
15 listopada 2007 r.   Gazeta UstroMska   �

 Nr 46 (837) 15 listopada 2007 r. 1,70 zł (w tym 0% Vat) 	 Nakład:	1400	egzemplarzy  ISSN 1231-9651

MYSIKRÓLIK
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CZERWONE 
KARTKI

(dok. na str. 2)

Od wielu lat koncertuje pan w Ameryce. Słyszałam kiedyW 
jak Michał Urbaniak narzekał na współpracC z tamtymi 
muzykami. Szczególnie na ich niepunktualnoWć. Jakie pan 
ma doWwiadczenia?
Michał Urbaniak gra inn> muzykC. Bardziej hip – hopow>, rocko-
w>, być moce w tym Wrodowisku jest trochC inaczej. Ja grałem  
z muzykami starszej daty, którym zdarzało siC spóanić na nagranie 
lub koncert, poniewac w Nowym Jorku jest ducy ruch i straszne 
korki. Ale to s> muzycy, którzy znaj> swoj> wartoWć. Nie musz> 
niczego udawać. Oni po prostu s> wybitni, nie pokazuj> tego. 
Chociac rzeczywiWcie moce to uchodzić za pewnego rodzaju non-
szalancjC. Jak zaczynaj> grać, to po prostu graj> i robi> to dobrze. 
To s> muzycy, którzy nie mog> sobie pozwolić na poWpiech, bo 

Rozmowa z Adamem Makowiczem

11 listopada pochodem z koWcioła udano siC pod Pomnik PamiCci.                                                      Fot. W. Suchta

M=dre i zdolne ojcoWSki  doM
Obchody VwiCta NiepodległoWci 11 listopada rozpoczCły siC 

naboceMstwem w koWciele ewangelicko-augsburskim Apostoła 
Jakuba Starszego. Proboszcz ks. Piotr Wowry witał wszystkich 
zgromadzonych w koWciele. Kazanie wygłosił proboszcz kato-
lickiej paraii Ww. Klemensa ks. kanonik Antoni Sapota, który 
powiedział m.in.:
- Gromadz>c siC jako ludzie wierz>cy, spotykamy siC, aby siC 
wspólnie modlić. Dlatego niech to rozwacanie, które chcC teraz 
poprowadzić bCdzie takce okazj> do modlitwy, przede wszystkim 
do modlitwy. Nie do rozwacania m>drych słów, nie do szukania 
jakichW szczególnych natchnieM, nie do wytykania jakichW wad 
narodowych, ale przede wszystkim do modlitwy.

Ojcowski dom to istny raj,  
Dar Ojca niebieskiego.  
ChociacbyW przeszedł cały Wwiat,  
Nie znajdziesz piCkniejszego.

(dok. na str. 4)
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Od 13 lat w Czeskim Cieszynie 
działa polska ksiCgarnia opa-
trzona szyldem „Knihkupiectvi 
- KsiCgarnia - Biblos”. Otwo-
rzyli j> trzej Polacy miesz-
kaj>cy na Zaolziu. Budynek,  
w którym siC mieWci, przed 
wojn> był własnoWci> Macie-
rzy Szkolnej. 
    
W Muzeum Besk idzk im  
w WiWle przez najblicszy miesi>c 
mocna ogl>dać obrazy nama-

lowane podczas plenerów zor-
ganizowanych w ramach „Be-
skidzkich Integracji Sztuki”. Od 
trzech lat te spotkania artystów 
w beskidzkich groniach sponso-
ruj> Bocena i Jan Kukuczkowie. 
GoWciem na wernisacu był kra-
kowski bard Leszek Długosz.
   
Na pocz>tku lat 90. minio-
nego wieku w DCbowcu po 
raz pierwszy zorganizowano 
turniej sołectw. Rywalizacja 
w konkurencjach rekreacyj-
nych i zrCcznoWciowych przy-
padła do gustu mieszkaMcom  
i impreza organizowana jest 
rokrocznie do dzisiaj.
   
Ponad 50 lat temu wody 
Wisły zalały wieW Zarzecze. 

MieszkaMców juc w niej nie 
było. Zostali przesiedleni, bo 
w miejscu ich wioski posta-
nowiono wybudować sztucz-
ny zalew, znany jako Jezio-
ro Goczałkowickie. A ludzie 
zostali rozrzuceni po całym 
regionie.

Wiosn> 1994 r. paraia ewange-
licko-augsburska w Cisownicy 
wzbogaciła siC o dom paraial-
ny. Wierni przepracowali przy 
jego budowie ponad 28 tys. 
godzin, a koszt budowy siCgn>ł 
blisko 1,5 miliarda ówczesnych 
złotówek. 

Pod koniec paadziernika jubi-
leusz 55-lecia obchodził KS 
Beskid Brenna. Były gratulacje 

i odznaczenia. Wydano tec 
okolicznoWciow> publikacjC.

Pierwszy rocznik „PamiCtni-
ka Zarzeckiego” ukazał siC  
w 50 rocznicC tego wydarzenia  
i zawierał bogaty materiał fak-
tograiczny, wspomnieniowy 
i fotograiczny o wysiedleniu 
ludnoWci w 1954 r. w zwi>zku 
z budow> zbiornika znanego 
dzisiaj jako Jezioro Goczał-
kowickie.
    
Jeszcze do koMca lat 90. ko-
szykarki LKS Cieszynianka 
odnosiły sukcesy na ligowych 
parkietach. Z powodu kłopo-
tów inansowych klub zawiesił 
działalnoWć i nie wznowił jej 
do dzisiaj.             (nik)

(dok. ze str. 1)

A. Makowicz.                Fot. W. Suchta

M=dre i zdolne

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

wtedy oddech jest nierówny. MuzykC mocna tworzyć tylko wtedy, 
gdy siC jest zrelaksowanym. 
WiCc oni nie maj> tremy?
Oni tam s> inaczej wychowywani nic my. Nas zcera ambicja, mu-
simy pokazać, ce jesteWmy wacni, m>drzy. Przykładem moce być 
panuj>ca do niedawna klasa rz>dz>ca. AmerykaMskim dzieciom od 
pocz>tku powtarza siC, ce s> m>dre i zdolne. Wyrastaj> w takiej 
relaksowej atmosferze. Moce czasami zbyt relaksowej, nie wiem, 
nie znam siC na tym, ale dziCki temu nie maj> w ogóle tremy. 
To jest rzeczywiWcie fantastyczne, bo daje im to pełn> swo-

bodC.
Tak, s> swobodni, maj> WwiadomoWć tego co robi>, potrai> siC 
skupić na przykład na grze, tworzeniu muzyki. Natomiast ambicja 
potrai człowieka tak creć od Wrodka, ce wszystko zaczyna siC 
psuć. Oni wolni s> od takich uczuć.
Czy wWród muzyków, z którymi pan koncertował, był jakiW 
szczególnie ekscentryczny?
Tak, spotykałem siC z takimi. Jeceli z nimi grałem, to raczej dosyć 
krótko. Zreszt> to zalecy, co nazywamy ekscentrycznoWci>, bo s> 
muzycy, którzy maj> pewne problemy z naducywaniem rócnych 
Wrodków i wtedy taka współpraca nie jest mocliwa. Natomiast 
s> tec muzycy, którzy w cyciu mog> zachowywać siC nietypo-
wo, lekko odbiegaj>c od normy. Szczególnie w Nowym Jorku, 
gdzie jest ogromna mieszanka ludzi. Jednak gdy pojawiaj> siC na 
estradzie, to s> skupieni na grze. Potrai> tak grać, ce ac ciarki 
przechodz>, a potem schodz> ze sceny i znów zaczynaj> cyć  
w swoim Wwiecie. Tam gdzie mieszkam ludzie akceptuj> nawet 
doWć duce odchylenia od normy, jeWli chodzi o zachowanie. Jest 
bardzo duca tolerancja, czego nie ma u nas w Polsce. MyWlC, ce 
brak tolerancji dotyczy wszystkich małych krajów, które cyj>  
w takim zamkniCtym krCgu, zaWcianku. Widz> tylko ja, rodzina, 
trochC my, a reszta jest zupełnie obca.
Co myWli pan o dzisiejszym kształceniu muzycznym?
Szkolnictwo polskie tym siC rócni od amerykaMskiego, ce tam 
kacdy musi przejWć szkolenie na instrumentach muzycznych  
w klasach podstawowych. Kacdy uczy siC grać trochC na forte-
pianie – trwa to jeden rok, potem na dowolnym instrumencie, 
a w nastCpnym roku gra w młodziecowych zespołach. Dalej ta 
edukacja muzyczna zanika, ale z tej grupy mocna juc wyłonić 
młode talenty.
Czy wobec tego polska szkoła ucieka od muzyki?
Uwacam, ce w polskiej szkole jest ogromnie duco materiału do 
nauczenia, do tego dochodzi jeszcze religia, która mogłaby od-
bywać siC po lekcjach. Dlatego tec na muzykC jest coraz mniej 
miejsca. Nie ma czasu na takie rzeczy jak: kaligraia, wychowanie 
muzyczne. Wypełnić t> lukC mog> rodzice posyłaj>c dzieci na 
lekcje prywatne.
Co panu daje muzyka?

*    *    *

*    *    *

To jest całe moje cycie. Jest pełno rzeczy, których nie lubiC ro-
bić. Na przykład wypełnianie formularzy podatkowych. DziCki 
muzyce łatwiej mi przejWć przez te administracyjne rzeczy, bo 
przeciec wci>c trzeba coW załatwiać: paszport, zaWwiadczenie. 
Ostatnio wymieniałem dowód osobisty na plastikowy. Znowu coW 
siC zmienia i tak bCdzie zawsze. To nie jest tak, ce coW zrobimy  
i to tak zostanie. To nie jest tak, ce demokracjC mamy i bCdzie na 
zawsze. Nie, stale siC o to walczy. Ci>gle tec trzeba siC czegoW 
uczyć, ci>gle przychodzi nowe i na staroWć nie mogC mieć spo-
koju. Ja duco pracujC na komputerze, ale z muzyk>. Na innych 
programach nie znam siC zbyt dobrze. Czasem, gdy coW siC zepsuje 
w komputerze, to próbujC sam to naprawić, ale zajmuje mi to 
ogromnie duco czasu i nie zawsze siC udaje. To wcale nie jest dla 
mnie przyjemne. RobiC to wszystko, bo muszC. Muzyka natomiast 
jest dla mnie kwintesencj> cycia. Daje mi radoWć. KomponujC  
i potem chcC siC podzielić tym z publicznoWci>. Najwacniejszy dla 
mnie jest fakt, ce publicznoWć chce tego słuchać, ce nawi>załem 
z ni> kontakt. To jest całe moje cycie.
Co by pan zrobił, gdyby znikły wszystkie instrumenty?
Wtedy musiałbym sam coW skonstruować. 
WiCc nie wyobraca pan sobie cycia bez muzyki? Nie ma pan 
innej opcji?
Mam duco opcji. W momentach, kiedy czujC, ce muszC siC oddalić 
od muzyki, szczególnie gdy nie mogC z czegoW wybrn>ć, wtedy 
zajmujC siC innymi rzeczami. ZajmujC siC na przykład komputera-
mi. Ten komputerowy Wwiat jest dla mnie ci>gle dosyć tajemniczy 
i przez to poci>gaj>cy. To jest rodzaj zabawy, bo właWciwie do 
pisania nut mam od piCciu lat ten sam program. W kacdym razie 
lubiC siC bawić elektronik>, np.: zdalnie sterowanymi samocho-
dami. Chciałbym tec być lotnikiem, ale do tego potrzeba trochC 
wiCcej czasu. Latanie to było kiedyW moje marzenie. Niestety było 
ono poza zasiCgiem moim i moich rodziców. W tych czasach nie 
było pieniCdzy na takie hobby.
Wobec tego cyczC, by usiadł pan kiedyW za sterami i dziCkujC za 
rozmowC.                                       Rozmawiała: Anna Rokosz
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rzyła w forda escorta kierowanego 
przez mieszkaMca Ustronia.
07.��.�007 r.
Na ul. Skoczowskiej zatrzy-
mano nietrzeawego mCcczyznC 
jad>cego na rowerze. MCcczy-
zna miał 1,7 mg/l alkoholu we 
krwi.
09.��.�007 r.
Na ul. Sanatoryjnej kierowca peu-
gota 306, mieszkaniec Koniakowa 
w trakcie wymijania uderzył w ia-
ta bravo nalec>cego do mieszkanki 
Simoradza. Sprawca oddalił siC  
z miejsca zdarzenia przed przyby-
ciem policji.
�0.��.�007 r.
Na ul. Katowickiej II kierowca 
nissana, mieszkaniec Wisły je-
chał zbyt szybko i doprowadził 
do zderzenia z wv passatem 
kierowanym przez mieszkaMca 
PierWćca.
�0.��.�007 r.
Zgłoszono kradziec czterech ze-
stawów znaków drogowych ze 
skrzycowania ul. Katowickiej z ul. 
Drozdów.                               (ar)

05.��.�007 r.
Na ulicy 3 Maja policjanci zatrzy-
mali nietrzeawego mieszkaMca 
Ustronia jad>cego na rowerze. 
Zatrzymany miał 0,59 mg/l alko-
holu we krwi.
05.��.�007 r.
Na ulicy Skoczowskiej kieruj>cy 
hundaiem mieszkaniec Górek 
Wielkich wpadł w poWlizg i na-
jechał na tył jad>cego przed nim 
forda fiesty kierowanego przez 
mieszkankC Ustronia.
06.��.�007 r.
Na skrzycowaniu ul. Katowickiej 
z ul. CieszyMsk> mieszkaniec 
Wisły kieruj>cy fordem escortem 
nie dostosował prCdkoWci do ist-
niej>cych warunków drogowych  
i doprowadził do zderzenia  
z iatem 500 kierowanym przez 
mieszkaMca Bestwiny.
06.��.�007 r.
Na ul. DaszyMskiego mieszkanka 
Ustronia kieruj>ca vw golfem ude-

05.��.�007 r.
W trakcie kontrolowania osób han-
dluj>cych na targowisku miejskim 
sprawdzano przestrzeganie przepi-
sów sanitarnych oraz regulaminy 
targowiska. badna z handluj>cych 
osób nie złamała przepisów sani-
tarnych.
07.��.�007 r.
Interweniowano w okolicy jed-
nego z domów wczasowych  
w dzielnicy Zawodzie. Zgłoszenie 
dotyczyło blokowania chodnika 
przez zaparkowane samochody. 
Po interwencji stracy samochody 
zostały usuniCte.
07.��.�007 r.
Przeprowadzono kontrole porz>d-
kowe w dzielnicach Lipowiec  
i Hermanice. Kontrole nie wyka-
zały nieprawidłowoWci.
08.��.�007 r.
Prowadzono wzmocone kontrole 
w poblicu szkół podstawowych 
oraz w okolicy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Sprawdza-
no prawidłowe zachowanie siC 
młodziecy.

*    *    *

�0.��.�007 r.
Zabezpieczano trasC odbywaj>-
cego siC w naszym mieWcie Biegu 
Legionów.                              (ar)

*    *    *

*    *    *

16.11 - znany i ceniony polski 
zespół bluesowy, duMo bluesa klasy-
czego jak i autorskich pomysłów muzyków.

www.mrblues.wirtualnezory.pl
23.11 - DZIWOKI

Koncert zespołu legendarnego 
Lothara Dziwokiego.

30.11 -  Andrzejki w ANGEL’S!
SYLWESTER 07/08r.!

Zapraszamy na stronę internetową.

20.30 
co piątek muzyka na Mywo

KONCeRT  MłOdyCh  TAleNTóW 
17 listopada o godz. 18.00 w  MDK „Pracakówka” odbCdzie 

Koncert Młodych Talentów. W koncercie udział wezm> artyWci 
z Neukirchen-Vluyn, Hajdunanasz i Pieszczan, a takce soliWci  
z naszego miasta. 

NA  VlUbNyM  KObieRCU  STANBli
elcbieta Pilch z Ustronia i Klaudiusz Kozłowski z Ustronia.

KAleNdARz USTROLSKi
Urz>d Miasta i Muzeum UstroMskie zapraszaj> na promo-

cjC Kalendarza UstroMskiego na 2008 rok, która odbCdzie siC  
w Muzeum w sobotC 17 listopada o godz. 15.00. Promocji do-
kona Katarzyna Szkaradnik. W programie wystawa fotograii  
i pami>tek Małgorzaty Lasoty z Wietnamu i Kambodcy.  

„SUNRiSe”  NA  ANTeNie
21 listopada (Wroda) o godz. 14.30 w I programie TVP – Ma-

gazynie Młodziecowym „RAJ” wyemitowany zostanie reportac  
o zespole „SUNRISE” działaj>cym przy tut. Paraii Ewangelickiej. 
Powtórzony zostanie w TV POLONIA: 22.11. o godz. 17.40 oraz 
23.11.o godz. 9.50.

*    *    *

Serdeczne wyrazy współczucia 
pani Wandzie Misiorz 
z powodu Wmierci mCca 

Wp. Jana Misiorza 
składj> burmistrz, Rada Miasta 

i pracownicy UrzCdu Miasta w Ustroniu 

Jan Misiorz  lat 67   ul. 3 Maja 54
Gustaw Podcorski lat 68  ul. J. Sztwiertni 23
helena Kubala lat 93  ul. Kluczyków 3
bronisława CieWlar lat 81  ul. A. Brody 72
leon Szuper  lat 67  ul. Manhatan 7/12
Jan Chmiel  lat 56  ul. Porzeczkowa 16

Ci, KTóRzy Od NAS OdeSzli:

Serdeczne podziCkowania za opiekC, 
pamieć, okazywane współczucie i udział 

w uroczystoWci pogrzebowej naszego kochanego 

MCca i Ojca 
Wp. Jana Misiorza 

ksiCcom paraii Ww. Klemensa w Ustroniu, 
delegacji UrzCdu Miasta i Rady Miasta, pracownikom 
UrzCdu Miasta, pocztom sztandarowym GOPR i OSP 

w Ustroniu, dyrektorkom Muzeum UstroMskiego  
i Muzeum beskidzkiego w WiWle, 

Pani Naczelnik Wydziału Kultury UrzCdu Miasta  
w Ustroniu, kolecankom i kolegom GOPR, PTTK, 
PbP „ORbiS” i TbS w Ustroniu, redakcji gazetki  

„Po górach dolinach” i Gazety UstroMskiej,  
zespołowi Regionalnemu „Koniaków” wraz z kapel> 

„Wałasi”, Gminnej Spółdzielni „SCh” w WiWle,  
lekarzom i pielCgniarkom Szpitala Vl>skiego  

w Cieszynie, rodzinie, przyjaciołom, s>siadom,  
znajomym oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składaj> w smutku pogr>ceni  
bona i Syn 

W artykule „O miłoWci do ksi>g” w nr 44 Gazety Ustronskiej 
wkradł siC bł>d. Wystawa „Ze skarbów Ksi>cnicy CieszMskiej” 
-Druki Biblioilskie ze ziorów Marii Skalickiej trwać bCdzie do 
koMca listopada. Za pomyłkC przepraszam.   irena Maliborska

PReleKCJA 
20 listopada o godz. 17.00 w sali paraialnej na placu ks. 

Kotschego, odbedzie siC prelekcja Boceny KubieM, pt. „bycie  
i działalnoWć Andrzeja Brody.

*    *    *
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ojcoWSki  doM
BłogosławieMstwo ksiCcy.                                           Fot. W. Suchta

To słowa modlitwy, pieWni, któr> wszyscy znamy, Wpiewamy. Jan 
Kubisz pisz>c tC pieWM do melodii, która była juc przedtem znana 
w narodach słowiaMskich, chciał ukazać nam przede wszystkim 
nasz rodzinny dom. Ale w tych słowach takce pobrzmiewaj> 
jakieW nadzieje Domu Ojca; Ojca Niebieskiego; Domu, który jest 
nadziej> dla kacdego z nas. (...)

Pomordowani w Katyniu, pomordowani na rócnych frontach 
Wwiata w czasach nam jeszcze bliskich i znanych, i w czasach 
odległych - za nasz> i wasz> wolnoWć. GdzieW rozsiane prochy 
w rócnych czCWciach Wwiata, to prochy naszych pobratymców, 
to prochy tych, którzy oddali cycie za OjczyznC, to prochy Po-
laków, którzy walczyli o woln> PolskC. To tych prochy, którzy 
cyli nadziej>, i tylko nadziej>. I wielu z nich nie doczekało i nie 
zobaczyło na własne oczy tej wolnoWci, o któr> walczyli. Dlatego 
dzieM dzisiejszy jest dniem wspomnienia i dniem modlitwy za 
tych, którzy byli, którzy walczyli i cyli nadziej>, ale takce dniem 
modlitwy o to, aby ta nadzieja, która jest w naszych sercach, ci>gle 
wzrastała; dniem modlitwy o to, aby wolnoWć, której my doznaje-
my, była we właWciwy sposób zagospodarowana. Wiemy, ce były 
czasy trudne, a moce nawet bardzo trudne, ale w tym wszystkim 
była nadzieja, ce OpatrznoWć nad nami czuwa. Ewangelia, któr> 
usłyszeliWmy dzisiaj, mówi nam o tym, ce jak ptaki niebieskie, 
nie siej> nie orz> tam jest człowiek, człowiek, który zaufał Bogu. 
OpatrznoWć Boca czuwa nad nami; opatrznoWć Boca czuwa nad 
narodami i nad naszym narodem takce. (...)

My mamy wolnoWć. My tC wolnoWć mamy zagospodarować, ale 
jak j> czujemy? Opowiadałem kiedyW pewne przecycie. Nic wiel-
kiego, a jednak - wydaje mi siC, ce mówi>ce o tym, ce nie czuje 
siC tego co siC ma, gdy siC to ma. Wyjecdcałem na pielgrzymkC 
do Lourdes ze swoj> parai> i na przygotowaniach mówiłem, ce 
tam jest taki zwyczaj, ce wieczorem wychodzi siC ze Wwiecami 
i kacda grupa jakoW tam chce pokazać kim jest - maj> napisy, 
lagi. MówiC, moce byWmy tec wziCli jak>W lagC? Spojrzeli na 
mnie - a właWciwie po co?. I pojechaliWmy. Wieczorem z tłumem 

ludzi poszliWmy, aby uczestniczyć w tej procesji. Vpiewano  
w rócnych jCzykach. Wł>czyliWmy siC do tego Wpiewu, i w pewnym 
momencie zauwacyliWmy, ce grupy narodowe zaczynaj> wyci>gać 
swoje lagi, pokazywać kim s>. Moi ludzie spojrzeli na mnie  ze 
smutkiem, a my nie mamy. A ja, przewiduj>c sytuacjC, wzi>łem 
ze sob> lagC, któr> schowałem do kieszeni. I w tym momencie 
zapytałem - a moce byWcie chcieli? Ja tu mam  w kieszeni. Oczy-
wiWcie! WziCli, rozwinCli, stanCli na palcach i pokazywali - my 
jesteWmy z Polski! My jesteWmy Polakami! (...)

A jak to wygl>da na co dzieM? Chociacby poszanowanie do 
rzeczy wspólnych. Chociacby tylko właWciwe płacenie podatków. 
Chociacby tylko poczucie odpowiedzialnoWci za tC mał> krainC, 
która mnie otacza. Chociacby tylko dobre słowo do człowieka, 
który jest koło mnie, a który moce przecywa trudnoWci cyciowe. 
Chociacby tylko modlitwa przed wykonan> prac>, aby dobrze 
j> czynić. Modlitwa o dobrego współpracownika, modlitwa 
za swojego zwierzchnika, modlitwa za swojego podwładnego. 
Modlitwa, do której zostaliWmy zachCceni przez pieWM przed 
kazaniem. To modlitwa, do której zachCca nas Jezus Chrystus. 
Modlitwa - jedni drugich brzemiona noWcie, bo odpowiedzialnoWć 
za drugiego człowieka jest odpowiedzialnoWci> za wspólny dom; 
odpowiedzialnoWci> za OjczyznC. Dlatego z tak> radoWci> powin-
niWmy wypowiadać słowa, które dzisiaj zostan> zaWpiewane na 
zakoMczenie tego naboceMstwa - OjczyznC  woln>  pobłogosław 
Panie. 

NaboceMstwo swym Wpiewem uWwietnił Chór Ewangelicki 
pod dyrekcj> Krystyny Gibiec. W wykonaniu chóru znalazły siC 
pieWni patriotyczne. 

Po udzielonym na zakoMczenie naboceMstwa przez ksiCcy 
błogosławieMstwie wyruszono pochodem pod Pomnik PamiCci 
przy rynku. Pochód otwierała orkiestra górnicza Sylwestra 
Skrzyszowskiego z JastrzCbia Zdroju. Pochód zatrzymał siC pod 
pomnikiem bohaterskiego lotnika RAF Jana Cholewy, gdzie 
kombatanci złocyli kwiaty.

Pod Pomnikiem PamiCci ustawiły siC poczty sztandarowe 
Ochotniczych Stracy Pocarnych z Centrum, Lipowca i Niero-
dzimia, Szpitala Reumatologicznego i Szkoły Podstawowej nr 
2. Odegrano hymn narodowy, po czym głos zabrał burmistrz 
Ireneusz Szarzec mówi>c m.in.:

VwiCto NiepodległoWci pozwala nam przystan>ć, zatrzymać siC  
i zastanowić nad przeszłoWci>. Pozwala nam pomyWleć nad tym, 
ce cyjemy w Polsce, która 89 lat temu przecywała moment euforii 
i radoWci. Był to jednak czas obawy, jak potocz> siC losy naszego 
narodu. VwiCto NiepodległoWci to takce dzieM kiedy wspominamy 
tych, którzy oddali własne cycie w walce o tC niepodległoWć. 
PamiCtamy o nich, gdyc s> bohaterami narodowymi, pamiCtamy 
o kacdym, kto poWwiCcił własne cycie dla ojczyzny.

OdzyskaliWmy upragnion> wolnoWć, jednak ta wolnoWć wyma-
gała ustabilizowania i utworzenia konkretnego paMstwa – paMstwa 
mocnego, niezalecnego i bezpiecznego.

VwiCto NiepodległoWci pozwala przypomnieć nam o odzy-
skaniu obyczajów, tradycji, jCzyka i kultury. PonadczasowoWć 
tych elementów polskoWci pobudzała odwagC, chCć trwania 
i działania, patriotyczn> wiarC w PolskC, by stawiać sobie 
ambitne cele i determinacjC d>cenia do nich. DziCki tym 
poczynaniom obecnie cyjemy w demokratycznym, wolnym 
kraju. JesteWmy członkiem silnej, zjednoczonej Europy, 
Europy solidarnej i równej wobec ducych, Wrednich i tych 
mniejszych paMstw, Europy – w której dopatrujemy siC obie-
cuj>cej wizji przyszłoWci.

Szczególnie w dzisiejszym dniu bierzmy przykład z tych, 
którzy polegli, oddaj>c swe cycie za odzyskanie niepodległo-
Wci. B>damy odpowiedzialni, waleczni i pracowici, b>damy 
zaangacowani w sprawy naszego narodu, kierujmy siC ce-
chami z przeszłoWci, gdyc stanowi> one podstawC wartoWci 
naszego narodu. Musimy pielCgnować nasz> wolnoWć i nie-
podległoWć, musimy kontynuować tradycjC, by ukształtować 
prost>, nieskomplikowan> drogC ku przyszłoWci polskiego 
społeczeMstwa. Kontynuacja tych wszystkich poczynaM spo-
czywa w naszych rCkach, rCkach obywateli Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Wi>zanki kwiatów pod Pomnikiem PamiCci złocyły delegacje 
władz miasta, duchowieMstwa, kombatantów, partii politycz-
nych, zakładów pracy, stowarzyszeM oraz uczniowie ustroM-
skich szkół. Na zakoMczenie odWpiewano RotC.           (ws) Pod Pomnikiem PamiCci.                                              Fot. W. Suchta

(dok. ze str. 1)
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Zdaniem 
Burmistrza

*    *    *

O obchodach Xwi?t paNstwowych mówi 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Od kilku lat WwiCta narodowe 3 Maja  
i 11 Listopada obchodzimy wspólnie dla 
całego miasta. Chcemy, by wszystkie Wro-
dowiska w mieWcie, zarówno kombatan-
ckie, które s> najprCcniejszym elementem 
tych obchodów, ale tec wyznaniowe, pra-
cownicze, polityczne, młodziec szkolna, 
stowarzyszenia, mieszkaMcy, mogły w te 
dni, szczególnie wacne dla Polski, razem 
WwiCtować. Ustalono, ce 3 maja uroczysto-
Wci rozpoczynaj> siC uroczyst> msz> WwiCt> 
w koWciele katolickim Ww. Klemensa, gdzie 
kazanie wygłasza duchowny KoWcioła 
ewangelicko-augsburskiego. Po zakoM-
czeniu uroczystoWci religijnych odbywa siC 
przemarsz z orkiestr> i pocztami sztanda-
rowymi pod Pomnik PamiCci przy ratuszu, 
gdzie ma miejsce miejska czCWć uroczy-
stoWci. Podobnie obchody wygl>daj> 11 
listopada, z tym ce uroczystoWci religijne 
rozpoczynaj> siC w koWciele ewangelicko-
augsburskim Ap. Jakuba Starszego, gdzie 
w czasie naboceMstwa kazanie wygłasza 
ksi>dz katolicki. Dalsza czCWć uroczysto-
Wci odbywa siC podobnie jak 3 maja, przy 
czym w trakcie przemarszu pod Pomnik 
PamiCci kombatanci składaj> kwiaty pod 
pomnikiem Jana Cholewy.

Taki sposób obchodzenia Wwi>t naro-
dowych integruje społecznoWć Ustronia, 
budzi pamiCć, przywraca szacunek do tra-
dycji i wartoWci patriotycznych. Od kilku 
lat, co dla mnie jest bardzo cenne, nastC-
puje zblicenie Wrodowisk kombatanckich  
z ustroMsk> młodziec>, która tec uczestni-
czy w tych uroczystoWciach. 

Pomnik PamiCci to takce miejsce ob-
chodów wielu innych Wwi>t i rocznic. Tu 
co roku obchodzone s> WwiCta 1 maja, 15 
sierpnia, tu odbywaj> siC uroczystoWci 
poWwiCcone pamiCci o powstaniu war-
szawskim, agresji Niemiec na PolskC, 
bitwy pod Lenino, tu takce obchodzona 
była 25. rocznica podpisania porozumieM 
sierpniowych. 

Podniosły charakter ma rocznica zamor-
dowania Ustroniaków przez Niemców 9 
listopada 1944 r. Obchody obywaj> siC pod 
pomnikiem na Wcianie Gimnazjum nr 1. 
PodkreWlenia wymaga czynny udział mło-
dziecy gimnazjalnej w tej uroczystoWci.

MyWlC, ce mocemy juc mówić o tradycji 
ukształtowanej w naszym mieWcie spon-
tanicznie, a zrodzonej z potrzeby udziału 
w takim czczeniu naszej historii. W tym 
miejscu chciałbym podziCkować wszyst-
kim inicjatorom i czynnym uczestnikom 
tych uroczystoWci, przede wszystkim licz-
nie reprezentowanym Wrodowiskom kom-
batanckim. Z ich strony zawsze mocemy 
liczyć na pomoc i wsparcie. DziCkujC 
takce proboszczom koWcioła Ww. Klemensa  
i koWcioła Ap. Jakuba za osobiste zaanga-
cowanie w miejskie uroczystoWci.

StatuetkC Srebrnej cieszynianki odebrali cona i syn jana Misiorza.          Fot. k. Marciniuk

LAUR CIESZYNIANKI
W Dniu VwiCta NiepodległoWci, 11 listopada, podczas uroczystej sesji rad gmin  

w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, wrCczone zostały Statuetki Złotej i Srebrnej 
Cieszynianki. Samorz>dy uhonorowały nimi szczególnie zasłuconych mieszkaMców.

Tegorocznym laureatem z Ustronia był Jan Misiorz. Niestety na tydzieM przed uro-
czystoWci> pan Jan niespodziewanie zmarł. Laur z r>k burmistrza Ireneusza Szarca  
i przewodnicz>cego Rady Miejskiej Stanisława Maliny, odebrali cona i syn. PamiCć 
ustroMskiego laureata kilkusetosobowa widownia uczciła minut> ciszy. Był to niezwykle 
wzruszaj>cy moment. J. Misiorz wyrócniony został „za popularyzowanie miejscowej 
kultury na naszym terenie i poza granicami ziemi cieszyMskiej, za aktywny udział  
w pracach GOPR oraz PTTK, w którym pełnił funkcjC stracnika ochrony przyrody, za 
aktywny udział w szeregu strategicznych decyzjach zwi>zanych z rozwojem miasta”.

Laury z innych gmin otrzymali: Władysław Heller (Brenna), Rafał Cymorek (Chybie), 
Mariusz Makowski (Cieszyn), Irena B>czek (DCbowiec), Lidia Lankocz (Goleszów), 
Teoil Macura (Haclach), Joanna Marekwica-Piełka (Istebna), Jan Rybarkiewicz (Jawo-
rze), Antoni Kratki (Skoczów), Janina Motylewska (StrumieM), Józef Owczarzy (Ze-
brzydowice). W WiWle w tym roku nie wyrócniono nikogo. Takiego przypadku jeszcze 
nie było w 11-letniej historii Cieszynianek. 

Złoty laur otrzymał profesor Andrzej Faruga „za organizowanie oraz inicjowanie 
działalnoWci regionalnej i kulturalno-popularyzatorskiej w Kole Macierzy Ziemi Cie-
szyMskiej przy Uniwersytecie WarmiMsko-Mazurskim w Olsztynie”. 

7 listopada odbył siC pogrzeb jana Misiorza. Msza całobna odbyła siC w koWciele Ww. 
klemensa, tam tec zmarłego cegnano w imieniu władz miasta, stowarzyszeM. zmarłego 
wspominali przewodnicz>cy rady Miasta Stanisław Malina, kierownik Muzeum Beskidzkiego  
w WiWle Małgorzata kiereW, przedstawiciel koła Przewodnickiego w WiWle zbigniew cienciała. 
kondukt ze sztandarami GoPr i  oSP UstroM centrum ruszył na cmentarz paraialny. nad 
mogił> zagrała kapela góralska Wałasi.                                                              Fot. W. Suchta
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Uchwała  nr XV/�6�/�007
Rady  Miasta UstroM z dnia �5 paadziernika �007 r.

w sprawie przyjCcia na rok 2008 programu współpracy Miasta 
UstroM z podmiotami prowadz>cymi działalnoWć pocytku pub-
licznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z póan. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalnoWci pocytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póan. zm.)

Rada Miasta UstroM
uchwala

§ 1
Przyj>ć na rok 2008 program współpracy Miasta UstroM z 
podmiotami prowadz>cymi działalnoWć pocytku publicznego 
stanowi>cy zał>cznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta UstroM.

§ 3
Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Gazecie UstroMskiej, na tabli-
cach ogłoszeM UrzCdu Miasta. 

zał>cznik 
do Uchwały Rady Miasta UstroM

Nr XV/�6�/�007
z dnia �5 paadziernika �007 r.

P R O G R A M
współpracy Miasta UstroM z podmiotami prowadz>cymi działal-

noWć pocytku publicznego.
I.  Postanowienia ogólne

§ 1.
PodstawC uchwalenia programu współpracy Miasta UstroM z pod-

miotami prowadz>cymi działalnoWć pocytku publicznego zwanego 
dalej „programem”

stanowi art. 5 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
noWci pocytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2.
Ilekroć w programie jest mowa o:
1. „ustawie” – rozumie siC przez to ustawC z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalnoWci pocytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. nr 96 poz. 873 z póan. zm.),

2. „mieWcie” – rozumie siC Miasto UstroM, 
3. „podmiotach programu” – rozumie siC przez to organizacje 

pozarz>dowe oraz inne podmioty prowadz>ce działalnoWć pocytku 
publicznego, o których

mowa w art. 3 ustawy, 
4. „dotacji” – rozumie siC przez to dotacjC w rozumieniu art. 

106 ust. 2 pkt. 1lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o inansach 
publicznych Dz. U. z 2003 r. Nr 249 poz. 2104 z póan. zm.),

5. „konkursie” – rozumie siC przez to otwarty konkurs ofert,  
o którym mowa w art. 11 ust.2 i w art. 13 ustawy.

I. Płaszczyzny i formy współpracy.
§ 3.

1. Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadaM okreWlo-
nych w art. 7 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (tekst jednolity  z 2001 r.  Dz. U. Nr 142 poz. 1591  
z póan. zm.).

2. Za priorytetowe płaszczyzny zadaM publicznych na rok 2008, 
Rada Miasta UstroM uwzglCdniaj>c zapisy strategii rozwoju Miasta 
UstroM, jego potrzeby oraz propozycje organizacji pozarz>dowych 
uznaje :

a) inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i redukowania skutków 
patologii we wszystkich Wrodowiskach społecznych, 

b) upowszechnianie kultury (w tym kultury religijnej i sakralnej), 
tradycji regionalnej i folklorystycznej, sztuki twórców profesjonal-
nych i amatorów ze szczególnym uwzglCdnieniem artystycznego 
kształcenia dzieci i młodziecy  w zakresie muzyki, plastyki, taMca, 
fotograiki artystycznej i innych, 

c) pomoc rzeczow> i cywnoWciow> dla rodzin i osób ubogich lub 
znajduj>cych siC  w trudnej sytuacji cyciowej,

d) działalnoWć rehabilitacyjn>, edukacyjn>, terapeutyczn> i uspo-

łeczniaj>c> na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) działania pomocowe i edukacyjne na rzecz samotnych matek 

i ich dzieci, 
f) prowadzenie Wwietlic socjoterapeutycznych,
g) organizacjC wydarzeM kulturalnych, edukacyjnych, a w szcze-

gólnoWci koncertów, wystCpów artystycznych, wystaw, prelekcji, 
spektakli i wydawnictw,

h) szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach, organizacja zawo-
dów i turniejów sportowych,

i) działalnoWć turystyczn>, krajoznawcz> i przyrodnicz> z uwzglCd-
nieniem bezpieczeMstwa osób przebywaj>cych w górach,

j) współpracC ze społecznoWciami lokalnymi i regionalnymi 
innych paMstw,

k) promocjC i ochronC zdrowia oraz edukacjC zdrowotn> i ekolo-
giczn> ,

l) działalnoWć na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy miCdzy społeczeMstwami,

ł) wspomaganie uzdolnionych dzieci i młodziecy,
m) działania na rzecz promocji i informacji o mieWcie,
n) działania wspomagaj>ce rozwój wspólnot i społecznoWci lo-

kalnych w Ustroniu. 
3. Burmistrz Miasta UstroM na wniosek podmiotu programu moce 

rozszerzyć listC zadaM realizowanych w roku 2008 po zasiCgniCciu 
opinii Komisji Rady Miasta UstroM właWciwej dla dziedziny zadania.

§ 4.
Przewiduje siC nastCpuj>ce formy współpracy Miasta z podmio-

tami programu: 
a) zlecanie podmiotom programu realizacjC zadaM publicznych 

na zasadach okreWlonych ustaw>, 
b) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działal-

noWci i współdziałania  w celu ujednolicenia tych kierunków, 
c) wspomaganie techniczne i informacyjne (ucyczanie b>da wy-

najmowanie na preferencyjnych zasadach lokali komunalnych dla 
realizacji celów statutowych podmiotów, pomoc w nawi>zywaniu 
kontaktów miCdzynarodowych itp.).

§ 5.
1. PodjCcie zadania publicznego przez podmiot programu musi 

być zgodne z jego działalnoWci> statutow>.
2. Formy zlecania realizacji zadania publicznego s> nastCpuj>ce: 
a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na 

inansowanie jego realizacji,
b) wsparcie zadania oraz udzielenie dotacji na doinansowanie 

jego realizacji.
3. W ramach dotacji udzielanych na zadania realizowane w ra-

mach programu dopuszczalne s> nastCpuj>ce wydatki: 
a) koszty personelu realizuj>cego zadania (np. na podstawie 

umowy o pracC lub inne),
b) koszty pochodnych od wynagrodzeM,
c) koszty podrócy i diet dla osób zatrudnionych przy realizacji 

zadaM, 
d) koszty zakupu i wyposacenia, materiałów i sprzCtów (nowych 

i ucywanych) oraz usług (transport, najem, rozpowszechnianie, 
przygotowanie i druk wydawnictw, ubezpieczenia, powielanie 
materiałów itp.),

e) koszty zakupu materiałów i usług na potrzeby remontów  
i adaptacji,

f) koszty szkoleM i treningów,
g) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych i dostaw,
h) koszty koordynacji i promocji projektu (koordynacja projektu, 

druk wydawnictw promocyjnych, itp.),
i) koszty podatku od towarów i usług,
j) koszty rzeczowe (wkład rzeczowy w postaci nieruchomoWci, 

sprzCtów, wyposacenia i materiałów, pracy wolontariuszy, itp.), 
k) koszty poWrednie (koszty mediów poniesione na realizacjC 

zadaM, koszty czynszu  itp.), przy czym cadne wydatki nie mog> 
przekraczać wysokoWci zwykle ponoszonych przez organizacje  
i podmioty realizuj>ce zadania, zaW stawki nie mog> przekraczać 
powszechnie obowi>zuj>cych na rynku. 

4. Nie dopuszcza siC mocliwoWci inansowania z udzielanych 
dotacji: 

a) rezerwy na pokrycie przyszłych strat i długów,
b) odsetek od kredytów i pocyczek, 
c) zakupu gruntów lub budynków, 
d) przedsiCwziCć, które s> inansowane z budcetu miasta lub jego 

funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

*    *    *
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fotograiczne długoletniej szefowej ustroMskiego PTTK Lidii 
Troszok, która ucyczyła i opisała zdjCcie z balu przebieraMców  
z 1999 r. Od lewej kucaj>: NN, Helena Szołtysek, Renata Strach, 
Jolanta Januszewska, Daniela Szalbot. W drugim rzCdzie: Helena 
Szczugieł, Gertruda Górniok, Otylia i Henryk Madziowie, Renata 
Szlaur, Lidia Troszok, Janina Strach, Albina i Juliusz Kieconio-
wie. W trzecim rzCdzie: Zdzisław Szlaur, Alicja Gogółka, Janina 
Makula, Maria Gorgosz, Władysław Orszulik. ZdjCcie to wraz  
z artykułem Lidii Troszok zamieszczono w „Kalendarzu UstroM-
skim” na 2008 rok, którego promocja odbCdzie siC w sobotC 17 
listopada o godz. 15.00 w Muzeum UstroMskim. Zapraszamy. 

                   lidia Szkaradnik
Na listopadowe, długie wieczory polecamy wspomnienia z wy-

cieczek, czy towarzyskich spotkaM. A zatem przegl>damy zasoby 

e) działalnoWci gospodarczej podmiotów prowadz>cych działal-
noWć pocytku publicznego,

f) działalnoWci politycznej i religijnej,
g) udzielania pomocy inansowej osobom izycznym lub praw-

nym.
§ 6.

1. Zlecanie zadaM, o których mowa w niniejszym programie na-
stCpuje w trybie konkursu, chyba ce przepisy szczególne przewiduj> 
inny tryb zlecania. 

2. Konkurs dla okreWlonego zadania ogłasza Burmistrz Miasta nie 
rzadziej nic raz w roku, przy czym ogłoszenie na pierwsze w roku 
zadania moce nast>pić nie wczeWniej nic po przekazaniu do Rady 
Miasta projektu budcetu na dany rok. 

3. Burmistrz Miasta powołuje w drodze zarz>dzenia komisjC 
doradczo-opiniuj>c>. 

4. Regulamin działania komisji, o której mowa w ust. 3 ustala 
Burmistrz Miasta w drodze zarz>dzenia. 

§ 7.
Do konkursu, o którym mowa w § 6, mog> przyst>pić takce 

jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane. 

§ 8.
PostCpowanie i wzory dokumentów zwi>zanych z realizacj>  

programu okreWla Zarz>dzenie 119/2006 Burmistrza Miasta UstroM  
z dnia 09 sierpnia 2006 r. w sprawie instrukcji udzielania i rozli-
czania dotacji organizacjom pozarz>dowym.
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Przemawia l. Szczypka.                                               Fot. W. Suchta

6  listopada na stadionie Kuani UstroM odbyły siC biegi uczniów 
ustroMskich szkól podstawowych i gimnazjów. Zazwyczaj biegi te 
poprzedzały Bieg Legionów rozgrywany w sobotC poprzedzaj>ca 
11 listopada, w tym roku odbyły siC we wtorek. Biegano wokół 
stadionu na zrócnicowanych dystansach w zalecnoWci od wieku 
startuj>cych. SCdziowaniem oraz przeprowadzeniem zawodów 
zajCli siC nauczyciele wychowania izycznego i pracownicy 
UrzCdu Miasta. Było zimno i padał Wnieg. Nie brakowało jednak 
chCtnych do biegania, choć w bardzo zrócnicowanych strojach. 
Na mecie wszyscy startuj>cy otrzymywali czekoladC, czekała tec 
na nich gor>ca herbata. Najlepszym nagrody i dyplomy wrCczał 
burmistrz Ireneusz Szarzec.

Wyniki:
DziewczCta: szkoły podstawowe: klasy III i IV: 1. Paulina Kania 

(SP-1), 2. Magdalena Górniok (SP-6), 3. Sara JoMczyk (SP-2), 4. 
Paulina Lederer (SP-2), 5. Agnieszka B>czek (SP-6), 6. Marlena 
Kurzok (SP-2), klasy V i VI: 1. Nikoleta Krysta (SP-1), 2. Natalia 
Krysta (SP-5), 3. Zoia Kołodziejczyk (SP-5), 4. Edyta Kral (SP-
6), 5. Monika Krysta (SP-5), 6. Sandra Czyc (SP-2), gimnazja: 
klasa I: 1. baneta Hulbój (G-2), 2. Patrycja Sadlik (G-2), 3. Maria 
Błahut (G-2), 4. Klaudia CieWlar (G-1), 5. Monika ProtCk (G-1), 
6. Sara Bury (G-1), klasy II i III: 1. Dominika Bernacka (G-1), 2. 
Justyna Odroniec (G-2), 3. Partycja Gawlas (G-2), 4. Natalia Ko-
larczyk (G-1), 5. Jolanta Baca (G-1), 6. Karolina Janik (G-2).

Chłopcy: klasy III i IV: 1. Mateusz Matuszek (SP-2), 2. Bar-
tłomiej SzczCsny (SP-1), 3. Patryk Słowik (SP-2), 4. Krzysztof 
Zielecki (SP-1), 5. Mateusz Boda (SP-2), 6. Filip W>dolny (SP-2), 
klasy V i VI: 1. Magteusz Puchała (SP-2), 2. Grzegorz Dziadek 
(SP-1), 3. Dawid Heller (SP-2), 4. Mateusz Frajfeld (SP-2), 5. 
Dawid CieWlar (SP-3), 6. Michał Górniok (SP-5), gimnazja: klasy 
I i II: 1. Artur Posmyk (G-2), 2. Szymon Szpin (G-1), 3. Mateusz 
Szarzec (G-1), 4. Mateusz Herzyk (G-1), 5. Damian Darosz (G-
1), 6. Kamil Dziwisz (G-1), klasa III: 1. Piotr Zorychta (G-1), 
2. Łukasz Nogawczyk (G-1), 
3. Wojsław Wojtacha (G-2), 
4. Mariusz Bielesz (G-1), 5. 
Szymon Górniok (G-1), 6. Ire-
neusz Brodacz (G-1).

Przeprowadzono takce kla-
syikacje drucynow>. Punkto-
wano pierwszych dwadzieW-
cia miejsc w kacdej kategorii 
po czym sumowano wyniki. 
WWród szkół podstawowych: 1. 
SP-2 (346 pkt.), 2. SP-1 (173), 
3. SP-6 (148), 4. SP-5 (108), 5. 
SP-3 (65). WWród gimnazjów: 
1. G-1 (136), 2. G-2 (131).  

APel  PoleGłych
9 listopada w 63. rocznicC zamordowania przez Niemców 

mieszkaMców naszego miasta pod pomnikiem ku ich czci odbyła 
siC patriotyczna uroczystoWć, w której uczestniczyły władze mia-
sta, kombatanci, mieszkaMcy i uczniowie Gimnazjum nr 1. To na 
Wcianie ich szkoły jest ten pomnik. CzCWć uczniów stała z kartkami 
z wypisanymi na nich nazwiskami pomordowanych, inni z kart-
kami z napisem „CzeWć ich pamiCci”. Do zebranych przemówił 
dyrektor Gimnazjum nr 1 Leszek Szczypka, mówi>c m.in.:
- Jak co roku zbieramy siC na tym miejscu i wspominamy na-
szych rodaków, którzy oddali swoje cycie w tej najtragiczniej-
szej z wojen. Dla barbarzyMców, którzy zabijaj> aby zabijać, 
kolejne ludzkie cycie, które unicestwili było jeszcze jednym 
nieznacz>cym wydarzeniem, wrCcz epizodem. Dla nich było to 
albo rozwi>zanie jakiejW kwestii, która zrodziła siC w chorych 
umysłach przywódców, albo stosowanie zbiorowej odpowie-
dzialnoWci wobec narodu podludzi. Spotykamy siC co roku przy 
tym pomniku, aby pamiCtać o tych wydarzeniach i aby pamiCć 
ta nie umarła w naszym społeczeMstwie, aby przekazać młodym, 
kolejnym pokoleniom ustroniaków wiedzC o tych strasznych wy-
darzeniach. Niedawno uczniowie ustroMskich gimnazjów byli na 
ilmie „KatyM”. Jakce wymowny i straszny jest to ilm, a raczej 
straszne wydarzenie, o którym opowiada. Nasza mała ojczyzna, 
UstroM, tec ma takie wydarzenie. Ludzi wyci>gano z domów  
i sto metrów od domostwa rozstrzeliwano. Zbrodnia zawsze jest 
zbrodni>. Czasami, kiedy jestem w tym miejscu, widzC obce 
osoby dziwi>ce siC naszemu pomnikowi. Czasem pytaj>, co siC 
stało? Staram siC o tym opowiadać. ChcC ceby wszyscy, którzy tu 
jesteWcie, robiliWcie to samo, ceby mówić wszystkim o hitlerow-
skich szaleMcach, którzy chcieli być narodem nadludzi. Dzisiaj  
z młodziec> naszego gimnazjum chcemy wezwać tych wszystkich 
trzydziesty czterech ustroniaków do apelu. 

NastCpnie odbył siC apel poległych, po czym pod pomnikiem 
złocono wi>zanki kwiatów. Najpierw w imieniu rodzin pomordo-
wanych Zoia Ferfecka, a nastCpnie władze miasta, kombatanci, 
przedstawiciele zakładów pracy, delegacje uczniów ustroMskich 
szkół, mieszkaMcy.                                            Wojsław Suchta

BieGi  Szkół
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4 listopada odbył siC wyj>tkowy koncert. W ramach UstroM-
skiej Jesieni Muzycznej w MDK „Pracakówka” zagrał człowiek 
o wielkim sercu i niezwykłym talencie – Adam Makowicz, 
Wwiatowej sławy pianista jazzowy. Artysta przyjecdca do Ustro-
nia co roku juc od dziewiCciu lat nie tylko po to, byWmy mogli 
posłuchać fascynuj>cej muzyki, któr> gra i tworzy, ale takce po 
to, by wesprzeć inansowo dzieci z OWrodka Rehabilitacyjno 
– Dydaktyczno – Wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu. 
Dochód z koncertu przeznaczony jest na biec>ce potrzeby i wy-
posacenie tego oWrodka. ImprezC poprowadziła Danuta Koenig, 
która przywitała zebranych tymi słoswami:
- Znamy juc Adama Makowicza, jego muzykC, jego wspaniałe 
interpretacje Szopena, Gerschwina, Ellingtona. Wszyscy obcu-
jemy z t> muzyk> od dziewiCciu lat. Adam Makowicz koncertuje 
na wszystkich kontynentach Wwiata, na najwiCkszych scenach 
teatralnych i widowiskowych. Koncertuje z najwiCkszymi mu-
zykami, koncertuje przy okazji rócnych imprez, wielkich wyda-
rzeM artystycznych i uroczystoWci, ale tec co roku przyjecdca do 
nas do Ustronia. Na pocz>tku listopada, kiedy jest szaro i buro 
za oknem, kiedy jest zimno i nieprzyjemnie. Znajdzie zawsze 
chwilC czasu, by spotkać siC z nami, by pochylić siC nad mogił> 
swoich rodziców.

Adam Makowicz i tym razem zagrał na nowym fortepianie, 
który przyjechał razem z nim do Ustronia. Artysta bardzo ciepło 
przywitał wszystkich zebranych. Rozpocz>ł swój wystCp kompo-
zycj>, która pasuje do klimatu VwiCta Zmarłych, czasu releksji 
i jesiennej aury. Kompozycja nosi tytuł „Zachody słoMca nad 
rzek> Hudson”. NastCpnie publicznoWć mogła wysłuchać kilku 
utworów klasycznych z repertuaru F. Chopina zaarancowanych 
w klimacie jazzowym  Kolejny utwór zatytułowany „Mieszkać 
wysoko na Manhatanie” to własna kompozycja Makowicza. 
Kompozytor zacartował sobie na temat wiecowców znajduj>cych 
siC w Ustroniu na osiedlu Manhattan, które jednak w niczym nie 
przypominaj> tych z Nowego Jorku. NastCpnie powrócił do czsów 
dzieciMstwa i przytoczył zabawn> historiC na temat łapania much. 
Póaniej zagrał przepiCkn> balladC najwiCkszego amerykaMskiego 
pianisty jazzowego E. Gardnera. Przyznał potem, ce to właWnie 
on go zafascynował w młodoWci.
- Były to lata czterdzieste, piCćdziesi>te. Tak piCknie grał, ce 
postanowiłem, właWciwie jednego dnia, przerzucić siC na jazz. 
Kiedy nauczyciele dowiedzieli siC, ce słucham jazzu nie chcieli 
mnie uczyć, powiedzieli, ce juc nie bCdzie ze mnie muzyka kla-
sycznego. Potem przestałem całkowicie uczCszczać do szkoły 
muzycznej na zajCcia, wiedziałem juc co bCdC robił, ce bCdC grał 
jazz i w tym kierunku ustawiłem całe swoje cycie.

WielkA  iMProWizAcjA

Pierwsze spotkania jazzowe odbywały siC jak miałem około 
szesnaWcie lat, ale tak naprawdC wci>gnCło mnie dopiero wtedy, 
gdy usłyszałem E. Gardnera. To był okres, gdy była celazna kurty-
na i nowinki muzyczne nie przenikały tak łatwo. Jedynie muzycy 
rozrywkowi, którzy jeadzili na Zachód, przywozili ze sob> płyty, 
które kupili. Tylko wtedy była mocliwoWć posłuchania takich płyt, 
jeWli siC miało znajomoWci wWród tych artystów. To był czas, gdy 
nie było jeszcze magnetofonów, wiCc mocliwoWć słuchania była 
tylko jedna. MyWlC o radiu, a właWciwie o konkretnej audycji 
Willisa Conovera. Ten człowiek stworzył t> audycjC muzyczn>, 
bo wiedział, jak wygl>da sytuacja w krajach na wschodzie pod 
panowaniem radzieckim. Chciał, by ten Wwiat do tej pory za-
mkniCty na amerykaMsk> muzykC, wreszcie j> poznał. Poniewac 
nie było magnetofonów, musiałem słuchać fragmentów w radiu 
i próbować je powtórzyć, ceby na tej bazie ćwiczyć. Było to po 
prostu uczenie siC w ciemno, bł>dzenie.W Polsce dokładnie siC 
tego nie nauczyłem. Dopiero, jak wyjechałem do USA, opano-
wałem do perfekcji tC sztukC. Dopiero granie z tymi muzykami, 
tam za granic>, dalo mi mocliwoWć rozwijania siC. 

AmerykaMscy muzycy przenosz> warstwC dawiCkow> w swego 
rodzaju energiC, to jest uczucie tzw. feeling. Tego tu w Polsce nie 
było. Ja to wszystko robiC o 15 – 20 lat za póano, a podziCkować 
mogC temu systemowi – opowiadał póaniej Adam Makowicz.

PublicznoWć mogła wysłuchać jeszcze wielu przepiCknych 
utworów, miCdzy innymi Gershwina w niezwykłej jazzowej in-
terpretacji. Druga czCWć wystCpu nalecała juc do duetu: Makowicz 
– Hałat. Ich spotkanie na scenie mocna by nazwać rozmow> na 
dwa instrumenty – fortepian i skrzypce. Marcin Hałat urodził siC 
w Lipowcu, jednak bardzo szybko wyjechał do Katowic, gdzie 
ukoMczył szkołC Wredni>, póaniej AkademiC Muzyczn> w Kato-
wicach – Wydział Jazzu oraz AkademiC Muzyczn> w Krakowie 
– Wydział Skrzypiec. DziW gra z jedn> z najwiCkszych orkiestr 
w Krakowie. Nie pierwszy raz tec koncertuje z A. Makowiczem 
w Ustroniu. Co ciekawe - jak zdradziła póaniej D. Koenig - ich 
wspólny wystCp był jedn> wielk> improwizacj> i to nie tylko 
muzyczn>. Kiedy pytała Marcina Hałata, kiedy planuje wejWć na 
scenC, odpowiedział: to siC zobaczy. Podobnie było z utworami, 
które miał zagrać na scenie. Nie ustalał ich z A. Makowiczem. 
O tym, co bCd> grać, decydowali wspólnie w trakcie koncertu. 
A. Makowicz przyznał, ce gra z takim profesjonalnym muzy-
kiem, jakim jest Marcin Hałat nie wymaga prób, a poza tym 
takie improwizowane wystCpy maj> być swego rodzaju zabaw>. 
Przypomniał postać Mozarta, któremu granie i koncertowanie 
sprawiało ogromn> radoWć. On bawił siC muzyk> i kontaktem  
z publicznoWci>, czCsto stawiał na fortepianie kieliszek wina, które 
popijał  miCdzy granymi utworami.  Natychmiast po tej opowieWci 
na scenie pojawiły siC dwa kieliszki wina. Sytuacja ta rozbawiła 
nie tylko publicznoWć, ale tec samych artystów. Koncert wywołał 
burzC oklasków, a zakoMczyły go podziCkowania. Jako pierwsza 
składała je prezes Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi 
Emilia Czembor, a zaraz po niej  do sceny zblicyły siC dzieci  
z OWrodka z Tomkiem Biet> na czele.

Potem na scenie pojawił siC burmistrz Ireneusz Szarzec, który 
w bardzo ciepłych słowach podziCkował A. Makowiczowi za 
niezwykle interesuj>cy wystCp. Mówił miCdzy innymi:
- Tylko dwie rzeczy nie zmieniły siC w tym naszym koncertowa-
niu. Zmieniały siC okolicznoWci, zmieniały siC miejsca, zmieniały 
siC instrumenty, zmieniali siC towarzysz>cy wykonawcy, a te 
dwie rzeczy siC nie zmieniały. Nie zmieniało siC piCkno, które 
pan Adam nam tu prezentuje i ten cel od dziewiCciu lat taki sam, 
pomoc dzieciom z OWrodka w Nierodzimiu. 

Burmistrz przekazał A. Makowiczowi w prezencie ksi>ckC 
„Polska. Skarby wieków” i dał siC porwać klimatowi impro-
wizacji, recytuj>c na poczekaniu fragment „Ody do młodoWci”  
A. Mickiewicza. Potem nast>pił dalszy ci>g improwizacji. 

Okazało siC, ce na koncert ten przybył mieszkaniec Zaolzia 
Zygmunt Rakowski, który bardzo chciał spotkać siC z A. Mako-
wiczem, poniewac miał dla niego niezwykły prezent. Z. Rakow-
ski wyjaWnił, ce urodził siC w tej samej miejscowoWci co artysta,  
a mianowicie w Gnojniku. Przybył z pozdrowieniami, listem oraz 
zdjCciami domu numer 108, w którym A. Makowicz siC urodził, 
grobu dziadków artysty Pawła i Marii Cienciałów oraz szkoły,  
w której Paweł Cienciała był przez wiele lat kierownikiem. Po tej 
wzruszaj>cej niespodziance artysta, zanim pocegnał siC z publicz-
noWci>, zagrał jeszcze ostatni utwór.                      Anna Rokosz

Adam Makowicz i Marcin hałat improwizuj>.             Fot. A. rokosz. 
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MiEjSkA BiBLiOTEkA PUBLiczNA  im. j. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czYTELNiA OGóLNA ORAz WYPOLYczALNiA dLA dziEci i MłOdziELY
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

BiBLiOTEkA SzkOLNO-œROdOWiSkOWA W USTRONiU - POLANiE
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

MUzEUM USTROńSkiE im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”

Muzeum czynne:  w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 

OddziAł MUzEUM „zBiORY MARii SkALickiEj”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
wystawy sta³e :
- ekspozycja prac wybitnych twórców polskich
- kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe
- ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej
- porcelana rêcznie malowana Barbary Majêtny
- wystawny strój cieszyñski i filigran cieszyñski
- cenny zbiór ksi¹¿ek „Cieszyniana”
- Ustroñ w starej fotografii 
- walka o niepodleg³oœæ w czasie II wojny œwiatowej (1939-1945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkañców Ustronia)
wystawy czasowe (do końca listopada):
- Druki bibliofilskie ze zbiorów Marii Skalickiej 
- Hafty, hoczki  i czepce ze zbiorów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów.
 kLUB PROPOzYcji: -  klub tysi¹ca inicjatyw i spotkañ z ciekawymi ludŸmi 

OddziA£ czYNNY:  codziennie w godz. 11-16.

GALERiA SzTUki WSPółczESNEj „NA GOjAcH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GALERiA SzTUki WSPółczESNEj „zAWOdziE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BiURO PROMOcji i WYSTAW ARTYSTYczNYcH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRzEœcijAñSkA FUNdAcjA „¯YciE i MiSjA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WYSTAWA MOTOcYkLi zABYTkOWYcH - RdzAWE diAMENTY

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

czYTELNiA kATOLickA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MiEjSki dOM kULTURY „PRALAkóWkA” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

TOWARzYSTWO kSzTAłcENiA ARTYSTYczNEGO - Ognisko Muzyczne   Mdk „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

ustroñskie galerie, muzea placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

USTROñSkiE STOWARzYSzENiE TRzEJWOœci
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUNdAcjA œW. ANTONiEGO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ 
 - wtorek  9.00 -10.00;   - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

MiEjSki OœROdEk POMOcY SPO£EczNEj
ul. M. konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

STOWARzYSzENiA i zWiĄzki:
zw. kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
 - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich Si³ zbrojnych na  zachodzie
                           I i III wtorek miesi¹ca  - 10.00-12.00 sala nr 2
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy Ak - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWARzYSzENiE POMOcY dziEciOM i ROdziNiE”MOLNA iNAczEj”W USTRONiU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, Aroda 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. i-iii) wt. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. i-iii) Ar. - godz. 13.00-16.00, 
SP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) Ar. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. i-iii) pn.  - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. i-iii) czw.  - godz. 13.00-15.00,
GiM 1(kl. i-iii) wt. - godz. 13.20-16.20, GiM 2 (kl. i-iii) Ar. - godz. 12.30-15.30.
MiEjSkA iNFORMAcjA TURYSTYczNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAL MiEjSkA USTROñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, Aroda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypoMyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
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POziOMO: �) japoMski potentat elektroniczny, �) z krzyw> 
wiec>, 6) Wpiewak parkowy, 8) drab, zbir, 9) m>dry ptak,  
�0) zestaw wiadomoWci, ��) kamieM szlachetny, ��) au-
tor „Folwarku zwierzCcego”, ��) stolica Niemiec, ��) na 
skroniach zwyciCzcy, �5) obok iksów, �6) pieWM operowa, 
�7) błyskotka z morza, �8) chronione drzewo iglaste,  
�9) pracuje w silniku, �0) uderza w brzeg morski.
PiONOWO: �) stolica ZagłCbia, �) miejscowoWć w Serbii 
nad jeziorem Zlatarsko, �) lodowy pod dachem, �) traf, 
zrz>dzenie losu, 5) zbiórki na szkolnym korytarzu, 6) wojsko 
na koniach, 7) jeden z oWrodków wczasowych w Ustroniu, 
��) truj>cy kuzyn pietruszki, ��) figura geometryczna,  
��) przysposobienie obronne.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 23 listopada br. 

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 44
zNiCze NA GRObACh

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Maria Ćwikła, UstroM, 
ul. Wiejska 14 a. Zapraszamy do redakcji. 

krzybóWkA   krzybóWkA   krzybóWkA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie
Tyn deszczowy czas juc doista człowieka mierzi. Nie 

wiadómo co ze sobóm pocz>ć. Dyby aspóM nie było dziyM 
w dziyM taki szudery, to bych łoto karkoszek naciupoł, dyć 
idzie zima to sie przido zapas drzewa do kuminka na pod-
połke. Nale fórt leje deszcz, abo nastanie tako fujawica  
i Wniegym piere, tóc jako tu sie chycić na polu roboty? Łoto 
byłech zozdrzić na kamrata, bo juc dwa tydnie lecy nimocny,  
a dochtory nie wiedzóm co mu je. Isto go weznóm do szpi-
tola, nó dej Bóg, coby mu tam pumógli. Naspadek szełech 
na przejmo, bo juc był Wćmiywek i Wpiychało mi sie ku cha-
łupie, tóc nie dziwota, ce bótki ganc mi sie przemoczyły i na 
drugi dziyM juc miołech ryme i jakosi krzipota mie jeszcze 
do dzisio biere. 

Nale pozbiyrołech sie i wczora byłech na pogrzebie kam-
rata, przezocnego ustrónioka, społecznika i artysty. Był ón 
młodszy ody mnie, bo ni mioł jeszcze siedymdziesióntki. 
Pamiyntóm jak my na deskach szusowali z Czantoryji za 
młodu. Mój Boce, zdo sie, ce to było wczora, a tu juc prowie 
pół wieku minyło. Był tec ratownikym GOPRU, przewod-
nikym górskim, nó wszyndzi go było pełno. Jeszcze latoW 
nieroz my sie na ceWcie spotkali, tóc pospóminalimy downe 
czasy. Byłech tec pore roków tymu na wystawie w muzeum, 
coby zozdrzić na jego rzeabiarskóm robote. Był zadowolóny 
z jubileuszu i mioł moc planów, co to jeszcze zdziało. LatoW 
prziznali mu strzybnóm Cieszynianke, a jak przeczytołech 
to w gazecie, to na drugi dziyM cech go jeszcze spotkoł  
i gratulowołech mu tego zaszczytu. Widać było, ce go to do-
prowdy cieszy, ale choroba go juc fest mordowała, choć nie 
doł tego po sobie poznać. I tu chłop pominył sie. Ni mogym 
sie nadziwić, ce coroz młodszych ta Wmierć zbiyro. Nie wiym, 
czy juc jyno czakać na mojóm kolejke, czy jakby nic robić 
swoji.                                                                          Jozef

Wydział Spraw Obywatelskich i zarz>dzania 
Kryzysowego miasta UstroM uprzejmie informuje, 
ic wnioski o nowy dowód osobisty nalecy nadal 
składać do �� grudnia �007 roku! Natomiast do �� 
marca �008 roku w myWl nowej ustawy mocna po-

sługiwać siC ksi>ceczkowymi dowodami osobistymi, 
w celu poWwiadczenia tocsamoWci i obywatelstwa 
polskiego.

W zwi>zku z powycszym wprowadza siC dodatko-

we dni przyjmowania wniosków o wydanie dowodu 
osobistego.

biuro dowodów osobistych bCdzie czynne w ko-

lejne soboty :
-  �� listopada �007r.  od 8.00  do  ��.00
-   � grudnia �007r.     od 8.00  do  ��.00
-   8 grudnia �007r.     od 8.00  do  ��.00
- �5 grudnia �007r.     od 8.00  do  ��.00

Urz>d Miasta UstroM informuje, 
ce od �7 listopada �007r. do �� grudnia �007r.  

w kacd> sobotC w godzinach od 9 tej do �� udzielane s> 
bezpłatne Wwiadczenia lecznicze w nagłych przypadkach  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 
dycurów lekarsko-pielCgniarskich, w lokalu znajduj>cym 
siC w budynku NzOz Med. – lAb – Suchanek, UstroM 
ul. Stawowa � 

Przepraszamy, za  błCdne podanie terminu bezpłatnych 
WwiadczeM w ogłoszeniu, które ukazało siC w Gazecie 
UstroMskiej  Nr 44 z dnia 31.10. 2007r. 
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Ostatnio odwiedziłem znajomych 
mieszkaj>cych w domku pod lasem. 
Jakiec było moje zdziwienie, kiedy spo-
strzegłem, ce wszystkie okna wychodz>ce 
na WcianC lasu s> przyozdobione naklej-
kami czarnych sylwetek ptasich drapiec-
ników. Bardzo podobne naklejki mocna 
zobaczyć na przezroczystych ekranach 
akustycznych, stoj>cych tu i ówdzie przy 
drogach. W takich miejscach sylwetki 
drapiecników maj> spełniać rolC „od-
straszaczy” dla ptasiego drobiazgu, który 
mógłby siC rozbić o te przezroczyste,  
a wiCc trudne do zauwacenia przeszkody. 
Co jednak nalepki robiły na domowych 
oknach? WyjaWnienie okazało siC tylec 
oczywiste, co i dramatyczne – sylwetki 
ptaków drapiecnych miały po prostu 
płoszyć ptaki, by te nie rozbijały siC 
na okiennych szy-
bach. Słowo rozbi-
jały ucywam tu w 
sensie dosłownym. 
Juc kilkakrotnie moi 
znajomi – i to tylko  
w ci>gu ostatnich 
kilku miesiCcy – byli 
zmuszeni do usuwa-
nia z szyb krwawych 
Wladów, pozostałych 
po kolizjach ptasz-
ków z czymW, co za-
pewne wydawało im 
siC przestrzeni> wol-
n> od wszelkich lot-
niczych przeszkód. 
Na ile sylwetki dra-
piecników odstrasz> 
i w efekcie ocal> cy-
cie innym ptakom, 
czas pokace. 

To  s p o t k a n i e 
uWwiadomiło mi, 
ce przeciec takce  
i szyby mojego domu 
staj> siC czasem pu-
łapk> dla ptaków, 
chociac mieszkam 
daleko od lasu, a te 
kilka drzewek pod 
oknami leWnych gC-
stwin w caden spo-
sób nie moce zast>-
pić. Przynajmniej 
kilka razy w roku  
z balkonowym ok-
nem zderzaj> siC 
głównie kosy i sikorki. Nigdy dot>d zde-
rzenia te nie były tragiczne w skutkach 
i zazwyczaj po kilku chwilach pechowy 
ptaszek odzyskiwał WwiadomoWć i siły 
na tyle, by dalej kontynuować lot. Przed 
kilkoma dniami jednak o balkonowe okno 
w moim pokoju „zastukał” głow> goWć co 
najmniej niezwykły – mysikrólik.

Mysikróliki nalec> do ptaków bardzo 
licznych i wystCpuj>cych praktycznie na 
terenie całej Polski. S> dwie przyczyny, ce 
zazwyczaj nie dostrzegamy tych ptaków. 
Po pierwsze mysikróliki s> ptakami bar-
dzo małymi, a po drugie – preferuj> jako 
miejsca do cycia i lCgu gCste Wwierkowe 
lasy lub przynajmniej skupiska Wwierków 
w lasach liWciastych, sosnowych czy mie-
szanych. 

Mysikrólik jest uznawany za najmniej-
szego ptaszka cyj>cego w Europie. Dłu-
goWć jego ciała dochodzi do 9 cm, rozpiC-
toWć skrzydeł mieWci siC pomiCdzy 13,5  
a 15,5 cm, a waga ciała waha siC pomiCdzy 
4 a 7 gramów. JeWli jednak komuW te liczby 
nie przemawiaj> do wyobraani, to proszC 
uwacnie przyjrzeć siC zamieszczonej obok 
fotograii. Mysikrólik stoi na moim palcu 
wskazuj>cym – to ptaszek wielkoWci ko-
libra! Swoje gniazda mysikróliki buduj> 
na starych i gCstych Wwierkach, w taki 
sposób, aby były osłoniCte od wiatru, 
deszczu i słoMca oraz wzroku drapiecnika 
czy tylko obserwatora. Zwykle mysikró-
liki trzymaj> siC w wiCkszej grupce, totec 
łatwiej ptaszki tego gatunku usłyszeć 
nic zobaczyć. Vpiew mysikrólików jest 
niezbyt głoWny, to wzrastaj>cy, to znów 

opadaj>cy, i koMczy siC Wwiergotem „si-
sisi-si”. Kiedy ptaki te wabi>, wydaj> przy 
tym wysokie dawiCki takce brzmi>ce jak 
„si-si-si”, trochC podobnie do głosu wielu 
gatunków sikorek. Kiedy juc wypatrzymy 
mysikrólika, łatwo dostrzecemy te cechy 
ubarwienia, od których bierze siC nazwa 
tego gatunku ptaka. Upierzenie mysikró-
lików jest z wierzchu oliwkowozielone,  
a od spodu ciała białawe. GłowC natomiast 
zdobi charakterystyczna „koronka”, czyli 
pomaraMczowa u samczyków lub cółta  
u samiczek kreseczka, obwiedziona czar-
nymi paskami. RzeczywiWcie wygl>da to 
tak, jakbyWmy mieli do czynienia z „ko-
ronowan> głow>”, chociac lilipucich roz-
miarów. Nie tylko polska nazwa nawi>zuje 
do królewskiej, ptasiej „korony”. ŁaciMska 

MYSIKRÓLIK

nazwa mysikrólika – Regulus regulus 
– pochodzi od słowa rex, czyli król, i po 
prostu oznacza malutkiego króla.

Lichych rozmiarów ciało bynajmniej 
nie oznacza tejce wielkoWci ducha. My-
sikróliki nalec> do dobrych i wytrwałych 
wCdrowców. Te ptaki, które okres skła-
dania jaj i wychowywania potomstwa 
spCdzaj> w naszym kraju, na zimC odla-
tuj> na południe i zachód. Do nas nato-
miast przylatuj> mysikróliki z północy 
i wschodu. Takie wCdrówki oznaczaj> 
ogromny wydatek energetyczny, nic wiCc 
dziwnego, ce utuczone do 7 gramów np. 
skandynawskie mysikróliki, pojawiaj> 
siC na naszym wybrzecu szczuplejsze  
o całe 3 gramy! Czyc to nie „cudowna” 
kuracja odchudzaj>ca? Te ptasie jesienne 
wCdrówki rozpoczynaj> siC koMcem lata 

i trwaj> do listopada. 
Wtedy tec mocna za-
obserwować stadka 
mysikrólików odpo-
czywaj>ce nawet na 
pojedynczych Wwier-
kach w parkach czy  
w ogrodach. Przypusz-
czam, ce mój nieza-
powiedziany goWć był 
właWnie takim ptasim 
wCdrowcem, który być 
moce z grupk> znajo-
mych odpoczywał na 
pobliskim Wwierku. 
Co było przyczyn>, 
ce „zastukał” główk> 
w moje okno? Podej-
rzewam, ce spłoszył 
go jakiW drapiecnik, 
a tych sporo czyha na 
te ptasie maleMstwa. 
Podczas lCgu gniazda 
mysikrólików pl>druj> 
sójki i kuny, a nawet… 
wiewiórki, poceraj>ce 
jaja i pisklCta. Dorosłe 
mysikróliki padaj> łu-
pem krogulców czy 
np. małej, aczkolwiek 
drapiecnej i carłocznej 
sóweczki. Takce zima, 
a zwłaszcza mrozy, 
okazuj> siC czCsto 
zabójcze dla tych 
drobnych ptaszków.  
W zimie mysikróli-
kom zagl>da w oczy 

głód. Latem odcywiaj> siC owadami  
i pajCczakami, a zim> nie potrai> siC 
przerzucić na pokarm roWlinny i wy-
szukuj> poWród igliwia i w szczelinach  
w korze owadzie i pajCcze jajeczka. Dieta 
to być moce i pocywna, ale zim> wystar-
czy wiCkszy Wnieg lub szron, by wpCdzić 
mysikróliki w spore kłopoty.

„Mój” mysikrólik, po uderzeniu o szybC, 
dosłownie usiadł z wracenia na balkonie. 
Wygl>dał na kompletnie oszołomionego. 
Jednak juc po kilku minutach doszedł do 
siebie i siedz>c mi na dłoni lub palcu, 
rozgl>dał siC wokół zdumiony, dok>d to 
traił. Po chwili odleciał – mam nadziejC, 
ce zdrów i w pełni sił – w sobie tylko 
wiadomym kierunku. 

      Tekst i zdjCcie: Aleksander dorda
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nagrody wrCczała j. krajewska-Gojny. W Wrodku zwyciCcczyni.                    Fot. W. Suchta

WyGrAli  MAtUrzyVci
mecie miałem przewagC kilkudziesiCciu 
metrów. Tomek mnie zaskoczył, bo jest 
młodszy ode mnie. Razem trenujemy. 
DziW warunki do biegania bardzo dobre. 
Było trochC błota, ale to nie przeszkadzało. 
TrochC Wlisko było na mostku drewnianym 
i trzeba było uwacać. To mój trzeci start  
w kolejn> sobotC i byłem trochC zmCczony. 
TydzieM temu tec było dziesiCć kilometrów 
we Frydku. Teraz trochC spokoju i przygo-
towywanie siC do przyszłego sezonu.

W tym roku M. Cieslar był pi>ty na 
Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich 
juniorów, dwunasty na Mistrzostwach 
Polski Juniorów w biegach przełajo-
wych. Na biecni na 5000 m był szesnasty.  
W przyszłym roku chciałby siC zakwali-

ikować do kadry na Mistrzostwa Vwia-
ta w biegach górskich. Innym wacnym 
wydarzeniem w przyszłym roku bC-
dzie matura, a potem być moce AWF 
w Krakowie. Obecnie jest uczniem LO  
w Skoczowie. MaturC chce pisać z geo-
graii i biologii.
- Po maturze, to bCd> najpiCkniejsze waka-
cje mojego cycia - odpowiada B. Janczak, 
gdy pytam co po maturze. Potem dopiero 
dodaje, ce liczy na studia na AWF i spe-
cjalnoWć izjoterapiC.
- Biegi s> moj> pasj> i na pewno ich nie 
zostawiC - mówi M. CieWlar. - MyWlC, ce 
moj> przyszłoWć to biegi uliczne. Za dwa 
lata chcC przebiec pierwszy maraton.

Zawodników klasyikowano w grupach 
wiekowych. W poszczególnych grupach 
zwyciCcyli:

kobiety: do 19 lat B. Janczak, do 34 
lat B. Kantyka, do 49 lat Krystyna Fijak 
- bywiec (44,35), 50 i wiCcej lat - Zoia 
LeWkiewicz - Bielsko-Biała (45,44),

mCcczyani: do 19 lat M. CieWlar, do 
29 lat J. Glajcar, do 39 lat Kornel Rakus 
- Kisielów (35,47), do 49 lat Andrzej Wrze-
siMski - Tychy (35,58), do 59 lat Stanisław 
LeWniewski - Huta Katowice (37,35), do 
69 lat Jan Moiczek - Cieszyn (42,35), 70 
lat i wiCcej - Kazimierz Łopatka - Vega 
Mikołów (50,33).

Startowali tec ustroniacy i zajCli miejsca 
w swych grupach wiekowych: 4. Gracyna 
Madzia (47,15), 7. Henryk Małysz (37,59), 
20. Jakub Bochenek (50,50). Wystartowało 
tec małceMstwo Anna i Edward Kurkowie 
reprezentuj>cy TRS Siła UstroM. Pani Anna 
zajCła drugie miejsce w grupie (46,36), jej 
m>c ósme (51,34).

Na mecie zawodnicy i zawodniczki 
otrzymywali pami>tkowe medale. Po 
biegu na wszystkich czekała gor>ca her-
bata, a w restauracji „Rybka” grochówka. 
Dekoracji najlepszych dokonała wice-
brumistrz Jolanta Krajewska-Gojny. Na 
zakoMczenie odbyło siC losowanie nagród 
wWród wszystkich uczestników biegu. 
Tegoroczny Bieg Legionów ukoMczyło 19 
kobiet i 144 mCcczyzn.      Wojsław Suchta 

Finisz w okazałej kałucy.                                                       Fot. W. Suchta

10 listopada rozegrano XVIII Bieg Le-
gionów. Co roku w sobotC poprzedzaj>c> 
11 listopada bieg ten rozgrywany jest na 
tej samej trasie. W tym roku ze wzglCdu na 
błoto na stadionie Kuani startowano z bra-
my stadionu, a tym samym bieg był krótszy 
o około 150 m. A trasa wiedzie ze stadionu 
bulwarami nad Wisł> do Nierodzimia  
i z powrotem. W sumie do przebiegniCcia 
uczestnicy maj> około 10 km. W klasyi-
kacji generalnej zwyciCcyli:

kobiety: 1. Barbara Janczak - LKS Rój 
(czas: 39 min. 29 sek.), 2. Beata Kantyka 
- Gilowice (42,34), 3. Beata WroMska - Ja-
sło (42,51), mCcczyani: 1. Maciej CieWlar 
- LKS Pogórze (33,24), 2. Tomasz Kawik 
- LKS Pogórze (33,34), 3. Jakub Glajcar 
- Wisła (34,07).

Na mecie zwyciCzcy powiedzieli: 
B. Janczak: - Jestem z bor i biegam od 

piCciu lat, a na Biegu Legionów jestem 
po raz trzeci. Po raz pierwszy wygrałam. 
Udało siC. Na trasie walczy siC, ale juc 
pod koniec trasy byłam spokojna, bo 
rywalki były daleko za mn>. Pogoda mi 
odpowiadała. Jesienno-zimowa, ale do 
zniesienia. Biegam raczej sama dla siebie, 
ale robiC to codziennie i przebiegam od 8 
do 12 kilometrów. Jestem jeszcze juniork> 
i nie mogC siC przesilać. Teraz ostatnia 
klasa szkoły Wredniej, potem matura. Do 
Ustronia przyjecdcam w wakacje, week-
endy, bo jest to bardzo miła miejscowoWć. 
Wspaniali ludzie i atmosfera, a do tego 
piCkne góry.

M. CieWlar: - Pobiegłem o półtorej se-
kundy szybciej nic rok temu kiedy tec 
wygrałem. W tym roku bieg był rozgry-
wany inaczej. Od pocz>tku poszliWmy  
w trójkC do przodu i do pi>tego kilometra 
trzymaliWmy siC razem. Po nawrocie prze-
j>łem inicjatywC, poszedłem do przodu, 
Kuba został z tyłu, Tomek siC trzymał. Na 
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 KUlTURA
16.11  godz. 20.30 Mr. blues - live Music Club 

    Angel’s, Pracakówka.
17.11.  godz. 18.30  Koncert muzyki religijnej w wyko- 
   naniu chóru „laudamus”z Pieszczan 

   na Słowacji - koWciół Ww. Klemensa.
17.11  godz. 18.00 Koncert Młodych Talentów z udzia- 
   łem wykonawców z miast partner- 
   skich, Pracakówka, wstCp wolny.
18.11  godz. 12.00 Uroczysta Suma Odpustowa pod 

   przew. ks. Pascala Gerosomo-Suba- 
   li z Konga, z udziałem chórów: 
    „Laudamus”i „Ave”(Missabrevis - 
    Gounoda). Dyryguj> : Alicja Adamczyk 
    i Ján Procházka.
22.11 godz. 16.00 „Paweł Steller - polski dürer”, ilu- 
   strowany wykład Michała Kawuloka 
   - historyka sztuki z udziałem Mariana  
   byromskiego, Zbiory Marii Skalickiej. 
    KiNO 
16-21.11    godz. 20.15   Grindhouse vol.� Planet Terror, 
    horror , 18 lat, USA. 
16-22.11    godz. 18.15   Obsługiwałem angielskiego króla, 
   komedia, 18 lat, Czechy.

*    *    *

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e, 033-
854-53-98.

KupiC monety. UstroM, 0-887-
025-886.

Skoda Fabia – opony zimowe  
z felgami 155 x 13. Sprzedam. Tel. 
033-854-72-29.

Około 15 grudnia do odbioru 
Nowo Funlandy – cena do uzgod-
nienia. Tel. 0-509-283-258.

Sprzedam piec kuchenny przenoW-
ny – nowy, z piekarnikiem, tanio. 
Tel. 0-608-365-316.

Pokój z kuchenk> do wynajCcia dla 
studentki. Tel. 033-858-75-61.

Sprzedam Seata IbizC, 1994, 1,6, 
cena do negocjacji. Tel. 0-609-
091-555.

Pokój do wynajCcia. Tel. 033-854-
54-71-37.

Drewno kominkowe. Tel. 033-
854-15-58.

*    *    *

z zak>sk> na metC.                                         Fot. W. Suchta

  14-16.11 - „111”    ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
  17-19.11 - centrum   ul. daszyMskiego 8 tel. 854-57-76  
  20-22.11 - Pod najad>  ul. 3 Maja 13 tel. 854-24-59
 Wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

Juc dawno w Ustroniu tak nie wiało jak od 6 do 10 listopada. 
Dawno juc wichura nie wyrz>dziła tylu szkód. Najmocniej wiało 
7 listopada przed Wwitem. Wtedy to kilka drzew zostało wyrwa-
nych z korzeniami, ucierpiało kilka dachów, nie mówi>c o liniach 
energetycznych. Najbardziej ucierpiała jedna z posesji przy ul. 
Sikorskiego, gdzie zawaliły siC dwa szeWćdziesiCcioletnie Wwierki 
stoj>ce w ogrodzie. Jeden z nich oparł siC o budynek, drugi spadł 
tuc obok Wciany. Pierwsze drzewo wiatr powalił o godz. 5.25, 
drugie około 7.00. Równiec w innych czCWciach miasta tego dnia 
odnotowano najwiCksze szkody.

17 paadziernika zakoMczono IV edycjC Miejskiego Konkur-
su Ekologicznego. DziCki goWcinnoWci paMstwa Tomaszków 
etap inałowy rozegrano w „Zbójnickiej Chacie” na Równicy.  
O godz. 10 uczniowie ustroMskich szkół podstawowych wyruszyli 
na RównicC. Szlakiem zielonym, przez PalenicC, Orłow>, Beskidek 
wchodzili ekolodzy, pierwsi z Ustronia Polany, drudzy z Dobki. 
Lipowczanie z SP 5 wybrali szlak cółty przez barnowiec i Lipowski 
GroM. Zadaniem kacdej drucyny było zebranie Wmieci na trasie 
i wyszukanie w terenie odpowiedzi na pytania, które dla swoich 
szkół wylosowali dyrektorzy.

Od 8 listopada Koło Łowieckie „Jelenica” ma swój sztandar. 
Na awersie znajduje siC wizerunek jelenia, na rewersie symbol 
łowiectwa - czaszka jelenia z krzycem Ww. Huberta oraz daty za-
łocenia koła i ufundowania sztandaru. Wszystko utrzymane jest  
w barwach zielonych, litery złocone.                                      (ar)
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FELIETON

Tak sobie myWlC

FELIETON

W krCgu ilozoicznej 
releksji (�)

PamiCtamy jeszcze ze szkolnych czasów 
podział na cztery pory roku. A takce daty 
oznaczaj>ce koniec jednej pory i pocz>tek 
kolejnej. A wiCc 21 marca koMczy siC zima 
i zaczyna wiosna. Wiosna odchodzi 21 
czerwca, aby ust>pić latu. 21 wrzeWnia lato 
zast>pione zostaje przez jesieM. JesieM trwa 
do 21 grudnia, a po niej nastCpuje zima. 
Tak uczono nas przed wielu, wielu laty.

A wiCc kalendarzowa zima rozpoczyna 
siC około 21 grudnia. CzycbyWmy juc 
doszli do tej daty? Termometr za oknem 
wskazuje temperaturC – 2 stopni C. Vnieg 
pada juc drugi dzieM. Tworzy siC coraz 
grubsza pokrywa Wniecna. Góry przesło-
niła mgła. Kiedy opadnie zapewne ukac> 
siC góry w Wniecnej szacie. Czas wiCc 
szykować siC na WwiCta Bocego Narodze-
nia, kiedy zima juc nadeszła… Na wszel-
ki wypadek sprawdzam dzisiejsz> datC  

w kalendarzu… Mamy 12 listopada. Naj-
wyraaniej zima siC poWpieszyła. To jeszcze 
nie czas na ni>. Czycby chciała nadrobić 
zaległoWci z poprzedniego roku, przyszła 
przed terminem i sypnCła Wniegiem?

Co roku takie wczeWniejsze przyjWcie zimy 
i opady Wniegu daj> okazjC do rozpisywania 
siC o tym, ce zima zaskoczyła drogowców. 
Juc zaczynaj> siC komunikaty o trudnych 
warunkach na drogach w górach. Na razie 
chodzi głównie o wycsze góry i to za nasz> 
granic>. Czytam o trudnych warunkach na 
drogach w słowackich Tatarach i czeskich 
Karkonoszach, a takce o zagroceniu lawi-
nowym w Alpach. Pewnie, moce juc dzisiaj, 
dowiem siC, ce podobnie ma siC sprawa  
i na polskich górskich drogach.

Mocna wiCc pisać niejako w ciemno, 
ce wczesna zima zaskoczyła drogowców. 
Nie zd>cyli dokoMczyć zaplanowanych na 
ten rok robót. Takce i w naszym mieWcie 
zapewne pozostan> niedokoMczone roboty 
drogowe; miCdzy rondami czy na ul. ks. 
Kojzara. Obym siC mylił w tej sprawie… 
Drogi bCd> Wliskie, pokryte mazi> powstał> 
z topniej>cego Wniegu, a moce nawet po-
robi> siC zaspy i niektóre drogi bCd> nie-
przejezdne. Jeszcze raz przyroda pokace, 
ce niełatwo z ni> wygrać…

Nie chciałem jednak pisać o tym, ce 
zima zaskoczyła drogowców. Chciałem 
napisać, ce zima zaskoczyła… nas. Nie 
zd>cyliWmy jeszcze zgrabić liWci w ogro-
dzie, rozebrać rozkładanej altanki, nar>bać 
drobnego drewna na rozpałkC do kominka, 
pochować sprzCty, które w zimie niszczej> 
na zewn>trz domu, wymienić opony w sa-
mochodzie z letnich na zimowe, wymienić 
płyn w spryskiwaczu i zrobić jeszcze wiele 
innych rzeczy, które trzeba zrobić, gdy 
koMczy siC jesieM i przychodzi zima…

Okazuje siC, ce nie tylko my nie zd>cy-
liWmy z tym wszystkim przed pierwszym 
atakiem zimy. Nasi znajomi takce zostali 
zaskoczeni przez zimC. Takce uwacaj>, ce 
przyszła za wczeWnie i nie zd>cyli zrobić tego 
wszystkiego, co sobie zaplanowali na jesieM. 
Wiele jeszcze pozostało do zrobienia przed 
zim> na polach, w ogrodach itp. Z niektórymi 
pracami mocna, a być moce, ce i trzeba bC-
dzie poczekać do wiosny. Inne trzeba bCdzie 
wykonać bez wzglCdu na pogodC… Przy tym 
jest jeszcze nadzieja, ce zima odda jesieni 
kilka cieplejszych, a moce i słonecznych dni. 
I wtedy zrobimy, co trzeba. Póki jednak co, 
musimy przyznać, ce zima nas zaskoczyła. 
MyWleliWmy o ciepłej złotej polskiej jesieni,  
a przyszła zima…                       Jerzy bór   

zima nas zaskoczyła

1. W ilozoicznej wCdrówce po miejscach 
fundamentalnych ludzkiej egzystencji – roz-
poczCtej od releksji nad znaczeniem cmen-
tarza – wkraczamy dziW w obszar domu.

2. Dom nabiera właWciwych sobie cech 
dopiero, gdy – jak zauwaca Hannah Arendt 
– „potrai  siC  oprzeć  zachłannemu pro-
cesowi  cycia  zamieszkuj>cych  ów  dom  
ludzi i w ten sposób przetrwać ich istnie-
nie”. Konieczna jest wiCc taka organizacja 
duchowej substancji domu rodzinnego, 
aby przetrwał on cycie i Wmierć kolejnych 
pokoleM domowników. 

Dom obdarza pierwszym rozpoznaniem 
Wwiata. Poprzez dom rozpoznaje siC Wwiat  
i w ten Wwiat, ufundowany na doWwiadczeniu 
domu, wyrusza dojrzały człowiek. W domu 
– stwierdza Józef Tischner – „człowiek 
rozpoznaje główne tajemnice rzeczy – okna, 
drzwi, [...], stołu – cieszy siC i cierpi”. Bez 
doWwiadczenia domu rozpoznanie Wwiata jest 
dalece niepełne.

3. We współczesnej kulturze dokonuje 
siC zanik instytucji domu, gdyc „zachłanny 
proces cycia” konsumuje dom.  WystCpuje 
zjawisko „kulturowej bezdomnoWci”. Wy-
bitny  protestancki etyk Albert Schweitzer 
w pracy „Czynniki hamuj>ce  rozwój  kul-
tury” wskazuje – juc w połowie XX wieku 
– na przejawy „kulturowej bezdomnoWci”: 
„WolnoWć  duchowa i materialna s> ze sob> 
zwi>zane. Kultura wymaga istnienia ludzi 
wolnych. Współczesnego człowieka cechuje  
jednak ograniczenie wolnoWci i osłabienie 
zdolnoWci myWlowej. Brak wolnoWci potCguj> 
ogromne aglomeracje miejskie, odrywaj>ce 
ludzi od cywi>cej ich ziemi, od własnego 

domu i od natury”. Utrata własnej ziemi  
i własnego domu skutkuje „nienormalnym 
cyciem”. Radykalna zmiana stylu cyciu 
(symbolizowana m.in. przez „miasta-sy-
pialnie”) odrywa człowieka od tradycyjnego 
„istnienia-w-domu”. 

4. W przejmuj>cym eseju  „Poród, Wmierć 
i dom” Ceronetti  stawia aktualne pyta-
nie: „Czy jeszcze mieszka siC w domu?”. 
– I odpowiada: „Dom przestał być siedzib> 
mieszkaln>, od kiedy nie ma w nim miejsca 
na dwa  najwacniejsze w istnieniu ludzkim 
zjawiska: na narodziny i Wmierć”. SiedzibC 
człowieka wraz z właWciw> jej prywatnoWci> 
(intymnoWci>) przesuniCto w obszar szpitala 
i „ustanowiono w poWpiechu sakralnoWć 
szpitala”. A przestrzeM szpitala przypomi-
na przeciec wynajCty hotelowy pokój lub 
schronisko. „PrzyjWcie na Wwiat” i „zejWcie 
ze Wwiata” wypchniCto poza obszar domu,  
a zwi>zan> z domem sferC sakraln> w zredu-
kowanej formie przeniesiono do szpitala. 

5. Sławomir Mrocek w sztuce „Tango”  
w przenikliwych obrazach ukazuje nam 
Wwiat, w którego duchowej i fizycznej 
przestrzeni nie ma miejsca dla domu. Nikt  
nie respektuje tu granic stanowi>cych o ob-
szarze domu. Jak wiCc dokonać powtórnego 
wyznaczenia przestrzeni domu? Zdespero-
wany bohater sztuki Artur – upominaj>c  siC   
o dom – woła: „W jakie cycie mam wejWć? 
Ja muszC najpierw je stworzyć, cebym miał 
w co wejWć”.

5.1. W  egzystencjalnym chaosie, w któ-
rym rozgrywa siC akcja „Tanga”, nie ma 
okien i nie ma widoku z okna domu, które 
formuje spojrzenie człowieka na Wwiat. S> 
tylko drzwi, ale s> to takie drzwi, które  siC 
jedynie zamykaj>. Ludzie zamykaj> siC, aby 
coW ukryć i zataić. To s> mieszkaMcy kryjó-
wek, gniecdc>cy  siC za drzwiami. Zamykane 
drzwi słuc> do panowania nad innymi. Artur, 
gdy zdobywa władzC nad współmieszkaM-
cami, nakazuje słuc>cemu: „Edek! Zamknij 
drzwi”. I wydaje komendC: „Pilnuj, ceby nikt 

nie wyszedł!”. Gdy wytworzy tak> wiCzienn> 
sytuacjC, perswaduje pozostałym: „A teraz 
znajdziemy ideC” – ideC maj>c> pozornie 
stanowić o wartoWci cycia i pozornie resty-
tuuj>c> dom rodzinny. 

5.2. W „Tangu” sprzCty domowe zatraciły 
swój sens. Nie mocna odnaleać znamion 
domowego  ładu. W didaskaliach Mrocek 
zwraca uwagC czytelnika na całkowity brak 
porz>dku: „sprzCty ustawione jakby tuc 
przed albo tuc po przeprowadzce”. 

5.3. Stół w jadalni to czCWć szulerni. Artur 
bij>c piCWci> w stół krzyczy: „W tym domu 
panuje bezwład, entropia i  anarchia!  Kiedy 
umarł dziadek? DziesiCć lat temu. I nikt nie 
pomyWlał, ceby usun>ć katafalk! Dobrze ce-
Wcie usunCli chociac dziadka!”. Przesuwany 
katafalk, jako monstrualny mebel, wystCpuje 
w absurdalnych sytuacjach. 

Uderzanie piCWci>  w  stół wskazuje  na 
zanik wartoWci, do których stół  powinien 
odsyłać. Stół przestał być miejscem spotka-
nia, gdyc unicestwiono mocliwoWć spotkaM 
przy rodzinnym stole. Artur nie wie, ce stół 
nalecy do całoWci domostwa: swym dopo-
minaniem siC  o wartoWć domu doprowadza 
jedynie do kraMcowej dekonstrukcji resztki 
domu. Uderzaj>c w stół, Artur czyni  z niego 
kawałek rezonuj>cego materiału, wydaj>ce-
go wzmocony huk. 

5.4. JakiW niewyraany pogłos pojCcia  
domu zdaje siC docierać, na koMcu sztuki, 
w sytuacji kraMcowej. Stomil krzyczy do 
Edka, gdy ten zabił jego syna Artura: „Milcz, 
kanalio, i opuWć ten dom”. Jednak ten krzyk 
nie przywraca istnienia domu i zwi>zanych 
z nim wartoWci. Krzyk jest pozbawionym 
treWci (pustym) aktem ekspresji i stanowi 
wyraz całkowitej bezradnoWci w sytuacji 
„kulturowej bezdomnoWci”. 

6. Vwiat przedstawiony w „Tangu”  
i spostrzecenia Alberta Schweitzera skłania-
j>, aby - w dalszym ci>gu prowadzonej tu 
releksji - skupić uwagC na swoistych walo-
rach domu. (cdn.)             Marek Rembierz 
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ZNOWU  CZERWONO
Rekord bielsko-biała  -  Kuania UstroM  5:� (�:�)

Bywało, ce M. bebrowski (nr 15) jesieni> rzucał rywali na kolana.        Fot. W. Suchta

Tej jesieni drucyna Rekordu gra dobrze 
i zajmuje miejsce w czołówce tabeli. 
W poprzednich sezonach Kuania raczej 
przewacała nad Rekordem i tak tec było  
w pierwszej połowie spotkania o mistrzo-
stwo ligi okrCgowej rozegranego w ostat-
ni> niedzielC w Bielsku-Białej. Co prawda  
w 2 min. Rekord oddaje groany strzał  
z 25 m, ale piłkC na róg wybija bramkarz 
Kuani Grzegorz Piotrowicz. Kuania mo-
gła prowadzić w 8 min, ale maj>c przed 
sob> jednego obroMcC, Robert Haratyk 
rozgrywa piłkC z Tomaszem Kocdoniem, 
ten ostatni decyduje siC na strzał, niestety 
niecelny. Prowadzenie nasza drucyna 
zdobywa w 18 min., a z dystansu pod po-
przeczkC strzela Tomasz Graczyk. Rekord 
odpowiada po trzech minutach, ale strzał  
w okienko broni dobrze tego dnia dyspo-
nowany G. Piotrowicz. Kolejne dwie mi-
nuty i Kuania prowadzi dwoma bramkami.  
T. KocdoM kiwa dwóch obroMców, podaje 

precyzyjnie do R. Haratyka, a ten strzela 
praktycznie do pustej bramki. Niestety 
jeszcze w pierwszej połowie boisko musi 
opuWcić kontuzjowany Mateusz bebrow-
ski. NastCpnie w 32 min. Kuania traci 
bramkC, a w ostatnich minutach pierwszej 
połowy drug> cółt> kartkC dostaje T. Gra-
czyk i musi opuWcić boisko. Obie kartki 
otrzymał za faule.

Druga polowa rozpoczyna siC dwoma 
czerwonymi kart-
kami. Najpierw  
w 46 min. z boi-
ska musi zejWć za-
wodnik Rekordu 
za brutalny faul  
i siły siC wyrów-
nuj>, ale cóc z tego 
skoro po  minucie 
brutalnie fauluje 
Damian Madzia  
i tec otrzymuje od 

razu czerwon> kartkC. Potem strzela juc 
tylko Rekord - kolejne bramki w 51, 58  
i 64 min. Niecodzienna sytuacja miała miej-
sce w 76 min. Sebastian Iwaniec fauluje  
w polu karnym i sCdzia dyktuje rzut karny 
dla Rekordu. JednoczeWnie przerywa spot-
kanie ze wzglCdu na opady Wniegu. Daje 
gospodarzom czas na odWniecenie linii, po 
dziesiCciu minutach wznawia grC i Rekord 
skutecznie wykonuje rzut karny. 

W ostatnich spotkaniach Kuania wyraa-
nie sobie nie radzi. Dwa kolejne mecze 
koMczy w niepełnym składzie. O sła-
bej skutecznoWci nie ma co wspominać. 
Ale tec wygrywaj>c dwoma bramka-
mi Kuania daje sobie strzelić nastCpnie 
piCć. Brak skutecznoWci, koncentracji, 
czerwone kartki - wszystko to Wwiadczy  
o chyba zbyt słabej koncentracji podczas 
meczów. Bo ambicji piłkarzom Kuani nikt 
odmówic nie moce.   Wojsław Suchta 

1 MRKS Czechowice-Dziedzice 34 36:18
2 BTS Rekord Bielsko-Biała 31 42:17
3 LKS Pasjonat Dankowice 29 23:11
4 LKS Sokół Zabrzeg 27 42:24
5 LKS Zapora Porąbka 27 33:18
6 LKS Drzewiarz Jasienica 23 23:25
7 TS Czarni-Góral Lywiec 23 30:15
8 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 23 33:20
9 KS Spójnia Landek 22 23:21
10 TS Mieszko-Piast Cieszyn 21 18:20
11 kS kuKnia Ustroń 19 24:28
12 RKS Cukrownik Chybie 18 24:28
13 LKS Bestwina 14 14:31
14 GKS Morcinek Kaczyce 13 17:27
15 LKS Podhalanka Milówka 4 11:51
16 LKS Radziechowy 3 17:56


