równicę, zwana też pierwszą w Polsce autostradą górską, zo
stała oddana do użytku w 1934 r.

Urząd Miasta Ustroń oraz Oddział Muzeum Ustrońskiego
„Zbiory Marii Skalickiej" organizują konkurs poetycki „Caj
gier", który odbędzie się pod patronatem Burmistrza Ustronia.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: na tryptyk
poetycki (3 wiersze) oraz na opowiadanie (nie dłuższe niż 5 stron
znormalizowanego maszynopisu).
Prace mogą być napisane gwarą lub językiem literackim. Oso
zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONM
by zainteresowane uczestnictwem w konkursie winny mieć ukoń
czone 17 lat i wysłać na adres organizatora niepublikowane do
tąd wiersze lub opowiadanie (każdy w 4 egzemplarzach), opa
trzone godłem wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym
godłem i zawierającą imię, nazwisko, adres i nr telefonu autora.
Dla kontrastu z panującą nadal zimową aurą pokazujemy do
Termin nadsyłania prac upływa 1 maja 2005 r. Prace nagrodzone
tychczas jeszcze nie publikowaną widokówkę, reklamującą nie
będą prezentowane podczas „Ustrońskich Maratonów Poezji".
gdyś popularną trasę spacerową nad Gościradowcem, z pawilo
Adres, pod który należy przesyłać prace: Oddział Muzeum
nem restauracyjnym w pobliżu Źródła Żelazistego. Barwna wi
Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej", Ustroń, ul. 3 Maja 68,
dokówka z 1902 r. pochodzi ze zbiorów Zofii Bojdy, a została
tel. 033 854 29 96.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(ag)
wydana nakładem Edwarda Feitzingera z Cieszyna, znanego
księgarza i wydawcy popularnych książek w języku polskim.
Lidia Szkaradnik

W dawnym

USTRONIU

TERMINY Z E B R A Ń

Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę o terminach
zebrań sprawozdawczowyborczych w tych osiedlach, w których
zakończyła się kadencja zarządów osiedli. Zebrania wyborcze
w poszczególnych dzielnicach odbędą się w terminach niżej po
danych:

Ustroń
Ustroń
Ustroń
Ustroń
Ustroń

Polana
Poniwiec
Nierodzim
Hermanice
Lipowiec

1 marca
3 marca
7 marca
10 marca
11 marca

Początek wszystkich zebrań o godz. 17.00
10 luteizo 2005 r.
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Nasz budynek był tak samo bielony wapnem, a cokół miał sza
ry. Żeby uzyskać tę ciemną barwę cokołu do roztworu wapienne
go wsypywało się sadzy.
Niedaleko domu rosła wysoka olcha, która ściągała w czasie
burzy pioruny.
Tam gdzie znajdowało się gnojowisko, ubikacja,
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
posadzone były wierzby, które, jak teraz wiemy, naturalnie oczysz
czają środowisko. Również koło gnojowiska rósł czarny bez, któ
... i n i e z a p o m n i a n e d o m y zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ry zgodnie ze współczesną wiedzą, działa jak sanepid w przyro
Dom na okładce najnowszego Pamiętnika Ustrońskiego przy
dzie. Dezynfekuje powietrze i zabija zarazki.
pomina mi mój dom rodzinny. W Ustroniu były 4 takie domy.
Z frontu domu posadzona była jabłoń. Nazywaliśmy ją
Jeden wszystkim bardzo dobrze znany, mieszczący się przy
„szczyrkówką", bo gdy potrząsało się owocami, nasiona „szczyr
ul. 3 Maja, pięknie odrestaurowany, w którym znajduje się karcz
kały". Wtedy były dojrzałe i najlepsze w smaku.
ma Sielanka. Drugi taki budynek znajduje się na ul. Polnej, był
Pod jabłonią kwitły piwonie lekarskie, otwarte jak anemony.
własnością państwa Latochów. W tę rodzinę wżenił się Ludwik
W jednym miejscu rosły ponad 50 lat. Kiedy ścięto drzewo, wygi
Rycko. Byli jednak małżeństwem bezdzietnym, nie mieli spadko
nęły. Na szczęście znalazłam takie same w jednym z ogrodów
bierców i przekazano go Fundacji św. Antoniego. Trzeci, to ten
w Lipowcu.
z okładki, a czwarty to mój dom rodzinny, który znajdował się
Rósł tam także bardzo ciekawy krzew, który popularnie nazy
w Hermanicach, nr 47, obecnie ul. Dominikańska. Został rozebra
wał się kokocz, botaniczna nazwa kłokoczka. Ten krzew miał około
ny w 1982 roku.
4 metrów wysokości, był bardzo zwarty, miał dużo liści. Jako dzie
Moi dziadkowie przybyli do Ustronia z Goleszowa i zakupili
ci bawiliśmy się w chowanego, gdy ktoś się w nim schował, to nikt
go w 1910 roku. Mam dokument, tzw. kup, sporządzony przez
go nie mógł znaleźć. Kwitnął w maju, a jesienią na krzewie poja
kancelarię notarialną Alberta Czai w Skoczowie. Dom razem
wiały się owocki schowane w miechunkach. Były dwa ziarenka.
z polem kosztował 8.500 koron. Posiadam ksero mapy Hermanie
Z nich podobno robiło się różańce, a moja babcia przekazywała
pochodzącej z 1836 roku, gdzie już jest zaznaczona jego lokali
mi legendę, że krzyż Chrystusa był zrobiony z kokoczu. Dwa czy
zacja. Z opowiadań dziadków słyszałam, że gdy kupowali dom,
trzy lata temu w Gazecie Wyborczej i jakimś czasopiśmie ogrod
była to już chałupa stara. Mury miały grubość około 1 metra. Była
niczym pisano o tym unikalnym krzewie. Zrobił wielką furorę
zbudowana głównie z cegły i z kamienia. Przy budynku są doliny.
w Radlinie na Śląsku. Każdy chciał mieć go przy domu, bo przy
Podobno cegłę pozyskiwano z gliny wydobywanej w ogrodzie.
nosi szczęście i ma magiczną moc. Znajduje się również w Ustro
Te doły nazywaliśmy kowiorami. W tym podmokłym terenie było
niu w ogrodzie Morbadu przy ul. Mickiewicza. Prosiłam kiedyś
mnóstwo żab.
panią Wierzbanowską, żeby zrobiła mi z niego sadzonki. Niestety
nie udało jej się. Kiedy przeprowadzano podział majątku, wy
Nasz dom tyle różnił się od tego na okładce, że miał 2 kominy.
dzielaliśmy działki i trzeba było zmienić granice. Nowy płot prze
Środkiem biegła sień, w której stały żarna. Z sieni wchodziło się
chodził akurat przez krzew. Rodzice próbowali go przesadzić, ale
do pomieszczenia, gdzie stał piec piekarski i piekło się w nim
już w żadnym innym miejscu się nie przyjął.
chleby, podobno jeszcze po wojnie. Z pomieszczenia, gdzie stał
piec piekarski, prowadziły drzwi do piwnicy. Kamiennej piwnicy
Ogród miał fantastyczne drzewa owocowe. Były na przykład
ze sklepieniami. W piwnicy przechowywało się ziemniaki, buraki
gruszki, zwane „jakubionki", bo dojrzewały wtedy, gdy był od
i nigdy te zapasy nie zmarzły, bo mróz nie miał prawa tam się
pust na Jakuba w kościele ewangelickim. Były śliwki zwane „ki
dostać. W czasie wojny podczas nalotów cała rodzina tam się kry
sielówkami", bo dojrzewały na odpust w Kisielowie. Były jabłka,
ła. Z sieni wchodziło się na strych czyli „na górę". Nam. dzieciom,
które zbierało się z drzewa, gdy spadał pierwszy śnieg. Nazywały
nie wolno było biegać po strychu, ponieważ nie było tam zwykłe
się kacze głowy. To drzewo też trzeba było wyciąć. Na innej jabło
go sufitu, a jedynie sklepienia. Rodzice bali się, że będziemy ska
ni zwanej „dziczką", dojrzewały jabłuszka czerwone maleńkie,
kać, powstaną wstrząsy i sufity się zerwą. Na tym strychu po jed
które były ozdobą choinek. Przychodzili sąsiedzi i zbierali ja
nej stronie były trówły, stare skrzynie, malowane ręcznie. Jedna
błuszka, także aby je włożyć do beczki z kapustą. Wspaniale pod
z nich miała datę 1864. Po drugiej stronie rozłożone było zawsze
nosiły smak kapusty, same też były fantastyczne  bomba witami
siano, a pod nim schowane dojrzewały do wiosny jabłka „och
nowa i smakołyk.
manki".
Od frontu na przyzbie można było siedzieć tylko w niedzie
Za budynkiem rosły dwa kasztany, po jednej i po drugiej
lę. W tygodniu nikomu nie wolno było tam przysiąść, żeby
stronie sieni. W tych okolicach jest bardzo wysoki poziom wód
ludzie nie mówili, że nie mamy nic do roboty. Podłogi domu
gruntowych i drzewa te miały za zadanie obniżać jej poziom.
były białe, niczym nie zapuszczane, więc raz w tygodniu mu
Drzewa były ogromne jak te obecnie rosnące na rynku. Kiedy
sieliśmy szorować je ryżową szczotką i roztworem mydlanym
przychodziły wiatry, leciały konary i przebijały dach. Co ojciec
z sodą kaustyczną.
go naprawił, znów lało nam się na głowę. W końcu tata się zde
Przy wejściu do domu była wnęka oszklona szybką i znajdowa
nerwował i postanowił ściąć kasztany. Gdy tylko je ściął, w domu
ła się w niej figurka św. Antoniego. Była tak stara, jak stara była
pojawiła się wilgoć. Potworna wilgoć. Grzyb zaczął wchodzić
chałupa. Zrobiona z tej samej gliny, co cegła na dom. W czasie
nawet na ściany. Potem mama się rozchorowała i bardzo młodo
rozbiórki, wyciągnęłam św. Antoniego z wnęki i chciałam go ob
umarła.
myć wodą z konewki, bo była cała od prochu i św. Antoni rozpadł
się na kawałki. Było to dla mnie ogromne przeżycie. Zwróciłam
się do pochodzącego z Ustronia, obecnie mieszkającego za grani
cą artysty Leszka Zegalskiego. Miał już wtedy różne lepiszcza
i złożył mi tę figurkę. Stoi teraz na kominku i strzeże tego nowego
domu i chyba wybaczy to, co zrobiliśmy ze starym .
Dom zaczęliśmy rozbierać w 1982 roku, nie był wtedy zabyt
kiem, 10 lat stał pusty. Babcia zmarła w 1972 roku, a nikt nie
chciał mieszkać w starym domu bez wygód. Mieszkaliśmy w blo
ku. Chcieliśmy wrócić, ale nie było wtedy takich możliwości,
technologii, środków do odgrzybiania, osuszania. Postanowili
śmy wybudować nowy dom. Na zgodę na budowę, ponieważ były
strajki, czekaliśmy aż dwa lata. Dostaliśmy decyzję 12 grudnia
1981 roku. W 1982 roku zaczęliśmy wycinać stare drzewa i roz
bierać dom od kominów, od dachu począwszy. Doszliśmy do skle
pień. Mąż naciął sufity wzdłuż ścian rąbnął kilofem i momental
nie sufity runęły, za jednym uderzeniem. Wybieraliśmy cegły, bo
mogły się jeszcze przydać i w każdym pomieszczeniu znajdowa
liśmy wśród cegieł sześcian, taki kloc drewna, który prawdopo
dobnie zwieńczał na środku łuki sklepień.
Maria Nowak
Piwonia lekarska z ogrodu M. Nowak.
Fot. K. Marciniuk
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O KONTACH I KARTACH

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

W piątek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych młodzież po
znawała tajniki podstawowych usług bankowych. Na lekcje
przedsiębiorczości zaproszony został przedstawiciel banku na
co dzień prowadzący biuro obsługi klienta. Lekcję zorganizo
wała nauczycielka przedmiotów zawodowych Barbara Tobo
rekKasperczyk. Prelegent tłumaczył na czym polegają różnice
pomiędzy kontami osobistymi dla klientów bogatych i tych
o przeciętnych zarobkach. Mówił o możliwości założenia wła
snego konta przez młode osoby, które ukończyły 18 lat lub
otworzeniu konta dla małoletnich. Młodzież mogła zadawać
pytania. Największe zainteresowanie wzbudził temat kart płat
niczych i kredytowych. Karty nie są już produktem luksuso
wym, jednak nasza wiedza na ich temat nie zawsze jest pełna,
szczególnie, gdy chodzi o karty kredytowe. Jeden z uczniów
powołując się na sceny z filmów zachodnich, zapytał czy
w Polsce również praktykuje się przecinanie kart. Prelegent tłu
Burmistrz i prezes z decyzją o włączeniu do systemu.
Fot. W. Suchta
maczył, że jeśli karta jest skradziona, zastrzeżona przez właści
ciela lub bank nie chce, żeby klient dalej z niej korzystał, bo nie
spłaca kredytów, po włożeniu jej do czytnika ukaże się komu
nikat „warm card"  gorąca karta. Wtedy sprzedawca powinien
taką kartę zlikwidować właśnie poprzez przecięcie. Młodzi
5 lutego odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze Ochot
mówią, że w szkole często uczą się rzeczy niepotrzebnych. Na
niczej Straży Pożarnej Ustroń Centrum. Prezes Bogusław
tej lekcji przedstawiciel banku przekazywał praktyczną wie
Uchroński witał gości: Przewodnicząca KGW Marię Jaworską,
dzę, ale nie wszyscy byli jej spragnieni. Kiedy pójdą do banku,
burmistrza Ireneusza Szarca, komendanta powiatowego PSP
żeby założyć swoje pierwsze konto, będą „zieloni" i to nie od
Piotra Suchego, zastępcę komendanta powiatowego policji Jó
nadmiaru amerykańskiej waluty.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Monika Niemiec
zefa Brózdę, prezesa Kółka Rolniczego Jana Drozda, prezesa
Koła Pszczelarzy Jerzego Penkalę, sekretarza Zarządu Miejskie
go OSP Czesława Gluzę, komendanta miejskiego OSP Mirosła
wa Melcera, delegacje z innych jednostek z naszego miasta.
Następnie prowadzenie obrad powierzono Franciszkowi Żyle.
Sprawozdanie zarządu przedstawił B. Uchroński. Na wstępie
zaprezentował jednostkę mówiąc:  Została założona w 1895 r.
co oznacza, że weszliśmy w jubileuszowy 110letni rok dzia
łalności. Obecnie liczy 24 czynnych członków, z tego 90% mie
ści się w wieku 2035 lat, oraz 5 członków honorowych i 2
wspierających. (...) Liczymy, ze uda się ukończyć całkowity re
mont naszej remizy do końea czerwca, aby spokojnie przygoto
wać się do wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeń
stwo i uroczystych obchodów 110lecia naszej jednostki.
Zbigniew Dustor przedstawił sprawozdanie finansowe. W mi
nionym roku dochody jednostki wyniosły 44.896 zł, natomiast
wydatki 40.484 zł. Stanisław Fołtyn przedstawił sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej i wnioskował o udzielenie zarządowi abso
lutorium, co zebrani uczynili jednogłośnie.
P. Suchy wręczył burmistrzowi 1. Szarcowi i prezesowi
B. Uchrońskiemu decyzję o włączeniu jednostki OSP Ustroń
Centrum do krajowego systemu ratowniczogaśniczego. Następ
nie P. Suchy stwierdził, że strażacy z centrum będą mieli większe
Fot. M. Niemiec zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Młodzi dowiedzieli się jakie konto mogą założyć.
obowiązki, ale nie ma wątpliwości, że się z nich wywiążą. To
STUDIO I SKLEP FOTOGRAFICZNY zywutsrponmlkjigedcaZUSNMLKIFECA
widać z ich dotychczasowej działalności. P Brózda natomiast
U st roń
dziękował za pomoc w zabezpieczaniu imprez masowych. Po
iPt o
STUDIO
O T* 1 u l . Daszyńskiego
7
zwoliło to policji kierować swe patrole w inne miejsca.
/O^ " f f t«l.8541480
I FOTOGRAFII CYFROWEJ
Ustroń, ul. A. Brody 8
 Eksperymentuje i dokonuje cudów  stwierdził I. Szarzeć gra
tel. 8544409, 8545621 ZYUTSRPONLKIHGFEDCA
tulując prezesowi. W strażnicy w centrum dzieje się stale coś
WALENTYNKOWA
H'H*zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMKJIGFDCBA
w.fololund. co in.pl
nowego. Dostrzegają to mieszkańcy i strażacy nie są osamotnie
lnu ro<P Jotoland.com.pl zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIGEDCBA
sesja za lgrosz!!! zywtsrponlkjigfecbaZWS
ni w swych działaniach.
Przyjmujemy zamówienia na
Zr ób prezent Sw oj ej
 Zdobyliście wszystko, co było do zdobycia  powiedział
wykonywanie zdjęć ślubnych
Walent ynce w post aci
M. Melcer podsumowując tegoroczne zawody pożarnicze.
i plenerowych w roku 2005 utolkgecaUTSROMLJEDCBA
pieknej f ot ogr af ii.
Z. Dustor przedstawił plan finansowy na najbliższy rok. Wpły
Do k o ń ca lut e go
wy wyniosą 45.150 zł, wydatki 30.900 zł. Sekretarz Stanisław
R ABAT 20%
www.fotoartc.pl
Bieta zaprezentował plan działania. Obok normalnych działań,
strażacy z centrum chcą dokończyć remont remizy, uzupełnić
RESTAURACJA MOTELU
Piwnica dla smakoszy
wyposażenie, tak by OSP w roku swego 110lecia prezentowała
„Równica" xutsonlkigfeaLI
„ P o l a n a "
się bez zarzutu.
l sin>/ ). ul.zysda
daszyńskiego I.
Jednostka może tak dobrze działać również dzięki sponso
zaprasza na
teL/ fax: 033 854 10 05
rom,
a są to: MarmurGranit J. Pilch, Browar Bracki, Kosta, ZDZ,
O
f
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:
co sobot nie , je dyne
• bankiety • rauty • uroczystości • mprezy zamknięte
Artchem, Inżbud, AutoGum, Procomp, części samochodowe
DAN CI N GI
• udostępniamy sale na szkolenia
W. Brudny, Brukarstwo i kwiaciarnia Konwalia P. W. Szubowie,
• obiady abonamentowe w cenie 7,50 zl
W U ST RON I U
• przyjmujemy zamówienia na pierogi
Rybka A. Szeli, tartak E. Pilcha, stolarstwo W. Maciuszka, elek
WSTĘP WOLNY
• przyjmujemy zamówienia na posiłki
tromechanika
M. Grzesiok, BOU B. Uchroński, firma reklamowa
regeneracyjne na miejscu lub na w/nos
od godz. 2 0 .0 0
J. Matuszewskiego, firma D. Szlauera, Jerzy Lazar, radca
R E Z E R W A C J E POD N U M E R E M :
Naszą dewizą jest:
S. Uchroński, rzeźbiarz Jan Herda.
Wojsław Suchta
niska cena! miła obsługa! mila atmosfera!
V t e l , 8 5 4  2 5  4 6 zywutrponmlkiedbaMKJD
J

ROK JUBILEUSZU

F
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BEZINTERESOWNIE
P R Z Y W I Ą Z A N I D O ZIEMI

niczkami naszymi do Odessy, Lwowa, tak
jak do Cieszyna, i do Królewca, Triestu,
Wiednia, ale o tym w ogóle nie warto mó
wić, bo to jest skok, i byli w Wenecji. Ci
furmani,
którzy podróżowali, przez miesiąc
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
i dłużej byli w drodze, przyjeżdżając do
siebie, do domu na ziemię cieszyńską przy
29 stycznia w Muzeum Ustrońskim od
i taką penetracją własnej tożsamości. [...]
wozili książki, ale przede wszystkim obce
była się promocja 12. Pamiętnika Ustroń
Jest to wydawnictwo pod względem źró
wzory. Na przykład wzornictwo na żywot
skiego, wydawanego przez Towarzystwo
dłowym i pisarskim niezwykle rzetelne.
kach i pasach cieszyńskich ma właśnie ro
Miłośników Ustronia. Ostatni numer jest
Mowy profesora Kadłubca są bogate pod
dowód weneckoszesnastowieczny, włoski.
najobszerniejszy ze wszystkich, które do
względem słownictwa, faktów, postaci,
Wiele pieśni, wiele opowieści można by
tej pory się ukazały. Od pomysłu do jego
a także emocji. Każdy, kto chce zakoszto
śledzić tą drogą. [...] Myśmy nigdy nie byli
ukazania się minęły ponad dwa lata. Spora
wać uniwersyteckiego wykładu na najwyż
zaściankiem, głuchą prowincją. Zawsze
jego część poświęcona jest ustrońskiej
szym poziomie, powinien posłuchać pro
mieliśmy kontakt z tym, co nowoczesne w
przedsiębiorczości, kupcom, restauratorom,
fesora Kadłubca. Młodzi, którzy wybiera
Europie.
właścicielom zakładów przemysłowych,
ją się na studia humanistyczne, wręcz po
Jeszcze jeden aspekt mnie zainteresował
większych i mniejszych firm produkcyj
winni. Jeśli nie dla przyjemności, to z wy
w tym szkicu. Nazewnictwo. Myślę, że
nych, usługowych, rzemieślnikom.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Boże
rachowania. Jeden z profesorów Uniwersy
można by na nie spojrzeć od strony socjo
na Kubień, prezes Towarzystwa, która
tetu Jagiellońskiego powiedział kiedyś, że
lingwistycznej. Na pierwszy rzut oka wy
otwierała spotkanie przy Hutniczej wymie
trudno, żeby studenci znali lepiej historię
daje mi się, że branża zbożowo młynarska
niała nazwiska tych najbardziej znanych
Polski niż on. Niczym go więc nie zasko
reprezentowana była przede wszystkim
oraz tych, których dzięki Pamiętnikowi
czą. Zawsze jednak z przyjemnością słu
przez nazwiska polskie. Komunikacja
możemy odkryć. Następnie zadała pytanie:
cha i docenia osoby, które są świadome
i transport, kupcy i grabarze to w dużej czę
historii swojego regionu. W sobotnie po
 Co tych wszystkich ludzi łączyło? To, że
ści nazwiska niemieckie i żydowskie.
południe nie zabrakło w Muzeum historii
razem z kilkudziesięcioma innymi osoba
Krawcami byli Polacy. Wszyscy mieli miej
regionu, zabrakło młodzieży. A mogłaby
mi: działaczami społecznymi, samorządo
sce w Ustroniu, żyli z sobą i koło siebie.
się dowiedzieć, że być kupcem, rzemieśl
wymi, kulturalnymi założyli w 1888 roku
Wielka tolerancja również jest dowodem
nikiem na ziemi cieszyńskiej, nie znaczy
Towarzystwo Upiększania Ustronia, które
wysokiego poziomu cywilizacyjnego, kul
ło to samo co teraz.
go nasze Towarzystwo Miłośników Ustro
turowego ziemi cieszyńskiej. Nigdzie nie
nia jest spadkobiercą. W 1988 roku świętej
 Połowę Pamiętnika zajmują teksty doty
doczytałem się, że ktoś komuś chciał na
pamięci Józef Pilch, którego 10. rocznicę
czące przedsiębiorczości ustrońskiej  kon
złość zrobić. To samo odnosiło się do spraw
śmierci będziemy obchodzić w paździer
tynuował promotor.  Opisano 350 lat kup
religijnych i handlowych.
niku tego roku, znany wszystkim historyk
ców, piekarzy, krawców, saletrarzy, ale jak
i bibliofd, zainicjował wydawanie Pamięt
czytam o nich, to widzę jedno. To nie jest
Drugi rozdział  „Zapisani w historii
ników Ustrońskich, publikacji, które do
tylko to, że oni mieli sklepiki, firmy więk
Ustronia". Macie tylu wspaniałych ludzi,
kumentują dzieje i współczesność nasze
sze, mniejsze, ale to jest również ogromnie
że moglibyście wypełnić nimi całą ency
go miasta. Tak to się zaczęło.
znaczący akt kulturowy. Wszyscy oni, obo
klopedię. Przykładowo mamy tutaj Teodo
jętnie, czym się zajmowali, musieli wy
ra Kotschego. [...] Karol Kotschy ojciec
Promocji wydawnictwa dokonał profe
jeżdżać z Ustronia. Musieli mieć kontakty,
Teodora wspaniały pomolog. Czytałem
sor Daniel Kadłubiec, jak sam o sobie po
musieli spotykać się z ludźmi, musieli spo
niedawno jego książeczkę „O sadach i owo
wiedział „etatowy promotor w Ustroniu":
tykać się z kulturami. Taki był cały Śląsk
cu". To jest genialnie napisane niesamo
 Jestem zaszczycony tym faktem, bo
Cieszyński. Jeżeli czytamy, że na Śląsku
wicie piękną polszczyzną XVI wieku. [...]
Ustroń, jeśli chodzi o jego pejzaż i o to, co
Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wie
Karolowi Kotschemu należałoby oddać
się tutaj dzieje, jest czymś wyjątkowym na
ku analfabetów było 1,6 procenta i praw
wielki hołd za to, jak on pisał o tych sa
ziemi cieszyńskiej. A wydawnictwa, które
dopodobnie byli to ci, którzy przyjeżdżali
dach i o tym owocu. I nie dziwota, że spod
tu wychodzą, są tego dowodem. [...] Numer
z terenów ościennych będąc służącymi, pa
tej strzechy wyszedł Teodor, botanik, pod
12. Pamiętnika Ustrońskiego jest zwień
chołkami, to ten wysoki poziom mentalny,
różnik, wielki człowiek. Wyczytałem, że
czeniem dotychczasowych. Nie tylko dla
umysłowy, intelektualny mamy do za
wypisał więcej niż pól miliona okazów ro
tego, że jest najobszerniejszy, że jest pięk
wdzięczenia przedsiębiorcom. Pisał o nich,
ślin, 600 tysięcy. Kiedy on to robił? Nie
nie wydany, ale dlatego, że jest niezwykle
o szczególnej kaście, furmanów i saletra
wiem. A gdzie on nie był? W Oriencie, na
mądry i wartościowy. Myślę, że Ustroń,
rzy w odkrywczy sposób Jan Wantuła, o
Bliskim Wschodzie. Wspaniała postać po
poza Cieszynem, jest jedną z niewielu miej
którym też jest mowa w tym wydawnictwie.
dobnie jak inny wasz działacz Michejda,
scowości w Polsce, która może się poszczy
On udokumentował, że furmani jeździli ko
tu muszę się pochwalić, z Zaolzia. Michej
cić takim systematycznym dorobkiem
dowie, ród obok Buzków najznakomitszy
w dziejach ziemi cieszyńskiej. Oni byli
wszystkim: pastorami, politykami, na
ukowcami. działaczami i trzymali polskość
tej ziemi. Jeden z nich był tu w Ustroniu.
Myślę, że Ustroń miał wielkie szczęście do
nauczycieli. Jerzy Michejda, Paweł Lipow
czan to była szczególna konstelacja, która
odbiła się na umysłowościach małych syn
ków ustrońskich. Myślę, że między inny
mi Pilcha i profesora Szczepańskiego. I to,
co się tu działo, Polskie Towarzystwo Pe
dagogiczne, Miesięcznik Pedagogiczny.
To, co owocowało potem w zmaganiach
z tendencją austriackiego szkolnictwa. Tu
taj ludność była polska, ale władza była
austriacka, musieliśmy się przebijać i to się
udało dzięki nauczycielom z taką świado
mością. Michejda był w niemieckim semi
narium nauczycielskim w Bielsku. Stam
tąd wychodzili raczej tacy ludzie, którzy
byli proaustriaccy, a ten był genialnie pol
Profesor Daniel Kadłubiec, „etatowy promotor w Ustroniu".
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Sentymentalna podróż Marii Nowak do nieistniejącego już domu rodzinnego.

ski. I to była sprawa nie tylko dla Ustronia,
ale dla całego Śląska Cieszyńskiego, po
nieważ on nadawał ton nauczycielstwu
polskiemu na tej naszej ziemi. [...]
Czytam pamiętniki profesora Szczepań
skiego, pisane maczkiem dwumilimetro
we literki, oczy można stracić. Ale
w dwóch czy trzech miejscach mówi tak:
Moim marzeniem jest, żeby w Ustroniu
powstała biblioteka, muzeum. Te placów
ki są. Ale też żeby w Ustroniu powstała
wolna szkoła nauk filozoficznych i socjo
logicznych. I to jest przed nami. Ci lu
dzie, którzy wychodzili z Ustronia, do
Ustronia wracali w trakcie swoich wędró
wek życiowych i w swoich dziełach. Mie
li bowiem jedną wspólną cechę: korzenia
mi wrośli w tą ziemię. [...]
Pisanie o swoim mieście to jest działal
ność nie tylko archeologiczna, ale powie
działbym historycznokulturowa. Pokazy
wanie przemian, które się dokonywały
w Ustroniu, a w ich kontekście widać, dla
czego one się dokonywały i w jakim kie
runku szły. Z takich na pozór fragmentów,
drobiazgów, piekielnie ważnych i pięknych
składa się historia lokalna, regionalna,
w końcu narodowa i światowa. [...] To jest
wkład nie tylko w dzieje Ustronia, ziemi
cieszyńskiej, ale o wiele szersze, ponieważ
pokazuje się coś, jakiś fenomen, który tkwi
wewnątrz tej społeczności, który trzeba po
kazywać na całym świecie. Z tych tekstów
można wyczytać, co było priorytetem cie
szyńskiego życia, jakie były najważniej
sze wartości, dlaczego warto było żyć?
Warto było żyć wtedy, jeżeli człowiek był
ruchliwy, miał chęć działania i był bezin
teresownie przywiązany do swojej ziemi.
Chciałbym jeszcze podkreślić ogromną

Fot. M. Niemiec

ko piękno języka, ale również sprawność
językową. Interpunkcja, szyk zdania,
wszystko zgodne z kulturą języka, ponie
waż kultura języka jest obrazem kultury
człowieka. I to jest piękny obraz kultury
Ustronia.
Na koniec mojej krótkiej wypowiedzi,
chciałbym złożyć redaktorom, ale też
wszystkim autorom, którzy są bardzo kom
petentni, wytrwali, wyrazy uznania, i to nie
jest kurtuazja. I mieć taką nadzieję, że bę
dziemy się tu schodzili przy okazji kolej
nych wydań Pamiętnika Ustrońkiego. Jest
to jedna z najcenniejszych serii wydawni
czych na ziemi cieszyńskiej. [...] Pamięt
nik Ustroński jest ozdobą pisarstwa nauko
wego, popularnonaukowego całej ziemi
cieszyńskiej.
Prezes TM U wywołała do wypowiedzi
Marię Nowak, która opowiedziała o swo
im rodzinnym domu (tekst ten publikuje
my na str. 6), ale wcześniej zachęciła do
przeczytania jednego z artykułów, autor
stwa Ottona WinieckiegoWindholza:

 To jest coś niesamowitego, jak człowiek
osiemdziesięcioletni wspomina Ustroń
okresu międzywojennego z perspektywy
kilkuletniego chłopca. Myślę, że cały nasz
Pamiętnik powinien być dla państwa ta
kim spacerem przez Ustroń, przez Ustroń
ten dawny i obecny.
Do spaceru ścieżkami profesora Jana
Szczepańskiego namawiał profesor Paweł
Puczek, skrzypek, od kilku miesięcy czło
nek Towarzystwa Miłośników Ustronia,
który pochodzi z Cisownicy, a na stałe mie
szka w Katowicach i tam wykłada na Aka
demii Muzycznej. Prof. Puczek urzekł
ustroniaków swoją fascynacją postacią
i twórczością Jana Szczepańskiego i gorli
wością w pracach nad zachowaniem i po
pularyzacją dorobku socjologa.
Promocję Pamiętnika zakończył wice
prezes TM U Michał Pilch, który przypo
mniał historię Pamiętników. Pierwszy nu
mer ukazał się z okazji l(X)lecia Towarzy
stwa, a miał jedynie 32 strony. Trzecie wy
danie również było skromne, jeśli chodzi
o objętość, nie potrzebowało nawet spisu
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
treści. Kolejne się rozrastały, co widać było
na wykresie zaprezentowanym przez M.
Pilcha. Ostatni Pamiętnik to ponad 32%
stron wszystkich dotychczas wydanych
numerów. Wiceprezes TMU powiedział
także:
 Obawy, że Pamiętnik przestanie być wy
dawany wraz ze śmiercią Józefa Pilcha nie
były bezpodstawne. Pozwoliłem sobie to
sprawdzić i okazało się, że od numeru pierw
szego do ósmego pan Pilch był autorem co
trzeciego artykułu, a były to artykuły cza
sami bardzo obszerne. Ilość stron zapisa
nych jego artykułami, to było ponad 62
procent. Jednak doszliśmy do tego 12 nu
meru, a w jego ostatniej części jest spis
wszystkich artykułów, które się do tej pory
w Pamiętnikach ukazały, z podziałem na
grupy. Autorów było 49. Dzisiaj ta lista
poszerzyła się o dodatkowych 11 osób,
zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
które po raz pierwszy zapisały się do na
szego Pamiętnika. Nowością Pamiętnika
jest również to, że na 360. stronie zamie
ściliśmy nazwiska wszystkich członków
TMU.
Monika Niemiec

rzetelność warsztatową wszystkich auto

rów. Tu nie ma tekstów, że mnie się tak
wydaje. To jest udokumentowane, są źró
dła, nic nie jest na wyczucie, na intuicję.
Dlatego ten Pamiętnik, tak jak poprzednie,
jest rzetelnym źródłem, bardzo rzetelnym
źródłem merytorycznym, pisarskim, ale też
językowym. Chciałem pochwalić, bo ja
jestem na to ogromnie wyczulony, nie tyl
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Prof. Paweł Puczek zaangażował się w popularyzację dzieł prof. Szczepańskiego.
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kie te zmiany musiały wywoływać napięcia, niemniej dokonały
się
one w zasadzie bez przelewu krwi (nie wiem dokładnie co się
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
zdarzyło w Orłowej z benedyktynami), a więc  powtarzam
Na Śląsku Cieszyńskim w XVI i XVII wieku nie było walk (wo
i cytuję!  „nie było specjalnych napięć". O tym wszystkim było
w wywiadzie. Przez ten termin, który w wywiadzie był zestawio
jen) religijnych: w Ustroniu również. Były za to prześladowania
ny wcześniej z sytuacją w Rzeszy, która była ogarnięta wielolet
1 były  często ostre  konflikty wyznaniowe!
nimi krwawymi wojnami religijnymi, określiłem brak stosowa
nia przez książąt cieszyńskich przemocy w trakcie kolejnych
Zanim przejdę do meritum: nie jestem prowokatorem, nie fał
zmian wyznania. U nas na szczęście wojen religijnych za Pia
szuję historii. Nie zamierzam zamazywać napięć. Wreszcie  nie
stów (okresu, którego dotyczył głównie wywiad!) nie było!, jak
jestem też niechętny (a tym hardziej wrogi) ewangelikom. Podam
kolwiek były bardzo liczne różne pomniejsze, nieraz trudne
2 przykłady: na listopadowej konferencji na Filii UŚ w Cieszynie,
wydarzenia, najpierw dla katolików, a następnie dla ewangeli
do której się odwoływałem w wywiadzie, jeden z prelegentów
ków (choćby casus księdza Tymoteusza Lowczanego). Ktoś 
stwierdził na początku wykładu, że „czas zwany kontrreformacją
kto to kwestionuje  kłamie!
u nas nie istniał" po czym dodał, że (tutaj cytuję z pamięci) J u ż
wtedy możemy też mówić o ekumenizmie" (dla przypomnienia
B. Lata 1 6 1 0  1653 (okres przejściowy).
na niej obecnym wspomnę, że chodzi o wykładowcę, który poka
Przez kontrreformację możemy rozumieć tylko czas, w którym
zywał swoją książkę). Jakkolwiek teza w założeniu może była
ewangelikom zabraniano posiadania świątyń, utrzymywania pa
szlachetna, gdyż zacierała kłopoty katolików w czasie reformacji
storów i oficjalnego wyznawania swojej religii, i życia według jej
i ewangelików w dobie kontrreformacji, jednak była nieprawdzi
zasad. Dopełniało go przymusowe nawracanie na katolicyzm
wa. Wtedy to ja  nikt inny. a byli tam przedstawiciele obu wyznań
i stosowanie wobec opornych przeróżnych kar. Takie działania
 stanowczo zaprotestowałem, wskazując na kilku przykładach
były podejmowane w okresie wojny trzydziestoletniej w bardzo
na ciężkie położenie ewangelików cieszyńskich po śmierci Elż
wielu regionach Śląska przez władze habsburskie (słynne straszne
biety Lukrecji.
dragonady) i to w sposób często skrajnie okrutny (w wywiadzie
jest o tym jedynie wzmianka, gdyż nie dotyczyły one naszego
Po drugie: zorganizowałem kilka konferencji naukowych po
terenu). Hrabia von Dohna próbował je realizować również na
święconych wybitnym przedstawicielom społeczności ewange
Śląsku Cieszyńskim, jednak w ostateczności, choć z różnych przy
lickiej Śląska Cieszyńskiego, w tym między innymi księdzu Je
czyn, bezskutecznie, o czym świadczy między innymi to, że
rzemu Trzanowskiemu.
w dalszym ciągu tutejsze świątynie pozostały w większości w rę
Ma rację ksiądz dr Henryk Czembor, a także wspólnota ewange
kach ewangelików. W kościołach tych wszędzie tam, gdzie byli
licka. iż czuje się dotknięta (nawet obrażona) stwierdzeniem za
pastorzy (a było ich sporo) w dalszym ciągu odprawiano nabożeń
wartym w tytule wywiadów, że „nie było napięć". Uwaga: wywiad
stwa. Książęta natomiast (zgodnie z zasadą „cuius regio..." uważa
ze mną nie nosił tytułu. Tytuł wywiadu więc nie pochodził ode
li że mają prawo do żądania, by ich bezpośredni poddani (miesz
mnie. Pewnie jest przeoczeniem Redakcji. Wątpię, czy celowym:
kańcy miast i wsi książęcych) przyjęli katolicyzm. W miastach
sądzę że raczej wynikał z braku (na szczęście) za panowania Pia
zresztą nadal w cechach dominowali ewangelicy. Formułowane
stów wojen religijnych na naszym terenie. Nie moja to więc wina.
co pewien czas przez księżnę Elżbietę Lukrecję ograniczenia były
niemniej za ten skrót przepraszam wszystkich, którzy (słusznie)
wydawane pod naciskiem urzędników cesarskich, a także w od
poczuli się dotknięci tytułem: powtarzam jednak, tytuł nie jest
wecie za postawę wobec Szwedów, niemniej ich realizacja, za wie
mój i ja za niego nie odpowiadam. Zapewniam też, że (jak zaraz
dzą księżnej, pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Zauważmy,
wykażę odwołując się do tekstu wywiadu) nie odbieram ewange
że pierwsze parafie wiejskie odtwarzano wtedy tylko we wsiach
likom historii (dodam, że nieraz bohaterskiej). Wywiad z założe
książęcych. Takich żądań książęta nie stawiali szlachcie!
nia dotyczył czasów piastowskich, niemniej „zahaczyliśmy"
o czasy kontrreformacji, dlatego historia, która była przedmiotem
Jeżeli chodzi o szlachtę  ta w dalszym ciągu w większości
wywiadu, obejmuje około 150 lat. Musiała więc zawrzeć się
pozostała przy wierze ewangelickiej (wraz ze swoimi poddanymi)
w skrótach myślowych, stąd bez wątpienia może wśród czytelni
i to ona nie dopuszczała misjonarzy i kleru katolickiego do swo
ków wystąpić niedosyt.
ich włości. Stąd na przykład w Ustroniu nie odtworzono parafii.
Owe wydarzenia przypadły też na lata, kiedy ludzie byli już świa
Po drugie: obraża mnie stwierdzenie, że (cytuję!): „mam na
domi swojego wyznania, kiedy potrafili je bronić. Wszystko to
dzieję, że poglądy p. Panica są czymś wyjątkowym. Nie można
sprawiało, że po wymarciu Piastów w nowe, tym razem zupełnie
bowiem budować współpracy na fałszowaniu historii". Jako hi
odmienne czasy, luteranie weszli jako społeczność świadoma swo
storyka obraża mnie po pierwsze zarzut o fałszowaniu historii.
jej wiary, gotowa przy niej trwać. Dodam jeszcze tylko, że w czasie
Tytuł wywiadu nie jest mój i na pewno widziałem go później od
wojny trzydziestoletniej przechodzące tu wojska w sumie grabiły
księdza Czembora i bardzo mocno się nim zdziwiłem: gdybym
wszystkich, jakkolwiek początkowo próbowały oszczędzać swo
sam tak sądził, miałby ksiądz rację. Natomiast jeżeli chodzi o treść
ich. Tych spraw dotyczył wywiad w nr 2 i w dużej części numeru 3
wywiadu  wszystkie jego tezy się bronią! Po drugie  jeżeli cho
Gazety Ustrońskiej. Mam też nadzieję, że nie do niego odnoszą
dzi o moje poglądy (zapewne chodzi o reformację i kontrreforma
się wątpliwości księdza. Ten, kto wygłaszałby inne opinie dowo
cję), ksiądz miał je okazję wielokrotnie poznać i dlatego dziwię
dziłby nieuctwa (nie dotyczy to księdza!).
się sformułowaniom, na przykład o zamiarze poróżnienia z para
fianami. Będę też udawał że nie wiem, co znaczy stwierdzenie o
C. Czasy kontrreformacji.
wyjątkowych poglądach. Stwierdziłem w nrze 3 (s. 2) mówiąc o
Czasy te pojawiły się w wywiadzie przypadkowo, co widać
działalności kontrreformacyjnej między innymi że (cytuję) „były
z wywiadu: Pani Redaktor odniosła się do sprawy księdza Low
to z naszego punktu widzenia posunięcia brutalne": jeżeli to ma
czanego, pytając w ich kontekście o „zbieranie się i modlenie
być owo fałszerstwo, to nie wiem, gdzie ja żyję!
w pełnej konspiracji na przykład przy Kamieniu na Równicy". Te
ostatnie miały już miejsce w kolejnej epoce, lecz  uwaga  ten
I jeszcze jedna uwaga: z treścią wywiadu (i jego tytułu) nie mają
okres w zasadzie nie był przedmiotem wywiadu. Tu jednak znaj
żadnego związku katolicy z Ustronia.
dujemy klucz do zrozumienia ówczesnej postawy ewangelików
A teraz kilka przykładów odnośnie poprawności moich tez, za
Śląska Cieszyńskiego i doskonale rozumie to ksiądz dr Czembor,
wartych w wywiadzie: teza na temat Kamienia będzie na końcu.
którego wiedza w zakresie historii Jego Kościoła jest niepodwa
A. Czasy reformacji. Zdecydowana większość szlachty w księ
żalna, a wiedza w zakresie historii chrześcijaństwa znakomita (nie
stwie przyjęła luteranizm, niektórzy (nieliczni) kalwinizm, nie
zamierzam iść jego tropem i go obrażać!). Powtórzę też raz jesz
którzy tylko zostali przy katolicyzmie. Poddani wyznawali tę re
cze, że mówię o pierwszej fazie kontrreformacji, pomiędzy rokiem
ligię, którą wyznawali ich panowie. Taki był więc rozkład wyzna
1653 i 1707.
niowy na Śląsku Cieszyńskim  w wywiadzie jest o tym mowa.
Miasta: większość wyższych warstw mieszczańskich przyjęła nowe
Śmierć Elżbiety Lukrecji (1653), ostatniego Piasta na Cieszy
wyznanie mniejszość (i to na ogół z niższych warstw) pozostała
nie, otwarła zupełnie inne, dramatyczne dla luteran czasy, okres
przy wierze katolickiej i była poddana różnym ograniczeniom.
kontrreformacji. Księstwo cieszyńskie przejęli bezpośrednio Habs
Nie ma co zamazywać historii  katolikom nie było łatwo. Wyjąt
burgowie. Niemal natychmiast po przejęciu księstwa cieszyńskie
kiem był Frydek, który był wtedy własnością biskupów ołomu
go (w 1654) władze habsburskie odebrały ewangelikom kościoły
nieckich. Tam dla odmiany nie było łatwo ewangelikom. WszystzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
i kaplice. Wydano też rozporządzenia zakazujące działalności tutaj
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widzieli tego katoliccy mieszkańcy wiosek, nawet, jeżeli byli
pastorów i kaznodziejów, co równało się ich wypędzeniu. Zakaza
mniejszością? Władze również o tym wiedziały (najczęściej od
no luteranom odprawiania nabożeństw, a także chrztów, ślubów
leśników), skoro płynęły skargi do Wiednia, że (dodajmy od
i pogrzebów według zasad swojej wiary: tu musieli korzystać
siebie, że niektórzy) urzędnicy działają w tej sprawie opieszale.
z posługi księży katolickich (opublikowałem takie dokumenty).
Ci urzędnicy, to właśnie owi przedstawiciele szlachty cieszyń
Zakazywano im prawa zasiadania w cechach, itd. Te rozporządze
skiej. Skoro były skargi, jakimże problemem było rozpędzenie
nia mieli egzekwować urzędnicy. W znacznej części urzędy obsa
zgromadzenia? Problemem było uniknięcie zamieszek, które
dzała miejscowa szlachta. I to właśnie jej reprezentanci najpierw
mogli wywołać nadgorliwi przeciwnicy luteran, stąd pilnowa
opierali się przed oddawaniem kościołów katolikom, a także od
no, by ewentualni nadgorliwi nie przyczynili się do zamieszek,
twarzaniem parafii (przykładów jest mnóstwo), jak również (mię
które zresztą nie były potrzebne również władzom habsburskim,
dzy innymi) jako urzędnicy przed organizacją kolegium jezuic
zwłaszcza, że za granicą księstwa, na południu, właśnie w tym
kiego w Cieszynie. Następnie ich potomkowie dzielnie zabiegali
czasie wybuchały powstania antyhabsburskie. Czy to jest fał
o zgodę na budowę Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Ludzie ci
szowanie historii?
nie mogli jednak (mimo starań) uzyskać zgody na budowę świą
tyń i na publiczną modlitwę. Modlono się więc po domach,
Sądziłem, że te kapitalne i ważne dla ewangelików spostrzeże
a także na tajnych spotkaniach z kaznodziejami, po kilka, kilka
nia pochodzą od księdza dr. Henryka Czembora, gdyż  o ile sobie
naście, czasem kilkadziesiąt osób. Ma ksiądz rację, że predykan
przypominam  o sprawach tych rozmawiałem w związku z bada
tów ścigano, aleja nie twierdziłem w wywiadzie, że było inaczej!
niami dziejów Górek tylko z nim! (albo na konferencji, albo
Bywały jednak spotkania z okazji szczególnych (na przykład
w trakcie poszukiwań dokumentów). Jeżeli jednak nie ksiądz zwró
w Wielki Piątek, przybycie sławnego pastora), między innymi na
cił mi uwagę na te sprawy, to przepraszam księdza, a także osobę,
Równicy, na których gromadziły się wielkie rzesze ludzi. Nie było
której odebrałem to spostrzeżenie.
tak, jak stwierdził mój Interlokutor, że gromadziły (cytuję!) J e d y 
Na zakończenie: procesy ekumeniczne nie są i pewnie nie będą
nie kilkanaście, lub kilkadziesiąt" osób. Dowodziłoby to, że wspól
łatwe i szybkie, ważne że są. Były też i będą zgrzyty, jak te,
nota ewangelicka była niewielka i zastraszona. Jak można tak
o których ksiądz był łaskaw wspomnieć. Szkoda tylko, że rozpisa
pisać. Jak można jej to odbierać. Jak by bowiem taka wspólnota
no się na ten temat przy okazji polemiki z moim wystąpieniem.
przetrwała? Właśnie te wielkie zgromadzenia ją umacniały, poka
Pozostaję z szacunkiem wobec wszystkich.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIH
Idzi Panic
zywały ludziom, że trwają! Dowodziły odwagi i poświęcenia, a
także zwartości wspólnoty ewangelickiej, gdyż takie wyjścia w
Od redakcji: Rzeczywiście, tytuł wywiadu sformułowany przez
góry zawsze musiały burzyć porządek prac na szlacheckich po
nas, był fragmentem wypowiedzi pana profesora, wyjętym z kon
lach. Tych spraw wcześniej nie badałem. Czy ktoś uwierzy, że nie zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tekstu. Wszystkich, których tym uraziliśmy  przepraszamy.

W A R T O WIEDZIEĆ
Badania przeprowadzane na
różnych reprezentatywnych
grupach Polaków dowodzą, że
coraz mniej korzystamy z do
stępu do kultury i mimo, że
powinien być on coraz szerszy
w praktyce jest coraz bardziej
ograniczony. Najczęściej gdy
nie wiadomo o co chodzi, prze
ważnie chodzi o pieniądze. Tak
jest również tutaj. Podobno tyl
ko ok. 33 % Polaków w ogóle
chodzi do teatru.
Tak się szczęśliwie składa, że
zarówno w Ustroniu jak w po
bliskim Cieszynie kilka razy do
roku można „naładować aku
mulatory" uczestnicząc w inte
resujących wydarzeniach kul
turalnych: spektaklach, kon
certach, wystawach. Istotne, że
placówki naszego miasta oraz
powiatu pamiętają o młodzie
ży, proponując imprezy skiero
wane specjalnie do niej.
21 lutego odbędą się w Te
atrze A. Mickiewicza kolejne
Warsztaty Teatralne z Mi
strzem. W tym roku młodzież
ucząca się w Cieszynie spotka
się z Marianem Opanią. Na
scenie  pod okiem Mistrza 
z materią przygotowywanego
dramatu zmierzą się uczniowie
cieszyńskich liceów, a na wi
downi zasiądą młodzi ludzie
kochający teatr i zainteresowa
ni sztuką aktorską. Miejmy
nadzieję, że po obu stronach
rampy znajdzie się wtedy wie
lu młodych ustroniaków.
10 luteizo 2005 r.

Za parę tygodni w ustrońskiej
„Prażakówce" prawdziwa grat
ka dla miłośników teatru  ko
lejna edycja Ustrońskich Spo
tkań Teatralnych. Będą to trzy
wieczory z świetnymi aktorami
najlepszych teatrów polskich,
znanymi również szerokiej pu
bliczności z filmów, popular
nych seriali i spektakli Teatru
Telewizji.
W tym roku USTA otworzy
12 marca o godz. 18.00 spek
takl „Za rok o tej samej porze"
w wykonaniu Marzeny Tryba
ły i Tomasza Stockingera. Spek
takl został oparty na sztuce
amerykańskiego pisarza Ber
narda Slade'a, autora komedii
psychologicznych i scenariu
szy filmowych. Marzenę Try
bałę, aktorkę Teatru Narodowe
go znamy m.in. z filmów
Krzysztofa
Kieślowskiego
„Przypadek", „Bez końca",
„Trzy kolory. Biały", Andrzeja
Wajdy „Korczak", Janusza
Majewskiego „C.K. Dezerte
rzy" oraz z ról w serialach tele
wizyjnych „Klasa na obca
sach", „Sukces", „Plebania",
„Pensjonat pod Różą". Toma
sza Stockingera, aktora filmo
wego, teatralnego związanego
z Teatrem Kwadrat, znamy m.in.
z seriali „Klan" czy „Zespół
adwokacki".
Spektakl „Za rok o tej samej
porze" wyreżyserowany przez
Barbarę Sass to komedia miło
sna. Kobieta i mężczyzna pro

wadzący na co dzień szczęśli
we życie rodzinne, jeden week
end w roku, od dwudziestu kil
ku lat  spędzają razem.
14 marca o godz. 18.00 wy
stąpi przed ustrońską publicz
nością Emilian
Kamiński
w monodramie „W obronie ja
skiniowca". Spektakl, który po
wstał na motywach słynnej
książki „Mężczyźni z Marsa,
kobiety z Wenus" Johna Greya,
umożliwia nam podglądanie
życia z damskiego i męskiego
punku widzenia.

E. Kamiński.

Emilian Kamiński to aktor
teatralny i filmowy, mający
w swym dorobku wiele ról na
deskach Teatru Narodowego,
Teatru na Woli, Teatru Ate
neum, Teatru Buffo. Grał m.in.
w sztukach Gombrowicza, Ró
żewicza, Wojtyszki, Kajzara,
występuje w repertuarze szek
spirowskim, molierowskim
i mickiewiczowskim. Ma za

sobą doświadczenia musicalo
we, muzyczne, serialowe. Ostat
nio możemy go oglądać m.in.
w serialu „Bulionerzy".
16 marca o godz. 18.00 zo
baczymy Piotra
Cyrwusa
w świetnej tragikomedii „Zapi
ski oficera Armii Czerwonej".
Spektakl został oparty na
sławnej powieści Sergiusza
Piaseckiego.
Piotr Cyrwus, absolwent Wy
ższej Szkoły Teatralnej w Kra
kowie, jest z tym miastem zwią
zany do dziś. Obecnie aktor Te
atru Starego grywający w Teatrze
STU w Krakowie, ale i w Teatrze
Polskim w Warszawie czy Te
atrze im. S. Jaracza w Lodzi.
Tegorocznym USTom towa
rzyszyć będzie wystawa plaka
tu i zdjęć z lat 1999  2005
„Siódme USTa
•
•na 700
• lecie".
Wiosna rozpocznie się też
mocnym akcentem w Teatrze
A. Mickiewicza w Cieszynie.
Również ustrońscy teatromani
będą mogli tam zobaczyć trzy
spektakle Narodowego Starego
Teatru z Krakowa. 30 marca
o godz. 19.00 w uwspółcze
śnionej wersji molierowskiej
„Szkoły żon" spotkamy się
m.in. z Krzysztofem Globiszem.
31 marca w Cieszynie sztuka T.
Bernharda „Rodzeństwo" w re
żyserii i ze scenografią Krystia
na Lupy, autora scenografii i re
żyserii również do spektaklu
„Sztuka"  mądrej komedii
współczesnej, która w Teatrze
A. Mickiewicza 1 kwietnia.
Anna Gadomska
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Kosy należą do ptaków powszechnie znanych i rozpoznawa
nych. Samce są ubarwione bardzo gustownie i elegancko  głę
boką czerń ich piór podkreślają intensywnie pomarańczowożół
te dzioby i powieki czy też obwódki wokół czarnych oczu.
W porównaniu z panami kosami, panie zdecydowanie mniej rzu
cają się w oczy ze swoim ciemnobrązowym upierzeniem, nieco
jaśniejszym od spodu ciała, i brązowym dziobem. Wielkością
samiec i samica nie różnią się od siebie, dorastając do 26 cm
wysokości i do 40 cm rozpiętości skrzydeł. Kosy to ptaki zwią
zane ze środowiskiem, w którym rosną drzewa i krzewy. Wystę
pować mogą we wszystkich typach lasów, w młodnikach, w za
drzewieniach śródpolnych, nawet w niewielkich skupiskach krze
wów i łozowiskach, ale coraz liczniejsze gromady kosów na trwale
zasiedlają miasta, w których
„trzymają się" parków, ogro
dów i ulic z niewielką nawet
liczbą drzew lub krzewów.
Z ekspansją kosów na tereny
zabudowane wiąże się także
zmiana sezonowych zachowań
tych ptaków. Kosy „miejskie"
praktycznie w większości pozo
stają u nas na zimę, podczas gdy
z kosów „leśnych" czynią tak
tylko pojedyncze ptaki.
Kosy, które zachowały swoje
wędrowne zwyczaje, przylatu
ją do naszego kraju z zimowisk
w zachodniej i południowej Eu
ropie oraz w północnej Afryce
w marcu i kwietniu, a odlatują
w okresie od września do listo
pada. W zaroślach, w koronach
krzewów i drzew, a czasem
w zagłębieniach murów, kosy
połączone w trwałe, monoga
miczne pary. budują z gałązek,
korzonków i źdźbeł trawy
gniazdo, wylepione od środka gliną i wyścielone delikatnym
sianem. W kwietniu samiczka składa od 4 do 7 jaj o zmiennym
kształcie, barwy jasnozielonej, z delikatnymi rdzawoczerwony
mi plamkami. Samica też zazwyczaj sama te jaja wysiaduje przez
okres dwóch tygodni, poczym wykluwają się pisklęta okryte
ciemnoszarym puchem. Karmienie i wychowanie młodych trwa
kolejne dwa tygodnie, a cały „rodzicielski" cykl może się odbyć
nawet trzykrotnie w ciągu roku.
Kosy latają dość dobrze, choć nie należą do ptasich „demo
nów" prędkości. W zasadzie też nie jest im to zbytnio do życia
potrzebne, skoro cały czas trzymają się drzew i krzewów, w któ
rych koronach zawsze mogą liczyć na schronienie w razie zagro
żenia. Do zdobywania pokarmu szybki lot też nie jest im przy
datny, bowiem podstawą kosiego menu są robaki, gąsienice
i owady wyszukiwane na ziemi, ale w zasadzie są to ptaki wszyst
kożerne. Bardzo zabawny jest widok kosiej tyraliery, która nie
bacząc na hałas kosiarki, penetruje świeżo skoszony ogrodowy
czy parkowy trawnik, nie przepuszczając żadnej, łatwo dostęp
nej w nisko przyciętej trawie, dżdżownicy. Zapewne wszyscy
znają bardzo melodyjny, określany jako głęboki i fletowy, śpiew
kosów. Swoje śpiewacze popisy kosy odbywają rano i wieczo

rem. wybierając miejsca wysokie i wyeksponowane takie, jak
słupy, szczyty dachów lub drzew.
Chociaż dzisiaj widok kosa można uznać za całkowicie nor
malny i powszedni, to jeszcze przed mniej więcej 7080 laty
wcale taki nie był. Wzrost liczebności kosów na terenie naszego
kraju obserwuje się od lat 30. ubiegłego wieku, a od mniej wię
cej 50 lat notuje się wyraźny wzrost liczby kosów żyjących w
miastach. Fachowcy wiążą ten proces z... zaprzestaniem odło
wów kosów  jak to się ładnie określa  do celów konsumpcyj
nych. Kosy należały dawniej do ptaków łownych!
Od pewnego czasu mam możliwość obserwowania do.<ć agre
sywnego zachowania kosów, a przynajmniej jednego osobnika,
prawdziwego rezydenta mojego balkonu. Tej zimy zaopatrzy
łem się w stosowną ilość pta
siej karmy, którą łatwo kupić
choćby w sklepach ogrodni
czych (swoją drogą zaskakuje
ytsponkigdcbaYWTSPONLK
coraz bardziej wymyślny i bo
zywutsrponmlkjihgfedcbaRJIDCgaty skład takich mieszanek
przeznaczonych do dokarmia
nia popularnych ptaków dziko
żyjących; oprócz różnych zia
ren do karmy dodawane są
przykład rodzynki, dlatego
jakże trafne wydaje się określe
nie, które podsłuchałem przy
padkowo w sklepie, kiedy pew
na pani w rozmowie ze sprze
dawcą posługiwała się zwrotem
„ptasie musli"). Żeby ograni
czyć konieczność sprzątania
całego balkonu po ptakach, po
karm umieściłem w karmniku
zrobionym z plastikowej bu
telki (z tzw. PETa) umieszczo
nej podstawce pod doniczki;
przez kilka dziurek w butelce
ptaki mogą wydobywać sobie
ziarna  dokładnie tyle, ile mają ochoty zjeść. Przez pierwsze
dni wszystko było całkiem fajnie, karmnik cieszył się powodze
niem u różnych gatunków ptaków. Ale już po kilku dniach stwier
dziłem. że najczęściej przy karmniku przesiaduje kos, a konkret
nie pani kosowa, od czasu do czasu w towarzystwie dwóch lub
trzech innych kosów. Zniknęły hałaśliwe wróble i płochliwe si
korki, z rzadka odwiedzały karmnik dwie eleganckie sierpówki.
Dopiero ostatnio wszystko wyjaśniło pewne zdarzenie, którego
byłem świadkiem. Przy karmniku siadła jedna z sierpówek. Lecz
ledwo zdążyła dzióbnąć kilka ziaren, kiedy coś sfrunęło prosto
na nią. Momentalnie sierpówka trochę oszołomiona znalazła się
na balkonowych płytkach, a na balustradzie przy karmniku sie
dział nastroszony, wyraźnie w bojowym nastroju, kos z... pękiem
gołębich piórek w dziobie!

BLIŻEJ N A T U R Y
Kos

Od tego czasu z karmnika korzystają prawie wyłącznie kosy,
a dla całej reszty ptasiego towarzystwa sypię ziarna i okruchy na
balkonowy taras. Ale i stąd, w przypływach złego humoru, kos
rządzący się na moim balkonie potrafi przegonić wszystkie pta
ki, by zjeść dosłownie jedno ziarenko. Klasyczny przypadek
typowego „psa ogrodnika"  sam nie zje, ale i drugiemu nie da.
Tekst i zdjęcie:zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFE
Aleksander Dorda zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONML

Romantyczne
wnętrza,
DRUKARNIA ZAPRASZA
DO N OWO OT WART EGO SK LEPU PAPI ERN I CZ EGO
i świece, nastrojowa muzyka
w U st roniu przy ul. D a s z y ń s k i e g o 6 4
( o b o k "K uźni") p a r k i n g dl« K ll» nt « w I
J ^ i niespodzianka zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIGEDCBA
czekają na wszystkich,
 artykuły szkolne I biurowe

dyskietki, płyty CD
którzy świętują zywutsrponmlkjigedcaZUSNMLKIFECA  druki
akcydensowe
Zapraszamy 14 lutego
do restauracji
SIELANKA
^Ustroń, ul. 3 Maja 61
tel,8513993 >
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 bardzo duży wybór papierów:
ksero
ozdobnych
fotograficznych
samoprzylepnych
 wyrób pieczątek
zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
10 lutego 2005 r.

M I E J S K I D O M K U LT U RY „P R A Ż A K Ó W K A "

28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
ustrońskie ga le rie , muzea, ul.KołaDaszyńskiego
zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe,
szachowe,
wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny,
taniec
placów ki zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIGEDCBA
kultury, funda c je , plastyczne,
towarzyski,
rękodzieło artystyczne, fotograficzne,
modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
stowarzyszenia, policja, straż miejska zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMKJIGFDCBA
kurs języka angielskiego  wtorki godz. 17.0018.00  sala nr 8
gimnastyka lecznicza
w

w

w

.

u

s

t

r

o

ń

. p i

 poniedziałki i czwartki godz. 19.00  20.00,
 piątek godz. 8.30  s. nr 7

TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO nauka gry na:
M I EJ SK A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A im . J . W a n t u ł y zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
fortepianie,
keyboardzie,
flecie, saksofonie, gitarze,
klarnecie,
Rynek 4, tel. 8542340,
skrzypcach, akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki, zajęcia
Wypożyczalnia dla dorosłych zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wokalne  zajęcia odbywają się po południu.
poniedziałek: 8.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Stowarzyszenia i związki:
czwartek:—piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
poniedziałek: 12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00  18.00;
Sto w. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
M U Z E U M U S T R O Ń S K I E im . J . J a r o c k i e g o
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
 czwartek 10.0012.00 s. nr 2
Wystawy stałe:
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
 środa 10.0012.00 sala nr 2
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Muzeum czynne: we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
w soboty, niedziele 9 . 3 0  13.
KU) działający przy Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „MOŻNA INACZEJ"
Ustroń, ul. Wantuły 47 (sala świetlicowa).
O D D Z I A Ł M U Z E U M „Z B I O R Y M A R I I S K A L I C K I E J "
 poniedziałki :
Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
15.00  16.30
zajęcia rozwijające (plastyczne.ruchowotaneczne),
Wystawy stałe:
 wtorki:
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców P. Stellera, J. Wałacha, S.
14.00  17.00
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z Juźwika i innych. Kolekcja
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale z
 środy: 15.00  16.30 Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
dziedziny kultury i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisow, druki
zajęcia rozwijające (plastyczne,ruchowotaneczne),
bibliofilskie i unikatowe. Cenny zbiór książek  cieszyniana (możliwość
 piątki:
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów)
14.00  17.00
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Wystawy czasowe:
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Wystawa twórczości Karola Kubali.
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
Oddział czynny: środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 913
M I EJ SK A I N FORM ACJ A T U RY ST Y CZ N A
GA L ER I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „N A G O J A C H "
Rynek 2, tel. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30  16.00
B&K I Ieczkowie  ul. Błaszczyka 19. tel. 85411 00. Galeria czynna cały czas.
 sobota 8.30  13.00
ul. Sanatoryjna 7, 8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „Z A W O D Z I E "
 sobota 8.45  13.00
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:

od poniedziałku do piątku 9  1 6 , w soboty 9  13.

BI U RO P R O M O C J I I W Y S T A W A R T Y S T Y C Z N Y C H
Rynek 3A, teł. 8545458, email bpiwa@poIbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.(X).

K OM I SARI AT POLI CJ I U ST ROŃ
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
ST RAŻ M I EJ SK A U ST ROŃ
ul. Rynek 4, teł. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „Ż Y C I E I M I S J A "
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
U ST ROŃ SK I E ST OWARZ Y SZ EN I E T RZ EŹ WOŚCI
KM) Abstynenta „RODZMA" Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od
17.30
KU>Abstynenta
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, teł. kontaktowy: 0 601 516 854.
FU N DACJ A Ś w . A N T O N I E G O .ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72
wtorek 9.00  spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuza
leżnień  ostatni piątek miesiąca  dyżur psychologa

Ustroń RESTAURACJA^
JŁ^

/tCCa

< * > » » » «<»

zywutsrponmlkjihgfedcbaRJIDC

i 2 »o

Zaprasza do biesiady w niezwykle nastrojonym
Z wyborną kuchnią i tlttbrą zubtn\'ą.

wnętrzu

1 4 l u t e g o o d g o d z . 1 9 .(H ) W A L E N T Y

H K l

wstęp 30 zł, w tym gorąca kolacja i odlotowy drink
Organizujemy wspaniałe przyjęcia weselne, komunijne
konfirmacyjne, urodzinowe, bankiety, bale karnawałowe ytsponkigdcbaYWTSPONLK

pi ąt k i , so bo t y di sc o  d an c i n g WSTĘP WOLNY
^ U s t r o ń , ul. 3 M a j a 3 9 a , tel. ( 3 3 ) 8 5 4 14 4 1 J
10 luteizo 2005 r.

Spotkanie dwóch kultur.

Fot. W. Suchta
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CO lNAS CZEKA

www.
KULTURA
10.02

godz. 10.00

26.02

godz. 16.00

ustroń.p!

Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów
Teatralnych  MDK „Prażakówka"
Wernisaż wystawy „Ustroń w malarstwie
ii.stronink»w" polszczony z wieczorem poezji
mieszkańców Ustronia  Muzeum Ustrońskie

SPORT
12.02

Miła sanna solo... zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIGEDCBA
Fot. W. Suchta
KINO

OGŁOSZENIA DROBNE

Agencja Pracy Czasowej poszuku

kowanych osób na stanowisko:
kucharz, kelner  barman. Telefon
kontaktowy: 33/ 8142002.
Jesteś właścicielem hotelu, domu
wczasowego, pensjonatu? Posia
dasz pizzerię, pub, restaurację? Za
mieść w portalu ustron.com.pl
swoją reklamę lub ogłoszenie.
Kontakt: ustron@ustron.com.pl
tel. 0603529804.

Do wynajęcia trzy niezależne po
mieszczenia o pow. 10,40, 50 m2,
na biura lub gabinety  Ustroń,
Rynek. Tel. 8543732.
Młode małżeństwo z dzieckiem
poszukuje mieszkania na terenie
Ustronia lub okolic.
Tel. 0691607883.

„ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640
godz. 17.45

W 80 dni dookoła świataprzyg. (b.o.) USA

1117.02 godz. 17.00
godz. 18.30

Rybki z ferajny  kom. anim. (b.o.) USA
Aleksander  historyczny (15 1.) USA

ust ronsk A

zutsomlkiedcaJH

dziesięć lat temu

Twórcę Słownika Gwarowego. Józefa Golca pytaliśmy, skąd
wziął się pomysł na to wydawnictwo. Autor odpowiadał: Ukła
dałem krzyżówki do „Głosu Ziemi Cieszyńskiej", a czytelnicy
z a p r a s z a  ul. O g r o d o w a 5 zywutsrponmlkjigedcaZUSNMLKIFECA
stale dopominali się o krzyżówki gwarowe. Żeby je robić stale
(naprzeciwko kwiaciarni Konwalia)
tel. 0 501190350
musiałem notować słowa i zwroty gwarowe aby mieć je pod
Wykonujemy:
ręką. Ilość tych notatek z czasem nawarstwiała się. Gdy miałem
• p a z n o k c i e ż e l o w ezywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(w tym ślubne)
odchodzić na emeryturę zapytałem nieśmiało w Macierzy Ziemi
• artystyczne zdobienie paznokci
• nenna
•depilacja
Cieszyńskiej, czy by tego nie opublikować.

Nowo Otwarły
S a l o n kosm<k(y(:/iiv

Sprzedam renault clio; 1,6 D, 1996
rok. Tel. 8547163.

Mieszkanie do wynajęcia.
Tel. 8543896.

s

Amatorskie Zawody w Slalomie Gigan
cie o Puchar Czantorii  wyc iąg Solisko
na Czantorii

godz. 19.45 Męskie sekrety  kom. rom. (151.) USA
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
je do pracy w Ustroniu wykwalifi

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
teł. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.

Sprzedam citroen xara; 1,4, combi,
1999 rok, przebieg 108 tys.
Tel. 8520574, 0604964065.

10.02

godz. 11.30

PRZ Y J DŹ , ZOBACZ'

•

•

•

•

•

•

[do 7 marca MALOWANIE GRATIS] zywutrponmlkiedbaMKJD
Na sesji Rady Miasta radny Jerzy Bałdys twierdził: Słuchając
Możliwość kupienia karnetu
zdyscyplinować
dyskusji o śmieciach, uważam, że ktoś powinien
 prezent na urodziny, imieniny. Dzień Kobiet itp.
społeczeństwo, muszą być nakładane kary za niewłaściwe za
chowanie. Jan Szwarc natomiast zauważył, że istnieje Zakład
Usług Komunalnych dotowany przez miasto i to on powinien się
zająć sprawami porządkowymi. [...] Franciszek Korcz wniosko
wał by wystąpić o ustawienie znaku ograniczającego
prędkość
ul. Cieszyńska 2,
tel.8542102.
na „dwupasmówce" w rejonie skrzyżowania z ul. Dominikańską
ul. Skoczowska 111, tel. 8542489.
 wydarzył się tam kolejny śmiertelny wypadek.
•
•
•
ul. Daszyńskiego 8, tel.8545776.
„Szkaradna", wielka, budowana przez lata centrala telefonicz
na, która powstała mimo wielu protestów Towarzystwa Miłośni
ków Ustronia. /.../ Poza tym nic się nie zmieniło: telefonów jak
brakowało, tak brakuje. [...] Kiedy chcieliśmy się zorientować,
jak aktualnie można się ubiegać o telefon, jakie trzeba spełnić
warunki poinformowano nas, że dyrekcja Rejonowego Urzędu
Telekomunikacyjnego w Cieszynie zabroniła udzielać jakichkol
wiek informacji. Ciekawe co za tajemnice lub jakie niespodzianki
trzyma w zanadrzu Telekomunikacja Polska. Aby się tego dowie
dzieć, spróbowaliśmy porozumieć się z dyrekcją TP SA. Wynik
nawet niezły, bo już za piątym razem po drugiej stronie kabla
telefonicznego, odezwał się głos sekretarki dyrektora Jeaschke
informujący mnie, że niestety dyrektora nie ma w tej chwili. Na
drugi dzień również, pomimo wielokrotnych prób, nie udało nam
się porozmawiać z dyrektorem, jednak dowiedzieliśmy się, że wy
biera się właśnie na urlop i będzie po 20 lutego.

DYŻURY APT EK
1011.02
1214.02
1517.02

aptekaElba,
 apteka Myśliwska,
 apteka Centrum,

...o wiele cięższa w duecie.
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Z listu do Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisanego przez
zastępcę burmistrza Tadeusza Dudę: Miasto Uzdrowisko Ustroń prosi
przeprowadzenia
Pana ministra o przeanalizowanie możliwości
ferii zimowych dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawo
wych w kilku terminach. [...] Doświadczenia naszego miasta wska
zują, że atrakcyjne miejscowości, takie jak Ustroń, nie są w stanie
przyjąć wszystkie grupy dzieci w jednym terminie, natomiast po
Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
okresie ferii ośrodki wczasowe świecą pustkami.
(mn)

zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMKJIGFDCBA

10 lutego 2005 r.

P. Moskała na najwyższym stopniu podium w Spale.

HALOWA MISTRZYNI
Zawodniczka Kuźni Ustroń Patrycja Moskała zdobyła tytuł
halowej mistrzyni Polski w skoku o tyczce juniorek młodszych.
Patrycja jest uczennicą I klasy Liceum Ogólnokształcącego im.
Kopernika w Cieszynie.
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
odbyły się w Spale 30 stycznia. W skoku o tyczce dla juniorek
młodszych pierwszą wysokością było 2,70 m. Wystartowało więc
13 zawodniczek, które miały szansę z tą wysokością się uporać.
Patrycja bez trudu skoczyła 2,70, następnie 2,90 i 3,10. Wyso
kość 3,20 zaliczyła w drugiej próbie. Do wysokos'ci 3,30 dociera
pięć zawodniczek. Wydawało się, że wszystko zostało rozstrzy
gnięte, gdy w pierwszym podejściu wysokość tę pokonuje Kar
men Bunikowska z AZS AWF Gdańsk. Natalia Ilkowska z ZLKL
Zielona Góra i Patrycja skaczą 3,30 dopiero w trzeciej próbie.
Wcześniej bez strąceń skakała K. Bunikowska, natomiast tyle
samo strąceń co Patrycja miała N. Ilkowska, przy czym miała
mniej prób. Na wysokości 3,40 rywalki trzykrotnie strącają, na
tomiast Patrycja ponownie przechodzi w trzeciej próbie. Jak
twierdzi trener Marek Konowoł niewiele brakowało, by podczas
tych zawodów przeszła 3,50 m.
 W całym konkursie skakałam jako pierwsza  mówi P. Moska
ła.  Gdy nie zaliczyłam w drugiej próbie 3,40, nerwy były ogrom
ne. Konkurs obserwował trener i rodzice. Oni przeżywali jeszcze
większe nerwy. Skoczyłam i patrzyłam, co zrobią rywalki w swych
ostatnich skokach. Potem duża radość. Startowałam na nowych

tyczkach, twardych, ale skakać się dalo. Teraz jestem
w dość dobrej formie, zdobyłam pierwszą klasę sportową.
Wcześniej Patrycja uczestniczyła dwukrotnie w halowych za
wodach w Opawie „Slezska Latka" i dwukrotnie zajęła drugie
miejsce, za swą młodszą koleżanką Agatą Bijok. 8 lutego
A. Bijok skoczyła 3,25, P. Moskała 3,05, czwarte miejsce zajęła
Magda Molek (2,85), dziewiąte Martyna Cyganek (2,25), wśród
chłopców zawodnicy Kuźni zajęli miejsca: 8. Szymon Konowoł
(2,85), 10. Tomasz Klyta (2,25). Tu zaznaczyć trzeba, że np.
M. Cyganek startowała w tej samej grupie co zawodniczki star
sze od niej o 6 lat. Zawodnicy Kuźni natomiast zmagali się
z rywalami nawet o 8 lat starszymi.
W drugich zawodach „Slazska Latka" reprezentanci Kuźni
Ustroń zajęli miejsca: dziewczęta: 1. A. Bijok (3,40), 2. P. Mo
skała (3,30), 3. M. Molek (3,10), 6. M. Cyganek (2,60), chłopcy:
8. T. Klyta (2,50), 10. Sz. Konowoł (2,25).
 Teraz w sekcji trwa intensywna praca okresu przygotowawcze
go  mówi trener M. Konowoł.  Bardzo intensywne zajęcia
odbywają się sześć razy w tygodniu. Trzy dziewczynki objęte
szkoleniem centralnym, czyli Agata Bijok, Magda Molek i Pa
trycja Moskała, były na obozie w Spale, gdzie trenowały pod
okiem trenera kadry Ryszarda Szymczaka. Tu praktycznie nie
mamy gdzie skakać i dlatego jeździmy na zawody do Czech.
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
W pierwszych zawodach w Opawie skakaliśmy po czteromie
sięcznej przerwie. Teraz wykonują dużą pracę treningową. Same
dostrzegają, że ta ciężka praca daje wyniki. A przecież my teraz
nie skaczemy. Starty halowe są miłym przerywnikiem.
Po zdobyciu tytułu halowej mistrzyni Polski przed Patrycją
Moskałą otworzyła się możliwość wyjazdu na pierwsze Mistrzo
stwa Świata Juniorek Młodszych, które w tym roku rozegrane
zostaną w Marrakeszu. Wymagane jest jednak minimum 3,70 m.
Brakuje więc 30 cm.
 Trener uważa, że jest to do zrobienia  mówi Patrycja.  Cztery
miesiące temu mój rekord życiowy wynosił 3,10. Wiem, że teraz
będzie coraz trudniej pobijać życiowe rekordy, ale bardzo chcia
łabym na te mistrzostwa pojechać. Gdy wychodzi się z hali na
stadion, zazwyczaj przełożenie jest takie, że skacze się o 20 cm
lepiej. Myślę, że 3,70 jest do zrobienia, jeżeli rozskaczę te twar
de tyczki. Trener teraz chce dla nas zakupić tyczki karbonowe,
to też powinno pomóc. Muszę też przejść na tyczkę czterometro
wą. Na mistrzostwach skakałam na takiej tyczce 3,50, ale nie
wyszło. Byłam już wtedy ucieszona zwycięstwem i trochę zde
koncentrowana. Jeśli można, chciałabym bardzo serdecznie po
dziękować trenerowi Markowi Konowołowi, za to, że mnie tak
dobrze wyszkolił i rodzicom, że mnie dopingują i wspierają.
Sam trener twierdzi, że jak wszystko dobrze pójdzie, wyniki
w lecie mogą być bardzo obiecujące i dodaje:
 Mamy nadzieję, że wszelkie nasze starania o finansowanie sek
cji zostaną uwieńczone sukcesem.
Wojsław Suchta

SIATKA W DWÓJCE
5 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 roze
grano turniej siatkówki drużyn młodzików uczestniczących
w rozgrywkach o mistrzostwo województwa. Mistrzostwa do
biegają końca, a ustrońska drużyna walczy obecnie w grupie
o miejsca 912. W turnieju w Ustroniu siatkarze TRS „Siła" prze
grali z Victoria Lubliniec 1:2 i wygrali UKS Top Jedynka z Biel
skaBiałej 2:0. Po tym turnieju zajmują pierwsze miejsce, ale
pozostał jeszcze jeden turniej w BielskuBiałej, w którym „Siła"
nie wystąpi, ponieważ będzie pauzować. Wszystko wiec zależy
od tego jak będą grać rywale. zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
•

•

•

7 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odby
ły się eliminacje do mistrzostw powiatu gimnazjów. Oczywiście
bez trudu awansowały drużyny dziewcząt i chłopców z ustroń
skiego Gimnazjum nr 2. Dziewczęta miały za rywalki wyłącznie
gimnazjalistki z Goleszowa, z którymi pewnie wygrały 2:0. Dru
żyny z Istebnej i Wisły na eliminacje nie przyjechały.
Chłopcy z G2 bez problemów wygrali swe mecze bez straty
seta z Goleszowem i Wisłą. Finały powiatowe gimnazjów w siat
kówce odbędą się również w sali gimnastycznej SP2 11 lutego.
Dziewczęta swe mecze rozpoczną od godz. 9.00, chłopcy od
godz. 12.00.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
(ws)
Siatkarze G1 mieli wyraźną przewagę.
10 luteizo 2005 r.

Fot. W. Suchta
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Jako sie mocie

zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMKJI

Bo jo je wkurzono łod samego rana i rozmyślóm czy werci pisać,
czy to łosmolić i dać se pokuj. A lo co mi sie rozchodzi? Na ło
chodnik, dyć dycki szmatlym sie piechty i łod rana robiym jakisi
sprawunki, przeca rodzinę trzeja wyżywić. A jak tego śniega na
suło, a zomiyntów sie narobiło, to doprowdy niezła iś po chodni
ku. Pługi jeźdźóm, to prowda, nale jyno po testach, a na chodni
kach tego zmazanego marasu je sporo, tóż sie szmatlym jak mucha
w smole i doista móm doś tej z.imy, chocioż latoś prz.isz.la dziepro
pod koniec stycznia, a tnie już łobmierzła.
Nejlepi by se było siednóć, telewizor puścić i czakać aż tyn
śniyg stajo. Nale ni mo tnie kiery wyrynczyć, tóż sama łażym łod
sklepu do sklepu i pierónujytn na to lodśnieżani. Bo przeca mómy
tyn dwacaty piyrszy wiek, to już by sie też niejedyn móg prziłuczyć
tyn śniyg łodchybować. Ale ni, jeżdżóm ty traktory z pługami, tam
kaj śniega ni ma, a kajje, to go niechajóm jak na złoś. Na łosiedlu
Cieszyńskim, kole Savi, kole Alberta, nogi sie zapadujóm powyżyj
kostki w tym szary maras i tela mosz człowieku uciechy z tej zimy.
Że porenoście metrów przyńdziesz, a je żeś sfuczany, że ani dychać
nielza. (Jnażykałach sie, nale czy to co putnoże? Łobiod trzeja
warzić, tóż kóńczym te pisaninę, a łobiecujym se, że jak jyny na
dyńdzie wiosna, a móm nadzieje, że przijdzie latoś już pod koniec
Siatkarki nie wywalczyły finału.
Fot. W. Suchta
lutego, abo na poczóntku marca, to bydym sie nióm radować
i szpacyrować a wygrzywać sie na słoneczku, że hej. Bo na stare
roki to człowieka coroz wiyncyj rzeczy wnerwio, a coroz tniyni je
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
radości, tóż ni mogym sie doczkać, coby już. kwiotki kwitły, lot o
baji
kluczyki, abo mojiczki.
Siatkarki TRSu Siła Ustroń wzięły udział w turnieju półfina
Dzierżcie sie ciepło, a nie roznimóżcie sie, bo cnoci grypa zaś
łowym mistrzostw Śląska Juniorek, który odbywał się od 4 do 6
do nas sie przismyczyła.
Hela
lutego w Zawierciu. PodopiecznezyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Zbigniewa Gruszczyka prze
grały wszystkie swoje pojedynki po 0:3 i zajęły ostatnie miejsce
w turnieju. Najlepiej nasze siatkarki grały w meczu z Wodzisła
wiem, swym niedawnym rywalem z grupy. Tym samym drużyna
TRS „Siła" znalazła się w tym sezonie na 78 miejscu w woje
Po udanym sobotnim konkursie Pucharu Kontynentalnego
wództwie śląskim. Awans do turnieju finałowego, który odbę
w skokach narciarskich w niemieckiej miejscowości Braunlage, rów
dzie się w dniach 1416 lutego wywalczyły zespoły MKS Za
nież w niedzielnych zawodach nasi skoczkowie spisali się przy
wiercie i MKS Wodzisław Śląski.
zwoicie. Rafał Śliż (KS Wisła Ustronianka) uplasował się na piętna
stym, a Tomisław Tajner na dwudziestym szóstym miejscu. Dwuna
 Teraz przed drużyną lekkie roztrenowanie, krótka przerwa,
sty zawodnik sobotniego konkursu Piotr Żyła (KS Wisła Ustro
a następnie rozpoczynamy przygotowania do następnego se
zonu rozgrywek  mówi trener Z. Gruszczyk.  W wakacje bę
nianka) miał wczoraj dużego pecha. W pierwszej serii konkursowej
dziemy chcieli wyjechać na obóz do Ustki, a do rozgrywek
mieszkający w Ustroniu zawodnik skoczył 93 metry, jednak błąd
w przyszłym sezonie do wojewódzkiej ligi siatkówki zgłosić
przy lądowaniu spowodował upadek. Sędziowie dopuścili jednak
naszego reprezentanta do udziału w drugiej serii. Niestety strata
już dwie drużyny  młodziczek i juniorek.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbędą się fina
punktowa była na tyle duża, że Żyle nie udało się wyprzedzić żad
ły Mistrzostw Śląska kadetek. Wystąpią cztery najlepsze drużyny
nego z trzydziestu rywali i w ten sposób nie zdobył żadnego punktu
w województwie, a grać będą przez trzy dni do 1820 lutego, (ws) zutsomlkiedcaJH
w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego.
(mn)

ODPADŁY SIATKARKI

ŻYŁA W KONTYNENTALNYM

POZIOMO: 1) czuwa w górach, 4) cztery w samochodzie,
6) polny i łąkowy kwiat, 8) białe, czerwone, deserowe, 9) azja
tyckie państwo, 10) na boisku koszykarskim, 11) dawniej
o chłopie, 12) ciężka zasłona, 13) kawiarniany atrybut, 14) dla
narciarzy, 15) miasto w stanie Waszyngton, 16) pies myśliw
ski, 17) cyrkowa scena, 18) piłka poza boiskiem, 19) pogoda,
20) w podgrupie cynkowców.

K RZ Y Ż ÓWK A
K RZ Y Z OWK A
K RZ Y Z OWK A
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) zbiór gwiazd, 2) kuzyn kwadratu, 3) zakład,
przedsiębiorstwo, 4) totolotkowy kiosk, 5) świadectwo technicz
ne, 6) mit obok mitu, 7) łańcuch górski w Chinach,
11) kawałek chleba, 13) w podgrupie skandowców, 17) miara
powierzchni gruntu.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi ocze
kujemy do 18 lutego br.
Rozwiązanie krzyżówki z nr 3
ZIMOWA LABA
Nagrodę 30 zł otrzymuje HERMINA BUJOK z Ustronia,
ul. Folwarczna 13. Zapraszamy do redakcji. zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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