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W białej ciszy poGr a si miasto...
ekumeniczny Koncert Kol d zabrzmi w MDK „Pra akówka”
29 grudnia o godz.18.00. Wykonawcy – Estrada Ludowa „Czantoria
- dyrygent Władysław Wilczak , chór ewangelicki - dyrygent Krystyna Gibiec , chór katolicki „Ave” – dyrygent Alicja Adamczyk. Cało ć muzycznie oprawi ustro ski muzyk, kompozytor Janusz liwka. Poetyczne strofki wyrecytuj Magdalena Kołoczek i Ewa Karsznia. Magiczna, wi teczna atmosfera przeniesiona zostanie wraz
z koncertem do ko ciołów – 6 stycznia o godz.16.00 do ko cioła
rzymskokatolickiego pw. w. Klemensa i 13 stycznia o godz.
16.00 do ko cioła ewangelicko-augsburskiego pw. apostoła Jakuba Starszego. Po koncertach przeprowadzona zostanie kwesta
na do ywianie dzieci w ustro
* skich
* szkołach.
*
objazdy W sylWestra
W zwi zku z przywitaniem Nowego Roku na ustro skim
Rynku, Urz d Miasta Ustro informuje kierowców, e podczas
zabawy sylwestrowej organizowanej na parkingach przy wlocie
ul. A. Brody od Ronda Miast Partnerskich, zostanie wstrzymany
ruch: 31.12.2007 r. od godz. 23.00 – 1.01.2008 r. do godz. 2.00
na odcinku Rondo Miast Partnerskich – ul. Kojzara.
W zwi zku z powy szym zalecamy objazdy do centrum miasta
ulicami: - A. Brody, Kojzara, M. Konopnickiej,
- Cieszy ska, Daszy skiego,
- Partyzantów, 3 *
Maja.*
*

dy Ury radnej

Radna Izabela Tatar informuje mieszka ców dzielnicy Jaszowca, Polany i Dobki, e w ka dy pierwszy wtorek miesi ca
od godz. 17 do godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 3 pełni
dy ur. Mieszka ców serdecznie
* *zaprasza.
*

w rubryce „Ustro ska 10 lat temu” piszemy o otwarciu marketu „Sezam” na ł ce miedzy ul. brody i ul. konopnickiej. dzi
dawno nie ma ju tej nazwy, lecz pawilon pozostał. co wi cej,
w błyskawicznym tempie buduje si nowe baraki handlowe i to
cz sto znanych irm. o tym w jakim tempie mo na to zrobić, niech
wiadczy zdj cie z sierpnia tego roku. dzi na tym miejscu ju si
handluje pod dachem.
Fot. w. Suchta
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9/0..007 r.
W nocy włamanie do kiosków
na rynku i na ul. Gra y skiego.
Skradziono gazety.
..007 r.
O godz. 19.55 na ul. Katowickiej
kieruj ca fordem mieszkanka Cieszyna wpadła w po lizg i uderzyła
w drzewo.
..007 r.
Około południa w sklepie Lidl

skradziono portfel mieszka cowi
Zagórza.
4..007 r.
O godz. 6.55 na ul. My liwskiej
kolizja pi ciu samochodów osobowych i ci gnika zetor. O godz. 7
na ul. Cieszy skiej kolizja z udziałem o miu samochodów. O godz.
10.50 w kolizji na ul. Zdrojowej
bierze udział sze ć pojazdów.
6..007 r.
O godz. 17.30 w sklepie Hermes
ustroniak kradł piwo.
(ws)

..007 r.
Interweniowano na rynku
w sprawie zakłócania porz dku
publicznego przez nietrze wych
m czyzn.
..007 r.
Podczas prowadzenia kontroli
porz dkowych w centrum miasta
zauwa ono zanieczyszczenie
przy sklepie na ul. Daszy skiego.
Nakazano natychmiastowe zaprowadzenie porz dku. W trakcie
dalszej kontroli stwierdzono brak

umowy na wywóz mieci. Umowa
została podpisana jeszcze tego
samego dnia.
..007 r.
Interweniowano w sprawie zanieczyszczenia błotem ul. Pola skiej.
Ustalono sprawc i nakazano
natychmiastowe usuni cie zanieczyszczenia, co zostało wykonane.
4..007 r.
Wspólnie z Jednostk Ratowniczo
– Ga nicz Pa stwowej Stra y
Po arnej zabezpieczono miejsce
kolizji przy ul. Skalica.
(ar)

o KirGizji
Muzeum Ustro skie zaprasza na spotkanie z Maciejem
Chowaniokiem, pt. „Z pami tnika lektora w Biszkeku, czyli jak uczyć polskiego
w Kirgizji?”, które odb dzie
si w sobot 5 stycznia o godz.
15.00. Go ć tego spotkania
jest ustroniakiem, doktorantem
Uniwersytetu l skiego, który
obecnie wykłada na dwóch
uniwersytetach w Kirgizji.
Przyjechał w rodzinne strony
na wi ta i podzieli si wra eniami z tego dalekiego kraju
z zainteresowanymi.

Urz d miasta Ustro ,
informuje,

e w dniu 10 grudnia 2007
r. na tablicy ogłosze został
wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomo ci
przeznaczonych do dzier awy, najmu na okres powyej trzech lat ozn. nr 585/27,
585/40, 585/41 poło onych
w Ustroniu-Hermanicach
zabudowanych budynkiem
socjalnym, handlowym
i stawami rybnymi.

Wyprzeda
spodni i kurtek zimowych
- rabat do 20%.
ZAPRASZAMY!
Sport- Ustroń, Otto Marosz, ul. 3 Maja 8a

Wesołych wiąt
i szczę liwego Nowego Roku
dla wszystkich Klientów.
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bo e narodzenie
- mo liwo ci zobaczenia
człowieka
Jest taki jeden wieczór w roku, kiedy do ludzi dociera wyj tkowo wyra nie my l, e stanowi rodzin ; kiedy ka dy prze ywa
tak chwil osobliw , w której czuje si wszystkim bliski. Wieczór wigilijny. Noc, w której Bóg stał si Człowiekiem i znalazł
si w ród nas.
Cisza charakteryzuje t wi t Noc wigilijn . Nawet nie ta,
w jakiej od zmroku tego dnia pogr aj si rojne zazwyczaj
ulice wielkich miast, ale ta przedziwna i niepowtarzalna cisza
ogarniaj ca człowieka, tkwi ca w nim i kształtuj ca jedyne
w swoim rodzaju prze ycie wiata. Za oknami mo e szaleć
nie yca, mog wichry tłuc w szyby i wyć po polach, a przecie
w ten jeden wieczór roku odnosi si wra enie jakiej gł bokiej
i koj cej ciszy... W człowieku bowiem w t Noc jedyn jest tak
cicho, jak nigdy w ci gu roku.
Kiedy Przedwieczny Syn Bo y przychodził na wiat jako
człowiek do ludzi, było wła nie tak cicho. Stare ksi gi liturgiczne
mówi , e Chrystus przyszedł „toto orbe in pace composito” - gdy
cały wiat za ywał pokoju.
Ten jeden wieczór w roku ka dy z nas chce sp dzić w ród swoich. W ten wieczór chcemy być wszyscy razem. Przez cały rok
jeste my w rozproszeniu, ka dy sobie buduje ycie, ka dy gdzie
indziej. Zapatrzeni w to, co robimy, gubimy si wewn trznie,
jakby siebie nie wiadomi. W ten jeden wieczór koncentrujemy si
na sobie, odnajdujemy si , a przynajmniej chcemy si odnale ć
w Bogu, który w tej wi tej Nocy stał si Człowiekiem i jako jeden
z nas pojawił si mi dzy nami. Na t wi t Noc, jak niegdy Józef,
ka dy z nas spieszy do miasta swego - do rodzinnego domu.
W ten wi ty wieczór zasiadamy wszyscy do wspólnego stołu, a je eli wtedy kogo nam braknie, odczuwamy to bole niej
ni kiedykolwiek. W ten wi ty wieczór nie chcemy być sami.
Człowiek, który cały rok yje samotnie i ju do tego zd ył si
przyzwyczaić, w ten jednak wieczór wyj tkowo bole nie czuje
ci ar swojej samotno ci.
Przy wigilijnym stole zostawiamy zawsze jedno miejsce wolne
- dla kogo , kto przyjdzie. Po ród nas mo e zasi ć kto bliski
czy daleki; człowiek, o którym my limy, e jest naszym bratem,
ka dy człowiek. Tak e ten, z którym pracujemy w jednym pokoju,
i ten na drugim ko cu wiata. Dom, w którym yjemy, staje si
otwarty dla wszystkich... Taka jest symbolika wolnego miejsca
przy wigilijnym stole.
Zapalamy wiatła na choince i stwierdzamy, e s to jakie
dziwne wiatła. Nabywaj osobliwych wła ciwo ci, widać w
ich blasku wi cej ni ka dego innego dnia w roku. Pozwalaj
widzieć, e człowiek jest dobry, e jest bliski i e jest biedny.
Pozwalaj widzieć własne i cudze ycie i inaczej je oceniać. Jak
pisał Leopold Staff, „ucz one miłowania, rado ci w u miechu,
w łzach widzieć słodycz smutn , dobroć chor w grzechu”. Jak
owe zapałki z ba ni Andersena roz wietlaj nam wszystkie lata
minione i przywracaj na chwil cały ich urok. Jak e cz sto przy
iskrz cych si wiatłach choinkowych wspominamy najbli szych,
którzy od nas ju odeszli, jak gdyby przywracamy ich do ycia.
Tej wi tej Nocy wydaje si , e wiat jest jaki inny. Wszystkie
okna rz si cie o wietlone, spoza iranek widać choinki i ludzi
siedz cych wokół rodzinnego stołu. Wsz dzie wyczuwa si
przyjazny, powa ny i rzewny nastrój. Przychodzi my l, e taki
wiat widział Chrystus, jako ostateczny rezultat misji swojego
Ko cioła. Taki, jaki jest tej Nocy.
W momencie przyj cia Boga do człowieka spotykamy si
wszyscy. Wszyscy jeste my powodem tajemnicy Betlejem
i wszyscy jeste my w niej obecni. Stanowimy jedn realno ć,
jedn rodzin . Dzielimy si chlebem w ten wi ty wieczór, by
wyrazić t jedno ć, bowiem chleb, zrobiony z wielu ziaren zbo a
i ywi cy wszystkich, zawsze był symbolem zjednoczenia.
W t wi t Noc wszyscy sobie yczymy dobra. Wszyscy si
wzajemnie kochamy. I miło ć ta otrzymuje niepoj te wymiary,
bo wszystkich nas kocha Bóg, który z miło ci ku nam stał si
Człowiekiem i przyszedł do nas. W t wi t Noc...
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Jest taki dzie , bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzie , zwykły dzie , w którym gasn wszystkie spory.
Jest taki dzie , w którym rado ć wita wszystkich,
Dzie , który ka dy z nas zna od kołyski.
Niebo ziemi - niebu ziemia wszyscy wszystkim l yczenia...
Jest taki dzie tylko jeden raz do roku,
Dzie , zwykły dzie , który liczy si od zmroku.
Jest taki dzie , gdy jeste my wszyscy razem,
Dzie , pi kny dzie , dzi nam rok go składa w darze.
Niebo ziemi - niebu ziemia Wszyscy wszystkim l yczenia...
Z przyjemno ci słuchamy tej pi knej, nastrojowej kol dy.
Chodzi jednak o to, by tre ć tego dnia, „liczonego od zmroku”,
nie sprowadzała si wył cznie do nastroju. Jest to bowiem dzie ,
w którym Przedwieczny Syn Bo y, Druga Osoba Trójcy Najwi tszej, zjawił si w ród nas jako Człowiek. Dzie , w którym
Bóg zacz ł nas kochać po ludzku i zacz ł wraz z nami drog
ycia. Odt d, od tego dnia, zacz ło si spełniać dzieło zbawienia
wiata. Ka dy czyn ludzki Boga-Człowieka był równocze nie
czynem Boga, a wi c miał charakter zbawczy. Był u wi ceniem
wszystkich ludzkich czynów, promowaniem i dowarto ciowaniem
naszego ycia. W ludzkim, a zarazem Bo ym yciu Chrystusa,
pełni sw osi ga ycie ka dego człowieka, bo Chrystus przez
to, e stał si Człowiekiem, zwi zał si na zawsze z nami i stał
si jednym z nas.
Przez ten fakt droga, któr idziemy, kieruje si ku wieczno ci.
Wszystkie warto ci tego wiata s tworzywem i etapami tej drogi. Nie stajemy si pełnymi lud mi przez pogardzanie nimi, ale
przez ich aprobat i twórcze rozwijanie. Wkraczaj c w histori
ludzk , Bóg uznał za dobre wszystko to, co j tworzy. „Widział, e
wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz l, 31). Syn Bo y,
staj c si Człowiekiem, powtarza i rozwija to błogosławienie
Ojca, kontynuuje to, co rozpocz ł Ojciec, i nam powierza zadanie
tej kontynuacji.
Wszystkim Mieszka com Ustronia oraz miłym Go ciom najlepsze yczenia cudownych wi t Bo ego Narodzenia, rodzinnego
ciepła, wielkiej rado ci i Bo ego pokoju składa
ks. antoni sapota

*

*

*

Na wi ta Bo ego Narodzenia czekamy wszyscy z wielk rado ci ! Dzieci, doro li, całe rodziny. Czeka na nie i Ko ciół, który
głosi wówczas najrado niejsz wie ć, jak mu dano zwiastować
ludziom na ziemi!
„Dzi si wam narodził Zbawiciel”, dla wielu chrze cijan spowszedniała Ewangelia o przyj ciu Zbawiciela. Ale wi ta s po
to, aby to co powszednie stało si znów wielkie.
Dzisiaj wydobywa si na nowo dla Ciebie i dla mnie Ewangelie
o przyj ciu Zbawiciela. Przyj cie Jezusa Chrystusa na ten wiat
nie jest spraw przypadku, ale takie było postanowienie Bo e.
To w Betlejem Bóg „nawiedził lud swój; i sprawił mu odkupienie”, to przez stajenk w Betlejem, wspomniał na przymierze
swoje wi te.
To wielki dzie i wielka godzina w yciu ludzi na ziemi,
w yciu osobistym ka dego z nas.
Do tego dnia wszystko działo si inaczej, a od tego dnia te
wszystko inaczej si dzieje i inn miar wydarzenia mierzyć ju
nale y.
My potrzebujemy otwartych oczu i serc, bo tajemnica wi tej
nocy objawiona zostaje tylko otwartym i szczerym sercom. Takie
oczy i serca mog zaznać pokoju Bo ego.
Herod – człowiek chciwy zaszczytów i kochaj cy sław , człowiek ze skrwawionymi r kami, nie mógł zobaczyć tej chwały
- Boga objawionego w ciele.
Faryzeusze i uczeni w Pi mie, dumni ze swych cnót, przechodz cy przez ycie z pobo no ci stworzon przez siebie samych,
nie zwrócili uwagi na Dzieci tko w łobie.
Jego chwały i wspaniało ci nie zobaczy ten, w którego sercu nie
wzbudzi si ywe pragnienie, aby prze yć spotkanie z Bogiem,
aby z oddalenia przej ć do blisko ci Boga, z nocy do wiatła, ze
mierci do ycia, z niewoli grzechu do prawdziwej wolno ci.
Pójd my w Jego stron wraz z pasterzami z betlejemskich pól,
z m drcami ze Wschodu, podejmijmy t drog do łóbka i stajenki
by poddać si Jego prowadzeniu i pasterstwu.
Ks. piotr Wowry
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kontynUacja
rozmowa z przewodnicz cym rady miasta
stanisławem malin

min ł pierwszy rok pracy rady miasta pi tej kadencji. jak
pan go ocenia?
Naczeln zasad dla mnie jako przewodnicz cego jest kontynuacja zada nakre lonych w poprzednich kadencjach, a zawartych w
strategii do 2015 roku. Najwi ksz moj obaw były te wszystkie
zmiany nast puj ce na pocz tku kadencji. Zmiana przewodnicz cego, po tym jak radn powiatow została Emilia Czembor,
odej cie na emerytur pani Ireny Hernik, b d cej oparciem
Rady, do tego o miu nowych radnych, którzy nie byli dla mnie
anonimowi, ale z góry trudno było zakładać, jak b dzie wygl dać
współpraca. Po minionym roku yczyłbym sobie, by cała kadencja
przebiegała w takiej atmosferze. Pojawiaj ce si ró nice zda
s szczegółowo dyskutowane, konsultowane i pozwala to na
konsekwentn realizacj nakre lonych zada .
mówi pan o spokoju i dobrej współpracy, a na sesji w przygotowanej uchwale był limit zerowy nowych taksówek, co radni
zmienili na pi tna cie nowych licencji na przyszły rok.
Był to tylko projekt uchwały, a jak si okazało zaproponowana
opcja „zerowa” zadowalała tylko cz ć rodowiska. Nie było jednak dla mnie niespodziank , e padnie inna propozycja. Co roku
jest wiele propozycji zwi kszenia limitu na koncesje, czy wr cz
uwolnienia tego limitu bez ograniczenia. Tak było i w tym roku.
Po długiej dyskusji na Komisji Bud etu i Przestrzegania Prawa
został sformułowany wniosek okre laj cy zwi kszenie ilo ci
koncesji na 15. Taki wniosek zgłoszono i przyj to w głosowaniu
na sesji i to trzeba zaakceptować.
czy zaszły jakie zmiany w funkcjonowaniu rady?
Uwa am, e je eli co dobrze działa nie nale y tego zmieniać,
tak wi c nast piły raczej kosmetyczne zmiany w porównaniu
z poprzedni kadencj . Pozostały te same komisje, a jedynie termin
posiedze komisji koordynacyjnej si zmienił i został przesuni ty
z poniedziałku na rod przed sesj . Taka była propozycja przewodnicz cych komisji, protokół z sesji jest na no niku elektronicznym jako zał cznik do skrótu w wersji pisanej. Rada pracuje
tak jak w ubiegłych kadencjach, w rody mam dy ury na zmian
z moj zast pczyni Marzen Szczotk .
wi ta si zbli aj , a centrum rozkopane.
Wydaje mi si , e oboj tnie w jakim czasie nie rozpocz ć by
remontu to nie wybierze si terminu, który odpowiadał by wszystkim. Wiemy, jakie s problemy w budownictwie z odpływem pracowników za granic . To cz sto jest przyczyn tego, e przetargi
s nierozstrzygni te i wszystko przesuwa si w czasie. To jest
podstawow przyczyn spi trzenia si robót w jednym okresie.
Poza tym zawsze roboty w centrum powoduj pewne utrudnienia,
niezale nie od terminu ich realizacji. Teraz ju wi kszo ć tych
robót w centrum dobiega ko ca i cieszmy si , e te inwestycje
zostały wykonane.

30 lat z okładem funkcjonowało w Cieszynie Liceum Medyczne. Jego mury opu ciło
blisko 2000 absolwentek i ponad... 30 absolwentów. Kres
działalno ci placówki nast pił
w 1996 r. Likwidatorem było
Ministerstwo Zdrowia. Nie
pomogły protesty. A teraz piel gniarek znowu brakuje.

*

*

*

Cieszy skie Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych
miało bogaty program imprez
20 grudnia 2007 r.

w sezonie 2007. Odbyły si
posiady w kurnej chacie Kawuloków, nie zapomniano
o „czwartkach przewodnickich” i miscellaneach. Szeregi
zasilili młodzi, którzy dostali
tzw. blachy. Obchodzono te jubileusz 55-lecia istnienia Koła.

*

*

*

Blisko 15 lat temu koszykarze
Piasta Cieszyn pod wodz trenera Stanisława yły wywalczyli awans do II ligi i grali
w niej dwa sezony. Obecnie po
dru ynie nie ma ladu, podobnie zreszt , jak po zasłu onym
klubie.

*

*

*

Wiosn 1993 r. na Giełdzie Papierów Warto ciowych w War-

Kontrowersyjn decyzj było odrzucenie pierwszego projektu na rynek. brni cie dalej, ogłaszanie nowego konkursu
spowodowało, e teraz wszyscy do wszystkich maj pretensje.
Uwa am, e samorz d powinien mocniej bronić pierwszego
projektu. jakie jest pana zdanie w tej sprawie?
Jak do tej pory nikt nie wymy lił lepszego systemu ni demokracja. Podzielam pogl d, e nale ało utrzymać t pierwsz koncepcj . Zdawałem sobie spraw z tego, e oboj tnie ile b dzie nowych
projektów, to ten wybrany zawsze b dzie miał tylu zwolenników
co przeciwników.
ale na t pierwsz koncepcj był bardzo zdecydowany atak.
posuwano si nawet do obra ania projektantów.
Dyskusja była bardzo burzliwa. Autorzy projektu byli otwarci
na propozycje co do lokalizacji obiektu kubaturowego, jego
rozmieszczenia, natomiast osoby przeciwne tej koncepcji nie
zdecydowały si podj ć dyskusji. Na sesji zgłoszono wniosek
formalny o odrzuceniu projektu i rozpisanie nowego konkursu.
Wniosek został przyj ty wi kszo ci głosów i rozpisano nowy
konkurs. Powstała komisja konkursowa, b d ca moim zdaniem
kompetentnym gremium, choć nie wszyscy, którym proponowano
zasiadanie w komisji konkursowej, przyj li to zaproszenie.
to teraz ju pozostało czekać na efekt inalny?
Komisja konkursowa dokonała wyboru koncepcji, system demokratyczny zadziałał, wi c uszanujmy te decyzje. Z ocen trzeba
si wstrzymać do zako czenia tej inwestycji. Wtedy b dzie czas
na ocen . Ratusz te budził wiele kontrowersji, a teraz niektórzy
ówcze ni krytycy mówi , e taki pi kny obiekt zostanie zasłoni ty
powstaj c konstrukcj na rynku.
do ć burzliwa była dyskusja na sesji o sporcie w Ustroniu.
Na pewno wiele rzeczy w tej dziedzinie budzi kontrowersje, lecz
nie wynika to z naszej niech ci do sportu, czy z niedostrzegania
(dok. na str. 6)

Podczas jubileuszu bogusława Heczki.

szawie zadebiutowały akcje
Polifarbu Cieszyn. Wtedy była
euforia i nie my lano jeszcze
o poł czeniu z Wrocławiem.
Ten krok spowodował, e zarz d został przeniesiony znad
Olzy nad Odr .

*

*

*

Tenis stołowy, obok gimnastyki, ma spore tradycje
w Chybiu. Przed laty w II lidze
grali zawodnicy miejscowego
Cukrownika, natomiast w minionym sezonie awans do II
ligi wywalczyły kobiety. Klub
ma 70 lat.

*

*

*

Na Wzgórzu Koczy Zamek
w Koniakowie stoi obelisk,
który upami tnia polskich oł-

Fot. w. Suchta

nierzy i harcerzy, poległych
i pomordowanych w latach
1939 - 1956 w walce o wolno ć
ojczyzny. Obelisk odsłoni to
z inicjatywy członków wiatowego Zwi zku ołnierzy AK.

*

*

*

*

*

*

Cieszyn długo nie miał bezporedniego poł czenia kolejowego z Zebrzydowicami. Dopiero w 1934 roku uruchomiono lini przez Marklowice.
W efekcie gierkowskiej reformy administracyjnej, któr
przeprowadzono w 1973 r.
wsie Pastwiska, Boguszowice,
Kalembice, Krasna, Marklowice stały si dzielnicami Cieszyna.
(nik)
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problemu przez samorz d. Przed siedemnastu laty wybrano pewn
polityk . Zało ono, e miasto ma charakter uzdrowiskowy, wi c
trzeba było realizować inwestycje z tym zwi zane, tj. m. in. kolektory sanitarne, modernizacja oczyszczalni cieków. Wiadomo
w jakim stanie przej li my szkoły w 1996 r. Tu konieczne były
szybkie inwestycje, a subwencja o wiatowa nigdy nie pokrywała nawet płac nauczycieli. Zostały nam jeszcze trzy szkoły,
w których trzeba zrobić termomodernizacj . Zadbać te nale ało
o baz kulturaln . Taka polityka została przyj ta i była realizowana przez te wszystkie lata. Na samorz dy spływały kolejne zadania
w ramach decentralizacji pa stwa, jednak w lad za tym nie szły
proporcjonalnie rodki inansowe. Nie było szans na wi ksze
przedsi wzi cia w dziedzinie sportu. Jednak w ramach naszych
mo liwo ci wykonano powa ny remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 2, przy udziale rodków z zewn trz
została wybudowana sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej
nr 6 w Nierodzimiu, w ramach rekultywacji terenów po obu stronach rzeki Wisły zostały wykonane cie ki rowerowe. Nie mo na
w tym miejscu zapominać o wielkiej pracy jaka została zrobiona
na Czantorii przez Zarz d Spółki , bo to przecie sport masowy
w pełnym tego słowa znaczeniu. Ustawodawca dopuszcza inansowanie organizacji po ytku publicznego w tym i organizacji
sportowych poprzez ogłaszane konkursy na realizacj konkretnych zada , generalnie chodzi tu o prac z młodzie i to czynimy
w ramach naszych mo liwo ci bud etowych. Niestety sport kwaliikowany dorosłych musi si opierać o dochody własne klubów
i sponsoring. Trzeba pochylić czoło przed wszystkimi działaczami
sportowymi, bo działania klubów w znacznej mierze opieraj si
na pracy i zaanga owaniu osób robi cych to nieodpłatnie.
Wszyscy doceniamy działalno ć stowarzysze , ale miasto
powinno zadbać o baz sportow .
Próbujemy zrealizować kluczow dla ustro skiego sportu inwestycj i skorzystać z Euro 2012. Mamy dobre poł czenia
komunikacyjne, zaplecze lecznicze i hotelowe, natomiast baza
sportowa jest skromna. Obecnie s czynione konkretne kroki
w celu zlokalizowania w Ustroniu bazy dla ekip uczestnicz cych w Euro 2012. Konkretne działania zostały ju podj te. We
współpracy z Delta Partner opracowano koncepcj rozbudowy
obiektów sportowych na bazie stadionu KS Ku nia. Jest to ambitne zadanie, które musi spełniać okre lone wymogi FIFA, st d
i wysoki koszt realizacji tej inwestycji, tj. około 36 mln złotych.
Taka oferta została zło ona na r ce Marszałka Województwa
i spotkała si ze sporym zainteresowaniem.
a jakie pana zdaniem s na to szanse?
Nie chc o szansach mówić na tym etapie, gdy brane s pod
uwag ró ne kryteria. Trzeba być optymist . Doskonale wiadomo,
e przy naszym bud ecie realizacja samodzielnie takiej inwestycji jest niemo liwa. Chcemy poprzez Urz d Marszałkowski
dotrzeć do rodków centralnych przeznaczonych na Euro 2012,
w wypadku niepowodzenia b dziemy szukać doinansowania
w drodze konkursu z chwil jego ogłoszenia przez Urz d Marszałkowski.
rosn płace, a co za tym idzie rosn koszty inwestycji. roboty
b d coraz dro sze. jak samorz d na to reaguje?
Zdajemy sobie spraw , e nie b dziemy w stanie wykonać tymi
samymi rodkami inansowymi tylu zada co kilka lat temu.
Ruchy jakie obserwujemy chocia by w budownictwie powoduj ,
e inwestycje s coraz dro sze. Skutkuje to tym, e z bud etu
trzeba b dzie wydawać wi cej pieni dzy na poszczególne zadania. Mo emy mieć do czynienia z sytuacj , e procentowo ilo ć
pieni dzy na inwestycje w bud ecie b dzie wi ksza, a zostanie
wykonanych mniej zada . Najwa niejsze, by istniej ce irmy
nadal funkcjonowały, a roboty były rzetelnie wykonywane.
to ju druga kadencja, gdy członkami komisji rady s wył cznie radni. czy to si sprawdza?
To ustawodawca wprowadził taki system działania samorz dów
i temu trzeba było si podporz dkować. Nadal istnieje mo liwo ć
zasi gania opinii fachowców spoza rady. Minusem mo e być, e
ci fachowcy nie mog być stałymi członkami komisji. Obecnie
(dok. na str. 7)
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„W owym czasie wyszło rozporz dzenie Cezara Augusta, eby
przeprowadzić spis ludno ci w całym pa stwie. (...) Udał si
tak e Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa pochodził z domu i rodu
Dawida, eby si dać zapisać z po lubion sobie Maryj , która
była brzemienna. Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas
rozwi zania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owin ła Go
w pieluszki i poło yła w łobie, gdy nie było dla nich miejsca
w gospodzie.” (Ewangelia według wi tego Łukasza).
Nie było im łatwo, ale mo emy wyobrazić sobie rado ć Marii
i Józefa z narodzin Dzieci tka, rado ć mimo wszystko. Mimo
przeciwno ci, niepewno ci, obaw. Wokół nas jest jednak wielu
ludzi, u których przeciwno ci, niepewno ci, obawy zrodziły
smutek nie daj cy si zagłuszyć muzyk kol d i d wi kiem
wi tecznych dzwonków.
Beata powiedziała, e gdy dostaje sms-y z yczeniami, płacze.
Kilka lat temu w Wigili zmarł jej te ć, miesi c pó niej umarła

wi teczne
SmUtki

mama. Zanim sko czyła si zima umarł m . wi ta sp dza
z liczn rodzin , która zaprasza j , eby w ten radosny czas nie
była sama. Beata jest im bardzo wdzi czna. Szczególnie lubi
sma onego karpia przygotowanego przez ciotk , sma onego
koniecznie ze skór . Bawi j dyskretne dochodzenie, dzi ki
któremu zawsze znajduje pod choink odpowiedni dla siebie
prezent. Drzewko jest prawdziwe, ka dego roku ubrane inaczej.
Zajmuj si tym najmłodsi i wtedy nawet przez kilka godzin
nie mo na wchodzić do salonu. Podarunki, bombki i wiatełka
przypominaj Beacie wi ta z dzieci stwa. I tych wspomnie
trzyma si kurczowo, bo gdy tylko przypomni sobie choink
we własnym domu, ubieran z m em, dopada j smutek. I ze
wszystkich sił stara si nie przypominać sobie prezentów jakie od
niego dostała. Wszyscy my l , e ju zapomniała. A ona wie, e
bardzo si staraj , wi c te stara si nie płakać, eby nie robić im
przykro ci. Wie te , e ju nigdy nie polubi wi t, bo oznaczaj
dla niej pocz tek ko ca.
Krystyna i Edward jak Maria i Józef nie maj nic. Tylko e
im zabraknie nawet dzieci tka, bo córka z wnukiem nie chce do
nich przyjechać. yj biednie i z roku na rok biedniej. Chcieli
sobie polepszyć los i po yczyli z banku pieni dze. Emerytom jest
łatwo, wystarczy odcinek, decyzja z ZUS-u i pieni dze dostaj
w ci gu dwóch dni. Potem brakło im na opał. Drugi bank te nie
miał nic przeciwko temu, eby im po yczyć. W ko cu brakło na
raty, ale przecie s ró ne „instytucje inansowe”, które ch tnie
„pomog ”. Na pocz tku grudnia spłacili raty, w portfelu nic nie

choinka.

Fot. m. niemiec
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zostało. W telewizji ogl daj reklamy. Banki prze cigaj si
w proponowaniu wyj tkowych kredytów i daj w prezencie
50, a nawet 100 złotych. Oni ju nie dostan . Wła ciwie po co?
B d tylko we dwoje, nie warto gotować, sprz tać, stroić domu.
Wspomnienia Bo ego Narodzenia z dzieci stwa i młodo ci,
wypełnionego krz tanin , rado ci i bliskimi s zbyt bolesne.
Niech tylko szybciej sko czy si to zamieszanie. Mo e potem
córka b dzie miała wi cej czasu.
Agata była na tyle młoda, eby przystrojone w listopadzie
wystawy sklepowe, nie dziwiły jej. wi teczne szale stwo
zakupów, wi teczne gad ety, wi teczne dzwonki w telefonie
komórkowym uznawała za urocze. I kłóciła si z babci , gdy ta
próbowała je krytykować. Jest ju dorosła, wi c nie dała si wypchać do ko cioła podczas adwentu. O to była najwi ksza kłótnia.
Oczywi cie pójdzie na pasterk . Zawsze chodziły razem, a potem,
jakby post trwał kilka tygodni, objadały si w domu wi tecznymi
w dlinami z najlepsz na wiecie sałatk jarzynow babci. W tym
roku przed wi tami Agata przesiedziała w ko ciele wiele godzin
i nic. Na pró no starała si przywołać radosne oczekiwanie,
podniosły nastrój. Babcia umarła w zeszłym roku w drugi dzie
wi t po dwóch tygodniach le enia w szpitalu. Nie poznawała
wnuczki, chocia wła ciwie j wychowała. Odeszła w ród lekarzy, piel gniarek, a Agata nie mogła jej trzymać za r k . Chce
znowu lubić wi ta, ale jeszcze minie troch czasu.
Niedawno, kiedy Nina ogl dała w telewizji ilm „To wła nie
miło ć” za miała si gorzko i zadziwiła, e na całym wiecie
dzieje si tak samo. Jest w ilmie scena, w której Emma Thomson znajduje w kieszeni m a pi knie opakowany prezent, złote
serduszko. Ale nie znajduje go pod choink . I w tej chwili wiat
jej si wali na głow , bo ju wie komu m kupił gustown
bi uteri . Nina dowiedziała si o romansie przed wi tami. Nie
było to serduszko, tylko perfumy. Ale w takich chwilach wiat tak
samo si wali, czy to w Londynie, czy w Ustroniu. Trudno było
jej zebrać siły, eby przystroić rodzinne gniazdo lekkomy lnie
skalane przez najbli szego jej człowieka. Trudno było miać si
z dziećmi przy pieczeniu ciasteczek, krojeniu warzyw na sałatk .
Najtrudniej wybrać prezent dla m a. Musiała to zrobić, eby
dzieci nic nie podejrzewały. Ju wiedz , e w wi ta wszystko
musi być jak nale y – choinka, potrawy, prezenty. Dla Niny stały si one pustymi symbolami, bo złudne okazały si warto ci,
w które naiwnie wierzyła. Wybaczyła zdrad , ale nie wie, czy
wybaczy to, e dla niej Bo e Narodzenie zawsze ju b dzie
naznaczone upokorzeniem i bólem.
Wszystkim ycz spokojnych wi t i eby znowu były radosne,
mimo wszystko.
monika niemiec
Imiona osób i niektóre szczegóły zostały zmienione. Cytat po-

Katarzyna szkaradnik
Zadumał si raz anioł nad ziemsk krain
– Odzian w lubn sukni grudniow na wi ta –
e ka dy si szykuje na noc wigilijn ,
Lecz male ka Dziecina jest mu bodaj zb dna.
„Czy kto Na oczekuje nadal?” – w tpi anioł,
Lecz wzrokiem przenikliwym z rado ci dostrzega,
Jak w ród lampek wtórz cych wi tecznym reklamom
Lichy płomyczek wiecy wznosi si do nieba.

kontynUacja

(dok. ze str. 6)
ka dy radny jest w dwóch komisjach i pewne problemy przenoszone s mi dzy komisjami, co pozwala na szersze spojrzenie na
problem. To ułatwia podejmowanie decyzji.
a jak si współpracuje z burmistrzem?
To wa ny element działania. Oczywi cie s ró nice zda , bo to
kwestia indywidualnego spojrzenia na problem, ale szukamy
punktów stycznych. Najwi kszy problem to wielko ć rodków
w bud ecie i mo liwo ć realizacji okre lonych zada - a potrzeby
s ci gle wielkie. Wybieramy priorytetowe zadania i ciesz si , e
w tej materii mamy z burmistrzem podobne pogl dy. Potraimy
dochodzić do konsensusu. Co roku wnioski jakie spływaj do
projektu bud etu wielokrotnie przekraczaj jego mo liwo ci. Tak
wi c trzeba dokonywać nieraz trudnych wyborów. Tu najcz ciej
pojawiaj si kontrowersje, ale cenne jest to, e potraimy si
porozumieć.
jakie s priorytety samorz du na najbli sze lata?
Z zada własnych to: dalsza termomodernizacja obiektów
o wiatowych, realizacja drogi pod skarp i oczywi cie wszystkie
zadania znajduj ce si w Regionalnym Programie Operacyjnym.
My l tu o amiteatrze i Parku Kuracyjnym, rewitalizacji jednego
z „Wielkich Domów”. Oczywi cie baza sportowa, a gdy nasza
koncepcja zostanie zaakceptowana, b dzie to na pewno priorytet. Byłaby to inwestycja strategiczna, konieczne byłyby rodki
własne, a to spowodowałoby, e inne zadania zostałyby przesuni te w czasie. Nie mówi tu o zadaniach ju realizowanych jak
rynek czy budowa mieszka komunalnych. Z kluczowych zada
realizowanych razem ze starostwem, tj. dalszy remont ul. Daszy skiego, czy remont ul. Dominika skiej i ul. Lipowskiej. Nie
ukrywam, e bardzo wa n rzecz jest dokonywanie remontów
mostów. To kosztowne roboty, a stan techniczny tych obiektów
budzi wiele zastrze e .
przed wyborami mo na było spotkać si z wypowiedziami,
e teraz to ju na pewno stanisław malina nie przejdzie.
mamy wybory i wiadomy rezultat. jak pan to robi, e jest
ju wybierany pi ty raz?
O to trzeba pytać mój elektorat. Spotykam si z mieszka cami
na ulicy, w sklepie i tam cz sto słysz wiele uwag i problemy
nurtuj ce mieszka ców. Uczestnicz w ramach moich mo liwoci – jako, e jestem ci gle aktywny zawodowo - w zebraniach
grupy członkowskiej os. Manhatan, kontaktuj si z Zarz dami
Osiedli, ze stowarzyszeniami, innymi gremiami. Te kontakty s
dla mnie bardzo cenne. Zawsze jednak staram si być realist i
nazywać rzeczy po imieniu.
czasem bardzo ostro.
Nie ukrywam, e niejednokrotnie zostałem zirytowany, ale taka
to ju moja rola, czy raczej mój charakter. Bardzo ceni nawet
ostr wymian zda , ale niech to jest dyskusja na argumenty,
a nie demagogia. W trakcie takiej wymiany zda niejednokrotnie
spotykam si z ciekawymi pomysłami, nad którymi warto si
zastanowić, bo przecie nikt nie ma monopolu na racj , a przecie
człowiek przez całe ycie si uczy .... .
dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław suchta

Schodzi wi c w okolice dla siebie nieobce,
– K dy Stwórc raduj Czantoria z Równic –
Do izbeczki, gdzie w swetrze przydługim po siostrze
Tak szepce kilkulatka, zmrok za oknem widz c:
„To dla Ciebie, Jezusku, eby traił noc
Tu, zamiast do Betlejem. Gdy zamieszkasz z nami,
Zaraz si nam serduszka miło ci ozłoc
I ju nie b dzie smutno, nie b dziemy sami”.
Wie anioł, e nie znajdzie ona pełnych paczek,
Lecz ma co cenniejszego; a sam z rozczuleniem
Łz spuszcza, by obmyła serca zaniedbane
I wokół łóbka cał zjednoczyła Ziemi .
z burmistrzem na spotkaniu noworocznym.

20 grudnia 2007 r.

Fot. w. Suchta
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HENRYK CZEMBOR

CiCha noC,

Ka dego roku w okresie adwentu i wi t
Bo ego Narodzenia wsz dzie słychać
kol dy; w ko ciołach i supermarketach,
w domach i na bazarach, w radiu i telewizji. Co roku pojawiaj si te liczne
nowe nagrania starych i nowych kol d.
Nowe kol dy usuwaj w cie niepami ci
stare... Ale nie wszystkie. S w ród nich
i takie, które s ch tnie słuchane i piewane
ka dego roku. Nie grozi im zapomnienie.
To te nowe szybciej ulegn zapomnieniu,
nie one...
Do takich kol d bez w tpienia nale y
„Cicha noc...” Trudno wyobrazić sobie
wi teczne nabo e stwa bez tej kol dy,
l to bez wzgl du na to, o jakie wyznanie
czy jaki kraj chodzi. Ta kol da w ci gu
minionych dziesi cioleci stała si kol d
ogólno wiatow i kol d ekumeniczn .
Trudno wyobrazić sobie nabo e stwo
wigilijne czy jutrzenne bez tej kol dy.
A i wieczory kol d byłyby niepełne gdyby
zabrakło w nich „Cichej nocy...”
Od lat kojarzy mi si ta kol da z nabo e stwem jutrzennym. Jeszcze panuj ciemno ci nocy, a z naszych gór i dolin piesz
wierni na jutrzenne nabo e stwo. Jak to
było dawniej, o tym napisał Jan Szczepa ski: „ Urok Bo ego Narodzenia to była
tak e „jutrznia”, nabo e stwo odprawiane
w bardzo wczesnych godzinach zimowej
nocy. Najpierw mama ubierała nas starannie i zawijała mo liwie dokładnie na dług
drog w mrozie, przez pokryt niegiem
brzezin , potem chodnikiem w gł bokim
niegu przez pola w kamie cu, pod l ni cymi gwiazdami, z których jedna była
gwiazd betlejemsk , ale jak j dojrzeć,
kiedy tak trudno zadzierać głow zakutan
w szalik, gdy trzeba patrzeć pod nogi, by
nie wpa ć w nieg. A w ko ciele było jasno,
choć zimno. Ko cielny poustawiał wiece
na ławkach i wszystkie rodziny paraian,
przychodz c do własnych, na stałe przydzielonych ław, zapalały sobie wiece i to
stopniowe rozbłyskiwanie ko cioła coraz
to nowymi wiatłami, wydobywaj cymi
z mroku nasze twarze, w kł bach pary ze
piewaj cych ust, stanowiło najwi kszy
urok tego nabo e stwa.”
Dzisiaj jest inaczej: Wi kszo ć uczestników nabo e stwa przyje d a na nie
samochodami. I tylko niektórym w pieszej w drówce nieg rozprasza ciemno ci,
a mróz sprawia, e nieg tak inaczej ni
zwykle, wi tecznie skrzypi pod nogami.
Elektryczne wiatło dawno ju zast piło
wiatło ywych wiec, a w ko ciele przestało być zimno. Wci jeszcze jednak pozostało to, co najprzyjemniejsze. Co sprawia,
e wierni o tak wczesnej godzinie, nocn
por zbieraj si w ko ciele. To powtarzana na ró ne sposoby radosna wie ć: „Nie
bójcie si , bo oto zwiastuj wam rado ć
wielk , która b dzie udziałem wszystkiego
ludu, gdy dzi narodził si wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan. „
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wi ta noC

Wie ć, która po raz pierwszy rozbrzmiała w górach judzkich, dotarła te i w nasze
góry. I znowu jak co roku tak e w ko ciołach naszego miasteczka słychać Ewangeli godow , o tym, co stało si przed
wiekami w niewielkim miasteczku Betlejemie. Wła nie ksi dz czyta jej pierwszy
fragment: ...”Poszedł te i Józef z Galilei,
z miasta Nazaretu do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, dlatego, e byt z domu
i z rodu Dawida, aby był spisany wraz
z Mari , po lubion sobie mał onk , która
była brzemienna. A gdy tam byli nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła
Syna swego pierworodnego, i owin ła go
w pieluszki, i poło yła go w łobie, gdy
nie było dla nich miejsca w gospodzie.”
Niemal w całym ko ciele zgasło wiatło,
tylko przy organach, gdzie ustawił si chór
pali si kilka arówek. Ko ciół pogr ył
si w nocnych ciemno ciach. Chór zacz ł
piewać swoj ulubion kol d :
Cicha noc, wi ta noc
pokój niesie ludziom wszem,
a u łóbka wskro przej ta,
czuwa matka u miechni ta
nad Dzieci tka snem, nad Dzieci tka
snem.
Cicha noc, wi ta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegn wielce zadziwieni,
za anielskich chórem pieni,
gdzie si zdarzył, gdzie si zdarzył,
zdarzył cud.
Cicha noc, wi ta noc, narodzony Bo y
Syn,
Pan wielkiego majestatu
niesie dzi zbawienie wiatu
odkupienie, odkupienie wszelkich win,
wszelkich win.
Kol da była echem przeczytanej przed
chwil Ewangelii Godowej. Poprzez wieki ta sama historia opowiedziana została
w ró nych miejscach i na ró ne sposoby.
Zwiastowana była tak e w roku 1818, tak
jak i w latach poprzednich, w zagubionej
w ród alpejskich szczytów, małej wiosce
Oberndorf. Tam przekształciła si w kol d „Cicha noc... „ Noc wigilijna w małym
ko ciele była naprawd cicha. Zepsuły
si organy. I brakowało ich do stworzenia radosnego, wi tecznego nastroju.
I wydawało si , e b d to dla wiernych
smutne wi ta... Stało si jednak inaczej.
A nastroje odmieniły si , gdy ks. Józef
Mohr i nauczyciel Franciszek Gruber,
pełni cy w paraii tak e obowi zki organisty, za piewali now , napisan przez nich
kol d : „Cicha noc, wi ta noc...” A dzieci
piewały razem z nimi powtarzaj ce si
słowa. Sceneria była niezwykła; malutki
ko ciółek, wypełniony lud mi z całej okolicy, o wietlony migaj cymi płomieniami
ywych wieczek... Ta pie rozgrzała
serca obecnych, dotkn ła najczulszych
strun ich duszy... Jeszcze długo przez wiele
lat pami tali owo nabo e stwo i ka dego

roku ju razem piewali kol d , która stała
si ich kol d , ulubion pie ni .
Kol da ta powstała na krótko przed
owymi pami tnymi wi tami. Na plebani
przyszedł le niczy z pro b o ochrzczenie
w domu jego prawie co narodzonego
dziecka. Tłumaczył, e zaczyna si zima
i niedługo zostanie faktycznie odci ty od
wiata wraz ze swoj rodzin , w znajduj cej si wysoko w górach le niczówce.
Dziecko urodziło si słabe i nie nale y czekać z chrztem a do wiosny. Chciałby, eby
dziecko zostało ochrzczone przez ksi dza.
Ks. Proboszcz obiecał, e nast pnego dnia
po le wikariusza do domu le niczego. Prosił tylko, eby le niczy opisał dokładnie
drog do tego domu, bo wikariusz jeszcze
nie był w tej cz ci paraii.
Nast pnego dnia wikariusz ks. Józef
Mohr poszedł do le niczówki. Górska
cie ka wiodła coraz dalej i wy ej. Gł boko w dolinie pozostała wie . I kiedy
zm czony, co pewien czas przystawał po
drodze i patrzył w dół, wydawało mu si ,
e w dolinie znajduje si osada krasnali
z malutkimi domkami i kr c cymi si
wokół nich ludzikami... Starał si nie przegapić zej cia na kolejne cie ki, zgodnie
z otrzymanym opisem. Po dwóch godzinach marszu zacz ł si obawiać, e jednak
pobł dził. Dawno ju min ł ostatni dom.
Przechodził przez las i kolejne górskie
ł ki. nieg padał wolno du ymi płatkami.
Wymarzona pogoda na wi ta Bo ego
Narodzenia. Lekki mróz i biały nieg.
A wokół tyle choinek ozdobionych białymi
płatkami niegu...
Tak, do wi t ju niedaleko, u wiadomił
sobie - tylko gdzie podziała si le niczówka. Nigdzie ani ladu ludzi. Nigdzie nie
widać domu ani dymu z komina. Je li
w ci gu najbli szej godziny nie znajd le niczówki b d musiał zawrócić...
A przecie starałem si i ć dokładnie
zgodnie z opisem le niczego...
Wyszedł z lasu na du polan . Po
drugiej stronie zobaczył male ki, drewniany domek na tle wznosz cego si w
gór skalistego zbocza. Była to poszukiwana le niczówka. Wszedł do rodka.
W niewielkiej izbie panował półmrok
o wietlony drgaj cym wiatłem płyn cym
z rozpalonego kominka. Obok kominka stało łó ko, na którym le ała młoda,
pi kna, choć wymizerowana po porodzie,
ona le niczego. Obok w kołysce le ało
dziecko, male ki synek. Wokół nich krz tał si brodaty ojciec rodziny, le niczy.
Z drugiej strony kominka stały dwie osoby.
Najwyra niej przyszły tu przed ksi dzem,
bo nie zd yły jeszcze zdj ć z siebie kouchów.
Młody wikariusz stan ł jak wryty przy
wej ciu do izby. Wydawało mu si , e
znalazł si w betlejemskiej grocie i ma
przed oczyma nowonarodzone Dzieci
i Mari , i Józefa. A obok dwóch pasterzy,
20 grudnia 2007 r.

którzy zeszli z gór, aby oddać hołd Nowonarodzonemu...
Szybko jednak wrócił do rzeczywisto ci.
Przywitał si z gospodarzami i ich go ćmi.
Okazało si , e jest to zaprzyja nione
z le niczym i jego on , mał e stwo, przybyłe, aby być rodzicami chrzestnymi dla
ich pierworodnego syna. Na rodku izby
postawiono stół, przykryto go białym obrusem, a na nim postawiono krucyiks, dwie
ywe wiece i bukiet zasuszonych polnych
kwiatów. Przy tym zaimprowizowanym
ołtarzu ksi dz zwiastował Bo e Słowo
i ochrzcił małego chłopca. Rodzice wybrali dla niego imi Mikołaj, bo urodził si
6 grudnia - w dniu wi tego Mikołaja.
Ksi dz wikariusz pozostał jeszcze przez
godzin w małej, przytulnej le niczówce.
A potem ruszył w dół, do wsi, na plebani . Było pochmurno i ko czył si krótki,
zimowy dzie . Ksi dz szedł w zapadaj cych ciemno ciach. Z daleka widział
blade wiatła w oknach domów wioski
w dolinie. A on wci miał w swoich
oczach ów obraz ubogiej chaty le niczego, mał izb , płon cy ogie na kominku
i szcz liw rodzin ; matk , dzieci tko
i ojca. I miał nieodparte wra enie, e to
ju kiedy widział: To była wi ta Rodzina; Maria i Józef i Dzieci tko, a obok
nich pasterze w owczych ko uchach...
W ko cu przypomniał sobie; to było tak
jak na obrazie w ich małym ko ciółku
przedstawiaj cym scen narodzin Chrystusa Pana. Obraz namalował przed wielu
laty miejscowy artysta - amator. Postacie
na tym obrazie były łudz co podobne
do osób, które spotkał w le niczówce...
Być mo e, e do tego obrazu pozowali
przodkowie rodziny le niczego. I st d to
podobie stwo...
My li ks. J. Mohra kr yły wci wokół
tych samych obrazów; izby w le niczówce,
obrazu w ko ciele i Ewangelii Godowej
spisanej przez ewangelist Łukasza. Nieuporz dkowane pocz tkowo my li, przeradzały si stopniowo w słowa wiersza:
Cicha noc, wi ta noc!
Pokój niesie ludziom wszem
a u łóbka wskro przej ta
czuwa matka u miechni ta
nad Dzieci tka snem,
nad Dzieci tka snem.
Słowa płyn ły same, układały si w słowa wiersza, w słowa pie ni. Obraz tamtej
nocy sprzed wieków, stapiał si w jedno
z obrazem wisz cym w ko ciele i z tym, co
zobaczył w le niczówce zagubionej w górach... Nie wiedział sk d przyszły te słowa,
ale wiedział, e nie mo e ich zapomnieć.
W kółko powtarzał je, aby ich nie zapomnieć, aby ich nie zgubić w drodze do
domu. Szedł coraz szybciej, aby znale ć si
w domu i zapisać te słowa, które mu w duszy
grały. Wreszcie dotarł do wioski i wszedł
do swojego pokoju. Podszedł do biurka,
wyci gn ł kartk papieru i zapisał na niej:
„Cicha noc, wi ta noc!”
Po zapisaniu tekstu poszedł do swojego przyjaciela, nauczyciela i organisty,
Franciszka Grubera. Podał mu kartk z zapisanym tekstem i poprosił: napisz do tego
melodi . Najlepiej jeszcze dzisiaj, eby my
mogli za piewać now kol d na wi tecznym nabo e stwie. To powiedziawszy
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zostawił przyjaciela samego. Nauczyciel
przeczytał tekst raz i drugi, i jeszcze raz...
A nauczył si go na pami ć. Zachwyciły
go te pi kne, choć proste słowa. Poruszyły
czułe struny jego duszy. Si gn ł po star
lutni . Wydała najpierw kilka przypadkowych tonów, jakby stroiła si do zagrania
nowej melodii... I zaraz potem popłyn la
melodia, równie prosta jak słowa pie ni,
równie pi kna jak słowa pie ni. Przegrawszy melodi raz i drugi, Franciszek Gruber
koło północy za piewał mocnym głosem:
„Cicha noc, wi ta noc!”
Ksi dz wikariusz i nauczyciel spotkali
si nast pnego dnia w ko ciele. Chcieli
wypróbować jak nowa pie zabrzmi
w ko ciele. Niestety okazało si , e organy
nie nadaj si do u ytku. Wilgoć zupełnie
je rozstroiła. I wtedy wymy lili, e za piewaj j razem w noc wigilijn przy akompaniamencie lutni i niewielkiego chórku
miejscowych dzieci. I tak si te stało; w
wigilijn noc wierni usłyszeli now kol d : „Cicha noc, wi ta noc!” Wzruszyli si
ni i zachwycili. W czasie wi tecznym,
obok starych kol d, w wielu domach w
Oberndorf uczono si i piewano now ,
ju ulubion kol d ...
A potem kol da ta poszła w wiat. Najpierw odnalazł j na organowym pulpicie
organmistrz Karol Mauracher, który wiosn przyjechał naprawić zepsute organy.
Kiedy organy znowu byty gotowe do gry,
zauwa ył na pulpicie nuty i słowa pie ni,
której nie znał. Zagrał melodi . Spodobała
mu si . A potem zachwycił si i słowami

pie ni. Zabrał ze sob znalezion kartk
i ju w nast pne wi ta nowa kol da
piewana była tak e w rodzinnej paraii
Maurachera - w Zillertal. I tam z ko cioła przeszła do domów i ch tnie była
piewana.
A potem... A potem rozeszła si po całym wiecie. Powiadaj , ze przyczynili si
do tego dwaj szewcy, bracia Strasserowie z
Zillertal. W grudniu 1820 roku wybrali si
na targi w Lipsku. Szewcy i kupcy, którzy
przybyli na targi, zorganizowali sobie
przyjacielskie spotkanie. A e zbli ały si
wi ta godowe, kto rzucił propozycj ,
aby ka dy z obecnych za piewał ulubion
kol d . I wtedy bracia za piewali swoj ulubion pie godow : „Cicha noc,
wi ta noc!” Spodobała si . Uczestnicy
za yczyli sobie, aby bracia nauczyli ich tej
kol dy. Potem piewali razem w Lipsku,
a gdy wrócili do swych domów, piewali
i popularyzowali t kol d i w swoich
domach, i w swoich miejscowo ciach.
Odt d kol da odbywała swoj w drówk po wiecie. Nie istniały dla niej granice,
ani narodowe, ani wyznaniowe, ani pa stwowe. Tłumaczona była na wiele j zyków. Powstawały ró ne wersje tłumacze
tej popularnej kol dy. I w j zyku polskim
mamy co najmniej kilka wersji jej tekstu.
Kol da, która zrodziła si w ród alpejskich szczytów, opisywała wydarzenia,
które miały miejsce w odległych górach
judzkich, a dotarła te w nasze beskidzkie
góry. I my ch tnie piewamy: Cicha noc,
wi ta noc!
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Fotograie z uko czenia szkoły znajduj si w ka dym domowym albumie, tote nie nale y si dziwić, e prezentujemy je w
tej rubryce nader cz sto. Dzi przypominamy grono pedagogiczne
i absolwentów ustro skiej „Jedynki” z 1948 r., a pami tkowe
uj cie wykonano tradycyjnie przed gmachem szkoły. W pierwszym rz dzie siedzi grono pedagogiczne (od lewej): Antonina
Grabowska, Helena Szewczyk, Anna Latocha, Jan Nowak, Helena
Matula-Garbusi ska, Tadeusz Bobkiewicz, ks. Henryk Stypa,
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Teodor li , Gabriela Tomiczek, Anna Bobkiewicz, Karol Sikora,
w drugim rz dzie absolwenci: Janina Pasterna (Chałaj), Irena
Irecka, Helena Lazar (Jurzykowska), Pod orska, Emilia Puczek
(Czy ), Zoia Moczała, Karolina Suchanek, Kazimiera Bobkiewicz, Stanisława Szu cik (Błahut), Anna Szarzec (Bało ), w trzecim rz dzie: Paweł Kopytko, Paweł Cie lar, Ryszawy, Pod orski,
Józef Macura, Paweł Puczek, Jerzy Hadaszczak, Bolesław Bujok,
Józef Bukowczan, Jan Cholewa, Tadeusz Bar, Kazimierz Hanus,
Franciszek Gre , Józef W dolny. W oknie: Anna Hanus (Dyrda),
Teresa Kopel, Matula. Fotograi opisali Cecylia Albrewczy ska
i Kazimierz Hanus.
lidia szkaradnik
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Zdaniem
Burmistrza
O minionym roku mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

był to dobry rok obituj cy w wiele
inwestycji, wiele nowych pomysłów.
równie w bud ecie obserwujemy, e
oicjalne dane o wzro cie gospodarczym
przekładaj si na niewielki wzrost
dochodów. nie słabnie atrakcyjno ć
inwestycyjna naszego miasta, a przejawia si to zainteresowaniem gruntami,
lokalami. to cieszy, gdy inwestycje
nakr caj gospodark , a to z kolei b dzie miało pozytywny wpływ na bud et
miasta w przyszłych latach.
inWestycje
Je eli chodzi o inwestycje miejskie, to
miniony rok upłyn ł pod znakiem budowy
i remontów dróg. Nast puje kontynuacja
przebudowy centrum miasta. Rynek, ul.
Daszy skiego, ul. Ks. Kojzara, budowa
obiektu mostowego na ul. Partyzantów co
jest wst pem do budowy drogi pod skarp .
Po trzech przetargach udało si wyremontować most na Zawodziu. Przeprowadzono
remonty na drogach w poszczególnych
dzielnicach. Poza tym łagodna ubiegła
zima sprawiła, e nie było wiosn tak
wielu dziur na drogach, sprz tanie nie
pochłon ło znacznych rodków.
Je eli chodzi o inne inwestycje, to
oprócz dróg miasto skupia si jeszcze
na budowie wodoci gów i kanalizacji, remontach i utrzymaniu obiektów
o wiatowych. Kanalizacje sanitarne realizowane były w Nierodzimiu w rejonach ulic Harbutowickiej, Wiejskiej.
W mniejszym zakresie prowadzono roboty na ulicach: Hutniczej, Li ciastej,
arnowiec, Ba antów. Udało si zrealizować o wietlenie ul. Cieszy skiej od
skrzy owania z ul. Katowick do centrum,
a tak e o wietlenie ulic Tartacznej, Asnyka, Nad Bładnic . Realizowane były
równie inwestycje wodoci gowe, czyli
drugi etap Gojów – teren nad obwodnic
dodatkowo zasilany, do tego wodoci g
przy ul. Le nej i kilka pojedynczych przypadków podł cze posesji.
Je eli chodzi o inwestycje o wiatowe, to
mijaj cy rok nie był tak intensywny jak rok
poprzedni, gdy to oddano do u ytku sal
gimnastyczn w SP-6 i przeprowadzono
termomodernizcj SP-1. Udało si jedynie
zrealizować kompleksow modernizacj stołówki i zaplecza kuchennego w SP-2 i G-2.
Warto wspomnieć o budownictwie
mieszkaniowym. W ka dej lokalnej społeczno ci znajduj si osoby
nie maj ce gdzie mieszkać, nie b d ce
w stanie samodzielnie kupić, wynaj ć czy
zbudować sobie jakiego lokum. W tym
roku rozpocz li my budow trzech budynków na „klocowisku”, na co pozyskali my
kredyt zapewniaj cy realizacj zadania
w cało ci. B dzie to 35 mieszka i mam
nadziej , e ich powstanie w znacz cym
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stopniu zmieni sytuacj mieszkaniow
w Ustroniu. Pozwoli to te w nast pnych
latach przyst pić do modernizacji Wielkich Domów
Nie udało si w tym roku przyst pić do
drugiej cz ci modernizacji amiteatru,
gdy nie został jeszcze rozpisany konkurs
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Mam nadziej , e ta inwestycja
rozpocznie si w roku 2008.
tUrystyKa
Wzrost gospodarczy przekłada si równie na wi ksze zainteresowanie przez turystów wyjazdami na wypoczynek. Moglimy to zaobserwować latem, niestety zima
całkowicie zawiodła. Był to te pierwszy
rok funkcjonowania nowej kolejki na
Czantori . Efekty modernizacji s widoczne, a przy górnej stacji zlokalizowano
now atrakcj , czyli stacj meteorologiczn
z nowoczesnym wyposa eniem, gdzie
mog si odbywać zaj cia edukacyjne.
Zako czył si projekt promocji „Beskidzkiej 5” realizowany z pieni dzy unijnych. Poza promocj na targach, wydanymi
folderami, reklamami, w ramach projektu
przeprowadzono pełna analiz zaplecza
turystycznego, opracowano plan promocji kilkunastu produktów turystycznych.
Zaproponowano, by gminy „Beskidzkiej
5”, czyli Istebna, Brenna, Szczyrk, Wisła
i Ustro , nadal współpracowały w podobnej formule, wspólnie szukały rodków na
promocj Beskidów.
KUltUra
Oferta kulturalna od lat jest bogata w naszym mie cie. Z wiadomych przyczyn nie
odbywały si koncerty na rynku, ale były
imprezy w amiteatrze, była Ustro ska
Jesie Muzyczna, Ustro skie Spotkania
Teatralne USTA, był Festiwal Ekumeniczny i Festiwal Folk & Country. Tradycyjnie
letni sezon kulturalny zako czyły Dni
Ustronia z Do ynkami. Staramy si , by
imprezy kulturalne były zró nicowane,
tak by ka dy mógł wybrać co dla siebie.
Jest te cały szereg imprez kulturalnych
odbywaj cych si w Muzeum Ustro skim,
w Pra akówce. Jak co roku bogata była
oferta wydawnicza, o czym niedawno
wypowiadałem si w GU.
UzdroWisKo
Współpraca z Uzdrowiskiem jest dla
miasta korzystna. Przede wszystkim jed-

centrum zmienia oblicze.

nak nale y si cieszyć z tak wysokiego
obło enia miejsc w obiektach uzdrowiskowych. Kuracjusze korzystaj z wielu
usług, handlu, gastronomii, co przekłada
si na potencjał i atrakcyjno ć Ustronia.
Tu dodać trzeba, e trwaj prace nad
budow nowego basenu w Uzdrowisku.
Mamy wspólne plany z Uzdrowiskiem co
do dalszego uatrakcyjniania Zawodzia,
ale nie tylko. Chodzi tak e o zach canie
kuracjuszy do korzystania z całej oferty
Ustronia. Licz tu na pełn symbioz .
sport
Od dłu szego czasu funkcjonuje
w mie cie model współpracy ze stowarzyszeniami zajmuj cymi si sportem.
Nie tworzymy jednostki samorz dowej
zajmuj cej si sportem, a wszystko opiera si na współpracy z klubami. Idziemy w kierunku sportu masowego dzieci
i młodzie y. Oczywi cie, aby taki kierunek
utrzymać, konieczne jest zainwestowanie
w infrastruktur sportow . Imprezy sportowe odbywaj ce si w Ustroniu organizuj
kluby, ale równie miasto, a cz sto odbywa
si to na zasadzie współpracy.
ryneK
Mijaj cy rok to tak e dyskusje tocz ce
si wokół przebudowy rynku. Jak ka da
nowa inwestycja rynek budzi emocje
i kontrowersje. Chciałbym jeszcze raz
przypomnieć, e jest to ostatni element
planu przebudowy ródmie cia. Najpierw
było wyprowadzenie ruchu i przystanku
autobusowego z rynku, budowa zatok,
budowa nowych parkingów, przebudowa
mostu na ul. A. Brody, budowa dwóch
rond, poło enie nowych nawierzchni na
ul. 3 Maja i ul. Daszy skiego od stawu kajakowego do ronda przy ul. Cieszy skiej.
S nowe chodniki, w cz ci instalujemy
nowe lampy. Wszystko to wzbogacamy
elementami zieleni. Tam, gdzie to mo liwe
powstały cie ki rowerowe. Zako czenie
prac na rynku przewidziano na kwiecie
przyszłego roku. Przebudowa polegała
głównie na wymianie płyty rynku, przebudowie alejek spacerowych w parku za
ratuszem, odnowieniu Pomnika Pami ci.
Powstan jeszcze elementy małej architektury, nowe lampy, ławeczki. Ju si
zarysowuje scena na rynku i mam nadziej ,
e wi ta majowe odb d si na rynku
w nowej scenerii.
Notował: (ws)

Fot. w. Suchta
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i. dzier ewicz z własnor cznie pomalowanym dymionem.

Fot. a. rokosz

malUje od dziecka

Iwona Dzier ewicz – Wikarek jest znan
ustro sk malark . W 1989 r. uzyskała tytuł magistra wychowania platycznego. Kilka lat pracowala w SP 2 w Ustroniu oraz
w ilii LO im. Kopernika znjduj cej si
równie w Ustroniu. Nast pnie przez 10
lat pracowała w Oddziale Muzeum Zbiory
Marii Skalickiej, organizuj c ró norodne
wystawy. Obecnie pracuje w Powiatowym
Domu Pomocy Społecznej prowadz c
zaj cia artterapii. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”.
Uczestniczy w plenerach malarskich
organizowanych przez to stowarzyszenie.
Niedawno, w pa dzierniku, uczestniczyła
w biennale artystów w gierskich, które
odbywało si w Budapeszcie.
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Co dwa lata organizuje aukcje na rzecz
niepełnosprawnych dzieci. O sobie mówi, e
z du łatwo ci wykonuje portrety. Maluje
je bardzo szybko. Najch tniej z natury, a nie
ze zdj cia. W jej malarstwie roi si równie
od kwiatów. Natchnienie czerpie cz sto
z własnego ogrodu, który jest jej drug pasj .
Jej ulubionym tematem jest woda.
- Jest to ywioł, który mnie poci ga,
szczególnie jego ulotno ć i zmieniaj ca
si forma. Zawsze zachwycam si pi knem
natury i staram si je przekazać, choć mam
wiadomo ć, e nie dorównam Bogu, który
stworzył formy doskonałe.
Artystka lubi te ozdabiać ró ne przedmioty. Drzwi, meble, butelki, talerze,
dymiony. Jej dom jest pełen tego typu

artystycznych dzieł. Motywy zdobnicze
równie czerpie z natury. S to kwiaty,
ptaki, motyle, ryby. Dzi ki temu w jej
domu jest kolorowo jak w bajce.
- Bardzo lubi kolor. Moje prace s bardzo kolorowe. Uwielbiam bł kit. Cz sto
ubieram w niego nawet portrety. Je eli
chodzi o technik to stosuj : pastele, olej,
temper oraz akryl. Wiele z moich pejza y
to akwarele. Nie mam techniki, której si
wył cznie po wi cam. Jej wybór zale y
od nastroju i natchnienia.
I. Dzier ewicz – Wikarek maluje pejzae, porterty, martwe natury. Ta tematyka
dominuje w jej twórczo ci. W jej obrazach dominuje walor estetyczny. Pi kno,
którym zachwyca si obserwuj c natur
przelewa pó niej na płótno. Dzieli si nim
z odbiorc . Dzieła oprócz przekazywania
jakiej tre ci maj odbiorc zachwycić,
sprawić by dostrzegł pi kno tego wiata,
który stworzył Bóg.
Kiedy zapytałam artystk o jej malarskie
pocz tki, odpowiedziała:
- Maluj od dziecka, chyba urodziłam si
z tym talentem. Potem tylko go rozwijałam. Kiedy byłam mała wydrapywałam
obrazki w cianie. Potem bałam si , e
mama b dzie na mnie krzyczeć, wi c
zawieszałam w tym miejscu swój obrazek
namalowany na kartce. Pami tam, jak
mojej mamie przy nił si sen, e jej dom
b dzie obwieszony kolorowymi obrazami. To było jeszcze zanim mnie urodziła.
Kiedy opowiedziała mi go i stwierdziała,
e si sprawdził.
Malarka najlepiej lubi pracować jesieni i zim . Jej ulubiony czas to godziny
mi dzy dziesi t a pi tnast . Jest do ć
nietypow artystk , poniewa jak sama
twierdzi, nie przeszkadza jej, gdy kto
przygl da si jak pracuje. Jej pracownia
jest pełna kolorów, przedmiotów, prac.
Mówi, e nie potrzebuje ascetycznego
wn trza, by si skupić.
Twierdzi, e powinna dbać o swoj promocj , ale wa niejsze s dla niej warto ci
duchowe ni sława.
anna rokosz
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To dzwonili m owie młodszych gospody zniecierpliwieni dług nieobecno ci
swoich on.
Starsze pokolenie gospody miało si
tylko: dobrze, e nie mamy telefonów komórkowych. Nikt nas nie pogania, mamy
wi ty spokój przy robocie. Bo wła nie
o ten po piech tak e chodzi, coraz trudniej
nam si w tym szalonym biegu pomi dzy
prac i domem zatrzymać. To wspólne
pieczenie jest doskonał okazj , by zrobić
sobie przystanek od codziennych spraw,
które zaprz taj nam głow , po miać si ,
porozmawiać, wymienić si przepisami.
Tym razem poprosili my gospodynie,
eby podzieliły si niektórymi przepisami
z czytelnikami Gazety Ustro skiej. Gor co
zach camy do ich wypróbowania jeszcze
przed wi tami.
anna rokosz
wi teczny stół to nie tylko wypieki.

Fot. m. niemiec

Przed wiateczne
wyPieki

Zapach wanilii, cynamonu, kokosu
czy czekolady, jako pierwszy przywołuje
wi teczny klimat. To wła nie ciasteczka
i pierniki rozpoczynaj swego rodzaju kobiece misterium, którego centrum jest stół.
Stół, który posłusznie chłonie wszystkie
zapachy, przechowuje w pami ci sekretne
receptury, karmi si okruszkami z pracowitych dłoni, a potem uroczy cie zaprasza
nas wszystkich do wspólnego wi towania. Wtedy spotykamy si przy stole, my
kobiety, babcie, mamy, córki i wnuczki,
bo nie ulega w tpliwo ci, e istotn rol w
kultywowaniu tradycyjnej obrz dowo ci
odgrywaj kobiety. Wiedz o tym doskonale członkinie Koła Gospody Wiejskich
w Lipowcu, które co roku spotykaj si
by wspólnie piec pierniki i ciasteczka,
W tym roku sala OSP w Lipowcu zamieniła si na dwa dni w ogromn kuchni . Stoły

mieniły si wszystkimi kolorami. Nie
zabrakło te młodego pokolenia. Dziewczyny i dziewczynki z zapałem pomagały
w dekorowaniu ró nych wspaniało ci.
A było co dekorować. Gospodynie przez
dwa dni upiekły kilkadziesi t kilogramów
smakołyków.
Były ule ciemne i ule jasne, je yki,
jabłuszka, grzybki, kulki ry owe, babeczki z budyniem, krajanka z kisielu,
serduszka, gwiazdki, choinki, ksi yce
i wiele innych pyszno ci. Cz ć ciasteczek
robiona była z surowego ciasta. Miały one
kształt kuleczek. Przy tej pracy mo na było
poćwiczyć swoje zdolno ci manualne.
Nale y podziwiać pracowito ć i cierpliwo ć gospody . Te pracochłonne, cz sto
monotonne czynno ci, panie umilały sobie
wesołymi pogaduszkami. Czasem było
słychać d wi k telefonu komórkowego.

kłoPotliwa
Parcela

dziczki, które prawdopodobnie robi swój
pierwszy rekonesans, wymykaj c si spod
opieki matki.
Od przyszłego roku rozmna ać b d si
prawdopodobnie gatunki ptaków drapie nych znajduj cych si pod rodzim ochron .
Na razie w planie jest budowa specjalnych
wolier przeznaczonych do tego celu.
- Niestety s te problemy – mówi dyrektor
LPN Paweł Machnowski. Je li nie zostan rozwi zane, to nast pi zmniejszenie
powierzchni Le nego Parku Niespodzianek, a co za tym idzie zlikwidowanie
najwi kszej atrakcji tego miejsca, czyli
ubrów oraz pozbycie si najwi kszego
jelenia w Europie – jelenia szlachetnego.
Problemy parku spowodowane s brakiem
ch ci dalszej współpracy przez jedn
z mieszkanek Ustronia, która nie zgadza
si na dzier awienie nale cych do niej
parcel. Warto zaznaczyć, e ludzie tworz cy Le ny Park Niespodzianek i pracuj cy
w nim to pasjonaci, którzy dzi ki swojej
działalno ci upi kszaj nasze miasto, podnosz jego rang .
anna rokosz

W Le nym Parku Niespodzianek
w Ustroniu zwierz ta prze ywaj okres
godowy. W czerwcu na wiat przyszedł
młody ubr. Ten mały byczek ma pół roku,
ro nie, ma ci gły kontakt z opiekunami.
Jest ju z yty ze stadem. Nie zauwa a si
agresji ze strony ojca w stosunku do małego Postrona. Krowy ubra ciel si raz
na dwa lata. Być mo e ju za półtora roku
pojawi si kolejny mały byczek.
Bardzo dobrze rozmna aj si tak e
jeleniowate. Zmieniły sier ć. Ich suknia
jest teraz dłu sza, by chronić je przed
mrozem. Jesie i pocz tek zimy to czas
huczki dzików. Maj one teraz okres
godowy. Przechadzaj c si po parku mo na spotkać biegaj ce po cie kach małe
20 grudnia 2007 r.

Przepisy
z Lipowca
tort z Fasoli
20 dkg fasoli „Ja ”, 2 dkg migdałów,
8 ółtek, 25 dkg cukru, 2 ły ki bułki
tartej, 8 białek, tłuszcz i bułka tarta do
wysypania formy
Fasol biał ugotować na półmisku.
Obrać ze skórki i przetrzeć przez sito
lub maszynk . Migdały sparzyć, obrać
ze skórki i zemleć. ółtka z cukrem
utrzeć na mas . Dodać fasol , migdały (ewentualnie olejek migdałowy)
i wymieszać. Mas delikatnie poł czyć
2 ły kami bułki tartej i ubit pian
z białek. Piec w rednio nagrzanym
piekarniku około 40 minut. Zimny
tort pokroić na kr ki i przesmarować
delikatnie d emem lub marmolad
(najlepszy morelowy lub brzoskwiniowy). Z wierzchu lukrem: 10 dkg cukru,
1 białko, sok z 1/2 cytryny.

ozdoba Parku.

Fot. w. Suchta
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Grota gdzie Słowo stało si ciałem.

tam, Gdzie Słowo
Stało Si ciałem
Na pielgrzymce do Ziemi wi tej byłam z ko cioła Dominikanów w ostatniej
dekadzie wrze nia i wła nie z okazji wi t
Bo ego Narodzenia chc podzielić si
moimi prze yciami.
Betlejem, gdzie ponad 2000 lat temu
urodził si Jezus Chrystus, liczy obecnie
ok. 40.000 mieszka ców. Jest oddalone
o niecałe 8 km od Jerozolimy i nale y
do Autonomii Palesty skiej. Po wielu
samobójczych atakach, w których zgin ło
mnóstwo niewinnych ludzi w tym ydów,
Izrael odgrodził si wysokim, ci gn cym
si kilometrami murem, który stale si wydłu a. Wjechać do Autonomii przez punkt
kontrolny mog pielgrzymi z innych krajów, za Palesty czycy tylko za specjalnym
zezwoleniem przechodz do Izraela.
W Betlejem sporo Arabów to chrze cijanie i nie zdarzyło si dot d, aby wzi li
udział w aktach terrorystycznych. Ze Starego Testamentu wiemy, e w tym mie cie
urodził si król Dawid. Tu znajduje si
grobowiec ukochanej ony Jakuba Racheli, matki Józefa i Beniamina. To miejsce
jest wi te dla ydów, ale obecnie aden
pilot opiekuj cy si turystami nie odwa y
si tam podjechać autokarem, chocia
pragn tu modlić si kobiety wszystkich
wyzna i narodów o potomstwo i szcz liwy przebieg porodu. Prorok Micheasz
zapowiedział, e w mie cie Dawidowym
narodzi si przyszły Mesjasz.
Betlejem usytuowane jest na dwóch
wzgórzach, których zbocza pokryte s
winnicami, gajami oliwnymi, granatami
i igami. Na ł kach i dzi pasterze pas
owce i kozy. Na noc zap dzaj je do grot,
gdzie s stajnie. Groty zamieszkiwane
s równie przez najubo sz ludno ć.
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Nasze pierwsze kroki jako pielgrzymów,
skierowane były do Sanktuarium pod wezwaniem: In excelsis z Deo /Na wysoko ci
Bogu/. Z kol d na ustach „Bracia patrzcie
jeno”, weszli my do ko cioła usytuowanego niedaleko groty, gdzie Anioł oznajmił
pasterzom narodziny Bo ego Dzieci cia.
Ko ciół, który projektował włoski architekt Barluzzi, wybudowany został w roku
1950 dla Franciszkanów. Ma on kształt
namiotu nomadów i ozdobiony jest pi knymi freskami według opisów z Ewangelii
w. Łukasza o narodzeniu .
W południowej cz ci miasta znajduje

si Bazylika Narodzenia. Jej pocz tki si gaj IV stulecia. Zbudowana przez cesarza
bizantyjskiego Konstantyna, nast pnie
w VI wieku restaurowana i rozbudowana
przez cesarza Justyniana, gdy uległa
zniszczeniu w czasie powstania Samarytan. W takim kształcie pozostała do
dzi , przypominaj ca twierdz . Kiedy
w 614 roku na Palestyn napadli Persowie,
burz c miasto i wszystko co chrze cija skie, bazyliki nie tkn li. Zobaczywszy
na fasadzie fresk przedstawiaj cy Trzech
Króli ubranych w szaty perskie uznali, e
jest to pomnik ich kultury.
Arabowie, którzy tak e na przestrzeni
dziejów zaj li Palestyn , oszcz dzili budowl , a sam sułtan Omar modlił si w miejscu
narodzenia proroka Jezusa. Nawet w czasie
panowania okrutnego kalifa Hakema Sanktuarium nie zostało naruszone. Najbardziej
zbezcze cili bazylik Turcy, którzy do niej
wje d ali na koniach i wielbł dach, a dach
ołowiany przerobili na kule armatnie. To
było pó niej powodem przebudowy wej cia
do wi tyni, które zostało obni one do wysoko ci ok.1,20m. Przez to zostało nazwane
bram pokory, wi c i my z pokłonem weszli my do miejsca, gdzie wg tradycji narodził si Bóg – Człowiek. Od razu uderzył
nas przepych i majestat. Smukłe kolumny
z korynckimi głowicami wskazuj na styl
bizantyjski i powieszone jest tu ok.1000
wotywnych lampek Do Groty Narodzenia
prowadz dwa wej cia w dół po schodach.
Zawsze mi dzy chrze cijanami toczyła si
walka o posiadanie Groty. W 1634 roku
sułtan Murat IV przyznał prawo do wszystkich miejsc wi tych w Palestynie Grekom
prawosławnym , którzy opiekuj si ni do
dzi . Mieli my szcz cie, e w tym dniu,
a była to roda, nie było wielu pielgrzymów.
Udało nam si dwukrotnie wej ć do groty,
gdzie czternastoramienna srebrna gwiazda
z napisem wskazuje miejsce narodzenia
Chrystusa:
„Tu z Dziewicy Maryi narodził si Jezus
Chrystus” i pomodlić si , a przede wszystkim ucałować miejsce, gdzie Słowo stało
si Ciałem. Przykładaj c dło do srebrnej

autorka z Urszul rembierz przed wej ciem do bazyliki narodzenia.

Fot. j. nowak
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gwiazdy, mogli my dotkn ć Wielk Tajemnic Boga – Człowieka. Do Bazyliki
przylegaj klasztory: grecki, ormia ski
i łaci ski ojców Franciszkanów z ko ciołem w. Katarzyny. W ko ciele tym,
w noc Bo ego Narodzenia, odprawiana jest
uroczysta Pasterka, transmitowana poprzez
satelit na cały wiat. Na ołtarzu spoczywa
igurka Dzieci tka Jezus. Na zako czenie
Pasterki łaci ski patriarcha Jerozolimy bierze igurk i w procesji zanosi j na miejsce
w Grocie, któr o wietlaj 53 lampy oliwne. Obecnie ojcowie Franciszkanie maj
prawo zapalać 4 lampy na ołtarzu głównym
i 19 na 53 w Grocie Narodzenia. Wi kszo ć
praw do bazyliki maj wyznania: greckie,
ormia skie, prawosławne i syryjskie.
Po mszy w. podszedł do nas diakon,
polski franciszkanin brat Franciszek,
mieszkaj cy w betlejemskim klasztorze
20 lat. Opowiedział nam o spotkaniu
z ojcem w. Janem Pawłem II, który po
raz pierwszy w czasie swojego pontyikatu
był w Betlejem 22.03.2000 r, a ju jesieni tego roku wybuchło drugie powstanie palesty skie, skierowane przeciwko
władzom izraelskim. Wiele zamachów
samobójczych spowodowało, e zamarł
całkowicie ruch pielgrzymkowy. Ojcowie
Franciszkanie prze yli tak e okupacj
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bazyliki w 2002 roku, która trwała 39
dni. Ukryło si w niej ponad 200 uzbrojonych Palesty czyków. Izrael twierdził, e
w ród nich jest ok.30 gro nych terrorystów
i dał ich wydania. W tym czasie odci to
wi tyni od wody pitnej i pr du. Po trzech
dniach zabrakło jedzenia, lekarstw, a po
ostrzale z mo dzierzy wybuchł po ar.
Wojskowi pozwolili gasić tylko jednemu
stra akowi. W rozładowaniu kryzysu brał
udział cały wiat chrze cija ski ł cznie
z papie em Janem Pawłem II, który telefonował do zakonników ze słowami
poparcia i otuchy. O sytuacji w czasie
obl enia informował polskie media o. Seweryn Lubecki. Nale y tak e przypomnieć
o okresie wietno ci nie tylko Bazyliki,
lecz i całej Ziemi wi tej w czasach wypraw krzy owych w wiekach XI – XIII,
gdy odbudowywano z ruin wi tynie
i wznoszono wspaniałe ko cioły.
Innym szczególnym miejscem, które
zwiedzili my była Grota Mleczna, gdzie
wi ta Rodzina schroniła si uciekaj c
do Egiptu. Według tradycji, Matce Boskiej
w czasie karmienia Bo ego Dzieci tka
kropla mleka spadła na skał , która zmieniła kolor na mlecznobiał . Przychodz
tutaj chrze cijanki, a muzułmanki tylko
w tajemnicy przed swoimi m ami. Panie

modl si o potomstwo b d dla siebie lub
córek albo synowych. Grot opiekuj si
ojcowie Franciszkanie, którzy przyjmuj
korespondencj z całego wiata i tak e
wieszaj zdj cia dzieci, które narodziły si
dzi ki wstawiennictwu Maryi, po modlitwie w Grocie Mlecznej.
Naprzeciw bazyliki usytuowany jest
meczet Omara. Kilkukrotnemu w ci gu
dnia nawoływaniu do modlitwy przez
muezina towarzyszy bicie dzwonów. Ten
plac pomi dzy dwoma wi tyniami ł czy
wyznawców obu religii.
Chrze cijanie palesty scy zajmuj si
na co dzie wyrobem pami tek. Z drewna oliwnego rze bi misterne stajenki,
pastuszków, wi t Rodzin i zwierz ta.
W czasie zaostrzonych konliktów politycznych ruch turystyczny zamiera, co od
razu powoduje obni enie stopy yciowej
mieszka ców Autonomii. Jednak z roku
na rok ubywa wyznawców Chrystusa. Wyje d aj głównie do Brazylii. Ju prawie
ok.80 % Betlejem z okolicami zamieszkuj
Mahometanie, a 60 lat temu te relacje były
odwrotne. Łaci ski patriarcha Jerozolimy
apeluje do pielgrzymów:” Przyje d ajcie,
bo przywozicie nam nadziej . Jak wyemigruje sól tej ziemi, to kto pozostanie przy
Jezusowi?”
maria nowak
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ksi dz w. z zel w czytelni katolickiej.

Fot. a.

Som Górolami
Kiedy w Watykanie Ojciec wi ty
pyta: „Gdzie ty to teraz jeste ?”, „No
w Kamesznicy”, a Ojciec wi ty: „To
tam jeszcze jest?, a ksi dz Władysław
odpowiada: „No widzicie Ojcze wi ty,
przez to, e cie mnie tam dali, teraz boj
si mnie rusyć”.
Kogo boj si ruszyć? Oczywi cie ksi dza Władysława Z zla, proboszcza paraii
w Kamesznicy, górala nad góralami, kapelana Zwi zku Podhalan.
Ks. W. Z zel zawitał do Ustronia na
zaproszenie ks. proboszcza Antoniego
Sapoty w zwi zku z obchodami Dni Klemensowych. Mottem tego dnia były słowa
innego miło nika gór, ks. Józefa Tischnera: „Je eli czego nie mo na wyrazić
w gwarze, to jest to cyga stwo”. Zebrani
w Czytelni Katolickiej im. Jerzego Nowaka spotkali si tak e z Władysławem
Motyk ze Zwi zku Podhalan, który jest
autorem ksi ki „Góralski chodnicek
Jegomo cia Władysława Z zla”. Go cie
przybyli do Ustronia w tradycyjnych góralskich strojach, wprowadzaj c niezwykły klimat, podkre laj c swoj miło ć
do góralszczyzny z cał jej przepi kn
tradycj . Zebranych powitał ks. A. Sapota
i zaprosił do gaw dy, „bo ksi a maj to do
siebie, e lubi mówić, a ks. Z zel bardzo
lubi mówić.”
Na to ks. Z zel odpowiedział góralsk
gwar , e „kot mo być łowny, a ksi dz mo
być mowny”.
- Dzisiaj jestem po góralsku ubrany, a jak
kto jest po góralsku ubrany, to nie mo e
inaczej mówić ino gwar – tłumaczył ks.
Z zel. Wspomniał te o ciepłych góralskich portkach, które sprawił mu tata, gdy
był w siódmej klasie. Usłyszał wtedy od
ojca, e b dzie mu ciepło i pr dko ich
nie zedrze. W jego pami ci została te
nauczycielka, rodowita góralka, która
nauczyła go ta czyć, piewać, zaszczepiła zamiłowanie do kultury góralskiej.
O tej kulturze, ju pó niej, nie potraił
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zapomnieć, stała si ona bardzo wa nym
elementem ycia.
- Nie byłem w adnym zespole, bo nie było
na to czasu. Bo tata mioł dwa kónie, sze ć
krów i pi ćdziesi t owiec. No i od malućka
musiołech obrobić te krowy, owce, g si,
pilnować młodsze rodze stwo.
Wyja nił te fakt swojego pojawienia si
w Kamesznicy, który ma wiele wspólnego
z polityk kadrow w ko ciele. Mianowicie było tak, e górali z ywiecczyzny
posyłali na Podhale i odwrotnie. W ten
sposób ks. Z zel, góral podhala ski znalazł
si w Kamesznicy i słu y tam ju trzydzieci jeden lat.
Mówi o tym w tak:
- Skoro opatrzno ć boska mnie tam dała, to
trzeba tam być i robić to, na co człowieka
wy wi cili. Bo wiecie, z jegomo ci i siostr zakonn to jest tak, jak z nieboszczykiem albo nieboszczk , co nie przechodzi,
ino go przenoszom. Kto wie jako b dzie.
Nie wyznaczo sie opatrzno ci, niczego.
W wieku 33 lat znalazł si w Kamesznicy, dostał niewielk , parafi której
mieszka cy byli skonliktowani. Przytoczył zabawn historyjk maj c zwi zek
z „murzynami”.
- Wypominano góralkom, e piekły „murzyny”. Bardzo długo nie wiedziałem, co
to mo e znaczyć. Okazało si , e jak oni
wybierali si na pielgrzymk , w długom
droge, brali jedzenie ze sobom. Dali do
rodka do ciasta kiełbase i szynke i dla
mnie to było ol nienie. w. brat Albert
powiada: b d dobry jak chleb, to czemu
nie powiedzieć: b d dobry jak „murzyn”.
Murzyn to jest co wspaniałego i godnego
człowieka, wiadczy o dobroci. Tak widzicie przychodz c do Kamesznicy udało mi
si obalić mit zwi zany z postrzeganiem
Murzynów.
To tylko jeden z wielu sukcesów ks. W.
Z zla w Kamesznicy. Drugi niezwykle
wa ny to wskrzeszenie góralszczyzny.
Ju wtedy ruch regionalny na tym terenie

był mocny. Ró ne zespoły i ludzie mieli
czas, by si spotykać. Kiedy przyjechał
do Kamesznicy dostał zaproszenie na powi cenie bacówki na Baraniej Górze. Na
zaproszeniu znajdowała si piecz tka ogniska Zwi zku Podhalan w Kamesznicy.
- To było dla mnie objawienie, bo jo stale
górolom na Podhalu przypominołem, e
na ywiecczy nie som gorole, a bendonc
w Kamesznicy, uznałem przed bacówk ,
e oni som przecie górolami. – mówił
Inny ciekawy zwyczaj odkrył podczas
Bo ego Ciała, kiedy obserwował góralki
nosz ce obrazy. W Kamesznicy nie było
takich etatowych obrazów, które si brało
z ko cioła. Robiło si te obrazy u siebie
w domach. I to w ka dym. Potem składano je i ubierano ywymi kwiatami. Ten
najbardziej był ceniony, któremu udało
si najwi ksz dekoracj zrobić. To było
naprawd co pi knego.
Inny rodzaj pi kna ks. Z zel dostrzegł
w gwarze, zakochał si w niej, znalazł
w niej potwierdzenie własnego widzenia
i odczuwania wiata, bo według niego
gwara to mowa serca, w gwarze si godo
z bliskimi, nie trzeba wielu słów, eby si
dogadać. Ile słów trzeba powiedzieć, eby
kto co powtórzył, bo niedosłyszeli my?
Po góralsku wystarczy: h ? Przypomniał
te , e to Ojciec wi ty pokazał, i góry
s uprzywilejowanym miejscem spotka
człowieka z Bogiem, ju jako polonista był
wra liwy na słowo, na gwar i zwracał si
do ludzi z przesłaniem, aby ci gle na nowo
podejmowali całe to dziedzictwo, któremu
na imi Polska.
- Któremu na imi góralszczyzna. – dodał
ks. Z zel.
Ludzie mówi cy do siebie gwar nawi zuj bardziej serdeczny kontakt. Góralszczyzn mo na pokochać albo znienawidzić. Jednak faktem jest, e wielu ludzi
zakochało si w górach, choć si tu nie
urodzili. Góry maj w sobie jak magi ,
gdy stoimy na szczycie jeste my jakby
bli ej Boga, tego co wieczne, duchowe,
niematerialne. Dopiero w takim miejscu mo emy spojrzeć na nasz zabiegany
wiat z dystansem, zacz ć współistnieć
z przyrod .
Dla ks. Z zla niezwykle wa ne jest
tak e to, e grupy ludzi mówi cych gwar
wychodz poza swoje granice, dostrzegaj
swoich braci w Czechach, na Słowacji. Po
raz kolejny przytoczył słowa Jana Pawła II,
który witaj c w Nowym Targu ró ne osobisto ci powiedział: „Witam wszystkich,
a i witam wszystkich tych, którzy si na
górali nazdali”.
- Nazdali, pi kne słowo – mówił ks. Z zel
– Tak jak wy cie si dzi nazdali, e cie tu
przyszli. Nie musieli cie, ale cie chcieli.
Nazdać si to wiedzieć jako si zachować
i co robić, wiedzieć, kaj sie idzie i co sie
chce. – dodał.
Ks. Z zel, stwierdził, e nazdał si na
górala, to jest jego droga, t drog chce
dalej i ć, chce dalej piewać i rozmawiać
z ludzmi gwar , to jest tak e j zyk jego
serca, którym głosi Słowo Bo e.
Drug cz ć spotkania poprowadził Władysław Motyka, przybli aj c słuchaczom
kulisy powstawania ksi ki o ksi dzu Władysławie.
anna rokosz
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Wilijowy dziy

Franek ducho w szybe, a tu dziw nad dziwy –
wiat sie ukazuje zza zmarzniyntej szyby.
Strómy bielusinki stojóm na zogrodzie,
pies harwosi na la cuchu – choć nima ło głodzie.
Furknyła sikorka na małe łokiynko,
hónym ziorka wybiyro i rado nie ćwiyrko.
Wiater hrómsko fujo i robi zomiynty,
dziwuje sie Franek – tyn wiat niepojynty.
Za łoknym je zima, mróz dzier oł ju rano,
ka do szyba w łoknie jak pomalowano,
rozmajite mustry – bielu ki jak piyrzi,
a w chałpie cieplutko, tó gymba sie szczyrzi.
Hnet bydzie Wilija – drzewko ustrojóne,
a na nim pierniki, jabka i bónbóny.
Mama kołocz piecze, ciastka z czekuladóm,
w całej chałpie wónio – hnet sie go cie zjadóm.
Starzikowie, ciotka z łujcym i malutki Czesiek,
i Aniołek, kiery wszyckim paczuszki prziniesie.
Radujmy sie, bo to wiynta sóm jedyne w roku,
tó niech wszyndzi zapanuje i rado ć, i spokuj.

Przepisy z Lipowca
tradycyjna sałatKa cieszy sKa
ziemniaki gotowane
cebula
kiszone ogórki
kwa na mietana
musztarda i ocet
Cebul kroimy drobno, skrapiamy octem, dodajemy gotowane, pokrojone w dosyć du kostk ziemniaki oraz kiszone
ogórki. Doprawiamy kwa n mietan i musztard .

Przepisy z Lipowca
tort cytrynoWo - orzecHoWy
Biszkopt:
4 jajka, 125 g cukru, 150 g m ki, 3 ły ki gor cej wody,
1 ły eczka proszku do pieczenia.
Biszkopt orzechowy:
3 jajka, 150 g mielonych orzechów, 130 g cukru, l ły eczka
proszku do pieczenia cukier waniliowy.
Do przystrojenia: paczka wiórków kokosowych cytryna
połówki orzechów włoskich.
Masa cytrynowa:
l szklanka cukru, 1 ły ka masła, 2 jajka, 2 ły ki m ki
ziemniaczanej, skórka z jednej cytryny, sok z 1,5 cytryn,
2 szklanki wody.
Upiec biszkopty. Przygotować mas cytrynow : ubić jajka
z cukrem, rozprowadzić wod , dodać m k ziemniaczan ,
sok i skórk otart z cytryny oraz masło. Cało ć podgrzewać
na małym ogniu ci gle mieszaj c a do zg stni cia masy.
Ostudzić. Biszkopt przeci ć na pół i skropić naparem z herbaty. Pierwszy kr ek biszkoptu posmarować mas , poło yć
biszkopt orzechowy i posmarować mas , a nast pnie drugi
kr ek i boki te posmarować. Obsypać kokosem i udekorować plasterkami cytryny i połówkami orzechów.
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MARSZ
beSkidzkicH
zbójników
Id zbujcy - pie niczki piewaj Grónie echem z podziwu hukaj !
Wiater smreki rozkołtónił w gniewie,
Grónie dudni , rozłechtane w piewie.

Z poza smreków wieczór nog szłapie,
Gwiozdy koc si na nieb pułapie A zbujnicy id i piewaj ,
Grónie trzeszcz , grónie hócz , łkaj .
Id zbuje, toporkami zwóni Lasy si im a pod sóm pas kłóni ...
W groniach naroz zaburzyły sowy,
Kryj we ćmie - smreki srebrne głowy.
Romantyczny i tajemniczy obraz zbójników beskidzkich
mo emy odnale ć w twórczo ci wielu cieszy skich poetów
i pisarzy. Postać najsłynniejszego harnasia Beskidu l skiego,
Ondraszka, była tematem wierszy Pawła Kubisza, ks. Emanuela
Grima, dramatu J. Zahradnika oraz powie ci Gustawa Morcinka,
aby wymienić tylko najwa niejsze z nich. Lektura tych tekstów
nasuwa wnikliwemu odbiorcy szereg pyta . Jaki naprawd był
obraz beskidzkich chłopców z lasa, kim byli i czym kierowali
si w swoim post powaniu? Czy prócz Ondraszka, historia odnotowała te innych z imienia i nazwiska? Czy byli w ród nich
ustroniacy? Jak masowe było to zjawisko? Kiedy powstało i kiedy
uległo zanikowi? A mo e i obecnie s w Ustroniu zbójnicy?
Na wszystkie z tych pyta postaram si odpowiedzieć w cyklu
kilku artykułów. Zaczn od ostatniego, wydawałoby si naiwnego i z pozoru pozbawionego sensu. Czy obecnie s w Ustroniu
zbójnicy? Wbrew pozorom odpowied na nie jest najprostsza.
Oczywi cie, s . W 2007 roku powstała w naszym mie cie Gromada Górali na l sku Cieszy skim, której przewodzi Wielki
Zbójnik - Janek Sztefek, maj cy do pomocy doborowe towarzystwo zbójnickie. I choć warunki w jakich przyszło im działać s
odmienne od tych, w jakich chodzili za bucki ich poprzednicy,
to z pewno ci nieraz usłyszymy jeszcze o ich działalno ci, a
kto wie, mo e po latach b d i o nich opowiadać legendy równie
pi kne, jak ta o Ondraszku.
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Ondraszek, a wła ciwie Ondra Szebesta (1680-1715), jest
bezsprzecznie najszerzej znanym beskidzkim zbójnikiem, dorównuj cym sław słowackiemu Janosikowi. Jednak dokumenty
historyczne dowodz , i miał zarówno poprzedników, jak i nast pców, którzy dorównywali mu i sprytem i bezwzgl dno ci .
W zapiskach wsi Piosek zachowały si wiadomo ci o straceniu
w 1657 r. tamtejszego wójta Adama Kurka, który przeciw przykazaniu boskiemu nienale ycie si zachował i mi dzy zbójników
poszedł, jako te zbójnickim sposobem z innymi towarzyszami
swymi ludzi napadał, rabował i inne niestosowne rzeczy przedsi brał. Na s siedniej Frydecczy nie chłopcem z lasu został w
1632 r.. pierworodny syn wójta z Leskowca, Ondruszka, którego
banda napadała na stoj ce daleko od ucz szczanych traktów
dwory i młyny. Przywódca został uj ty i stracony w roku 1638,
a wi kszo ć jego kompanów w dwóch nast pnych latach. W rok
po mierci Ondruszki morawski trybunał wyznaczył nagrod
w wysoko ci 500 zł za głow innego zbójnickiego hetmana Adamczyka, którego złapano na Słowacji, ale nast pnie z nieznanych
przyczyn, zapewne za kaucj , zwolniono. Niedobitki z obu band
poł czyły si i grasowały dalej. Na ich czele stał Paweł Pistulka
z Tyrnawki k. Przyborza, który poniósł w 1640 r.. mierć łamany
kołem. Pod koniec XVIII w. zlikwidowano na pograniczu l ska
Cieszy skiego i ywiecczyzny najwi ksz famili zbójnick ,
której przewodził Jurek Fiedor z Kamesznicy zwany Proćpak.
Terenem jej działania był ruchliwy szlak handlowy, biegn cy
z Krakowa przez O wi cim, Zator, K ty, Bielsko, ywiec, Przeł cz Jabłonkowsk do Cieszyna, a st d do Opawy, Brna i innych
krajów Monarchii Austriackiej. Proćpak był kłusownikiem, który
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w 1792 r.. przez pomyłk zastrzelił w lesie jałówk , za co został
osadzony w wi zieniu w Wi niczu. Po zmyleniu stra y udało mu
si zbiec z wi zienia, nie mógł jednak wrócić mi dzy ludzi, poniewa poszukiwano go za pomoc listu go czego. Tylko czasami
noc odwiedzał on i ojca. Na swoj siedzib obrał najdziksze
ost py Baraniej Góry, gdzie wkrótce przył czyli si do niego inni
zbójnicy, rekrutuj cy si przewa nie spo ród dezerterów z wojska
austriackiego. Do jego najwierniejszych kompanów nale eli Janek
Kulik z Ustronia oraz Janek Gonioł i Maciek Hajdys z Wisły. Ze
swych zbójnickich piwnic pod szczytem Baraniej Góry, urz dzali
wyprawy na ywiecczyzn , l sk, Oraw i W gry. Dokumenty historyczne o kompani Proćpaka zaprzeczaj utrwalonemu
w legendach i podaniach wizerunkowi szlachetnego zbójnika,
który rabuj c bogatych i wspomagaj c biednych, pełni rol
dobroczy cy ludu. Fakty wskazuj , e w ród oiar familii byli
zarówno chłopi pa szczy niani, kupcy, mieszczanie i szlachta. Ich
łupem padały owce, barany, krowy, ciel ta, a nawet ser i masło
wytwarzane w górskich sałaszach. Miejscowo ciami najbardziej
do wiadczonymi przez zbójników Praćpaka były Jabłonków,
Czadca, Wisła i Jele nia. W 1795 r. w okolicach tej ostatniej zabili
i obrabowali handlarza płótnem z Mistka, podró uj cego
z towarem z Orawy, którego ostatni raz widziano ywego we
wsi Krzy owa. Fakt ten spowodował energiczn reakcj władz,
które urz dziły wyprawy karne w okolice Baraniej Góry i Jabłonkowa. Zbójnicy przenie li si jednak na wy ej poło one tereny
w okolicach szczytu Babiej Góry i nadal organizowali wyprawy
na Oraw i l sk. Koniec familii był ju jednak bliski. W wyniku
zdrady niewiernej kochanki uj to Jurka Fiedora i jego kompanów, oddaj c ich pod s d dora ny. Rozprawa s dowa odbyła si
w ywcu pomi dzy 2 a 13 stycznia 1796 r.. W składzie s dziowskim zasiedli równie syndycy z Cieszyna, Białej i K t. Do wykonaniu wyroku zatrudniono katów z Bielska i Cieszyna, którzy,
jak podaje XVIII w. poemat Pie o standrechcie i Proćpakowej
bandzie, byli ubrani w szykowne fraki zaopatrzone w złote zegarki. Egzekucja pierwszej partii skazanych na powieszenie odbyła
si 14 stycznia. W tym dniu straceni zostali przyboczni hetmana,
ustroniak Janek Kulik oraz wi lanie Janek Gonioł i Maciek Hajdys. O przebiegu egzekucji poemat podaje: Pan hrabia Ignacy
Wielopolski z komisarzem i s dziami razem pojechali do Milówki.
Wojsko i gajnych razem Oberlieuntnant Chotting komendyrował.
Sprowadzili cał zgraj inkwizytorów kutych do Kame nic, miejsca
złoczy czego, sutych. Trzy szubienice w kwadrat zło one stały. Pod
gór lud si zeszedł na podziw niemały. Dekret był im przeczytany
o godzinie ósmej.(...) Byli ewanielickiej protestanckiej wiary. Do
Białej pastorowi o tym znać dano, Zeby tych e podług wiary wy-
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dysponowano. Przyjechawszy smutny pastor, o owieczki baczny,
M był wszystkich pochwał godzien, rozumny i zacny, Podług swej
nauki znanej na wieczno ć wyprawił. Potem kaci bielski i cieszy ski dokonali egzekucji l skich zbójników. Proćpaka powieszono
dopiero 25 stycznia. Z jego mierci zbójnictwo na pograniczu
l ska Cieszy skiego i ywiecczyzny zamarło na zawsze.
Na temat najwi kszej familii zbójnickiej tamtych czasów
powstało zaledwie kilka pie ni ludowych. Prawdopodobnym
zdaje si być wytłumaczenie, i straszliwa, bo masowa, egzekucja
i strach jaki padł w zwi zku z ni na okolicznych górali, przyczynił
si do ich zapomnienia. Wartym uwagi jest równie , e w ród
górali l skich w Wi le i Jabłonkowie, jeszcze w latach 30-tych
XX w. opowiadano wi cej legend i poda o Proćpaku, ni w jego
rodzinnej Kamesznicy. Tradycja ludowa wyrosła na nich przypisuje mu i jego towarzyszom nie tylko szlachetne d enia, ale wr cz
magiczn moc. I być mo e ma w sobie ziarno prawdy, bo...
Roz zbujnicki duchy wstały A było ich mnogo ć wielko,
W skałach zgłuchła dusza wszelko,
A było ich srogo moc,
Kiej si zeszli w czorn noc!
Od złota wszyscy kapali wiatło si straszeczne stało,
I po gróniach zadudniło;
Bo zbujnicy ta cowali,
A była ich srogo moc,
Kiej si w czorn zeszli noc.
mierć si zgibo, szurzy boki,
Po grzebieniu g b smyko,
Z jak si dziwn muzyk ...
W drzewach zar oł miech dziwoki!
Ta czy zbuji wiela, mocI czartowsko ta czy noc.

przemysław Korcz
Fragmenty wierszy P. Kubisza Szli se zbuje... i Jak to zbujnicki
duchy ta cowały... w pisowni oryginalnej.
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oSiem Firm
rozmowa z wła cicielk irmy mokate
teres mokrysz
Wielu młodych ludzi marzy o własnym przedsi biorstwie, o biznesowej karierze. jakich rad udzieli pani takim osobom?
Wej cie na rynek z własn irm to powa na decyzja. Przede
wszystkim wi c nie nale y podejmować jej pochopnie. Potrzebne
jest przygotowanie sobie gruntu, aby do minimum zmniejszyć
ryzyko. Zacz ć trzeba od rozpoznania ewentualnej konkurencji,
od sprawdzenia, kto co sprzedaje i po jakich cenach. Trzeba te
zbadać, na jakich klientów mo emy liczyć i tak zbudować przyszł ofert , eby traić w ich potrzeby. To s czasem bardzo proste
sprawy; na przykład zakładaj c sklep w mie cie, sprawdzamy
kto mo e stać si konkurencj w s siedztwie, obserwujemy ruch
klientów w podobnych sklepach, patrzymy na nasilenie ruchu
pieszego w pobli u naszej przyszłej lokalizacji, na mo liwo ci
parkowania. Dopiero potem zaczynamy liczyć mo liw sprzeda
i potrzebne nakłady, kalkulować opłacalno ć. Znacznie mniej
byłoby szybkich upadło ci, gdyby o tym wszystkim pami tać na
pocz tku, przed skokiem do gł bokiej wody.
jakie podstawowe umiej tno ci trzeba zdobyć, by w ogóle
my leć o prowadzeniu irmy?
Sporo zale y od rozmiaru przedsi wzi cia. Przy małym biznesie
jest to ogólna wiedza o rynku, jego prawach, a tak e o rachunku
ekonomicznym, czyli umiej tno ci kalkulowania opłacalno ci.
Istnieje do ć du y wybór ró nego rodzaju poradników z tego
zakresu, organizowane s tak e kursy. Przymierzaj c si do du ej
irmy dobrze mieć za sob solidne studia, najlepiej ekonomiczne.
Bardzo przydatne s zwłaszcza – marketing i zarz dzanie. Poza
umiej tno ciami nabytymi, przydaj si pewne cechy osobowo ci,
jak wytrwało ć, odporno ć na stres, pomysłowo ć.
Wiele mówi si o zawiłych przepisach, biurokracji, wysokich
kosztach pracy, co niweczy przedsi biorczo ć. patrz c na
pani przykład nie wydaje si to prawd . czy mo e ma pani
t przewag , e zakładała pani irm kilkana cie lat temu?
Przejmowałam ju istniej c irm rodzinn w czasie, gdy reforma
profesora Balcerowicza dopiero wchodziła w ycie. Wszystkim
działaniom towarzyszyła atmosfera niepewno ci, w otoczeniu
prawnym i rynkowym było naprawd wiele niewiadomych.
Brakowało podstawowych surowców, maszyn. Import był
w powijakach. A zatem te były trudno ci, tyle e inne ni dzisiaj.
Biznes był i jest wspaniał yciow przygod ale tak e wielkim
wyzwaniem obci onym ryzykiem. Dzisiejsze trudno ci s do
pokonania, tak jak i te sprzed laty. Wytrwało ci , spokojem, umiej tno ci przewidywania. Wbrew pozorom, wła nie w ostatnich
latach przybywa nam zdolnych i sprawnych przedsi biorców,
coraz lepiej radz cych sobie w biznesie - nie tylko w Polsce.
ze strony internetowej mokate mo emy dowiedzieć si
o ekspansji irmy obejmuj cej coraz wi cej krajów. Wiemy,
e zagraniczne irmy w polsce traktowane s , najostro niej
mówi c, z rezerw . jak jest w przypadku mokate poza granicami kraju?
Wydaje mi si , e trudno uogólniać nasze krajowe postawy wobec
irm zza granicy. Tak, jak trudno mówić o jednym typie relacji
z nami - poza granicami Polski. Teoretycznie najłatwiej powinno
nam być w krajach Unii, ale bywa z tym ró nie. W krajach tak
zwanej „Starej Europy”, wci tli si sporo protekcjonizmu,
wci daj znać o sobie jakie bariery chroni ce rodzime irmy.
Po kilku latach stara udało nam si przełamać te bariery na
przykład w Wielkiej Brytanii, wchodzimy tam z nasz mark .
Nieufno ci wobec produktów z Polski wyzbywaj si te stopniowo tamtejsi klienci. Gorzej z tym jest we Francji i w kilku
innych krajach. Ogólnie, bardziej ufne i skłonne do współpracy
s nowe kraje unijne. Trudno ci s jednak wsz dzie z ró nych
przyczyn wynikaj ce.
jaki kraj, pani zdaniem, jest najbardziej przychylny przedsi biorcom?
Opieraj c si na naszych do wiadczeniach powiedziałabym, e
Czechy. Być mo e, nie jest to całkiem obiektywne, ale po prostu
w Czechach działamy najdłu ej i najlepiej tam si orientujemy
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t. mokrysz.

w mechanizmach rz dz cych gospodark . Wa na równie jest
wi ksza ni u nas stabilno ć czeskich przepisów reguluj cych
sprawy biznesu.
W ilu krajach mo na spotkać produkty mokate?
Eksportujemy ju do ponad 60 krajów. Ta liczba stale ro nie.
Ogromnie si ciesz , spotykaj c w odległych nieraz krajach,
półki sklepowe z wyrobami Mokate. To du a satysfakcja, kiedy
na naszych opakowaniach, obok logo Mokate, pojawiaj si
opisy w kolejnych j zykach, cz sto nawet egzotycznych. Bywa,
e musimy u ywać czcionek arabskich czy chi skich.
czy nadal mo na mówić, e mokate to ustro ska irma?
Nigdy nie b dzie inaczej. Tu s nasze korzenie i zawsze b dziemy
pami tać, gdzie Mokate zacz ło swoj karier . Mimo obowi zków w o miu naszych irmach, do dzisiaj w ustro skim Mokate
przebywam najcz ciej i najch tniej. Dla mnie i mojej rodziny
Ustro pozostaje najwa niejszym miejscem na wiecie. Dlatego,
korzystaj c z okazji, pozwalam sobie t drog , w imieniu całej
mojej rodziny, wszystkim mieszka com Ustronia zło yć gor ce yczenia zdrowych i spokojnych wi t Bo ego Narodzenia,
a tak e bardzo pomy lnego Nowego Roku.
dzi kuj za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław suchta
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turniejowe zmagania.

Fot. w. Suchta

mikołajkowy

11 grudnia w auli Gimnazjum nr 1 odbył si XIII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. W sumie wystartowało 64 uczniów. Turniej zorganizowała Sekcja Tenisa Stołowego TRS „Siła” przy pomocy
Urz du Miasta, Miejskiej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych i Gimnazjum 1.
Wyniki:
Dziewcz ta: szkoły podstawowe: 1. Edyta Kral, 2. Eunika
Bednarczyk, 3. Agnieszka Benek (wszystkie SP-6), 4. Natalia
Łomozik (SP-5), 5. Natalia Krysta (SP-5), 6. Monika Krysta
(SP-5), gimnazja: 1. Joanna Puzo , 2. Izabela Haratyk, 3. Joanna Łupie owiec (wszystkie G-1), 4. aneta Hulbój (G-2), 5.
Agnieszka Pyka (G-2), 6. Karolina Glajc (G-2).
Chłopcy: szkoły podstawowe: 1. Sebastian Warzecha (SP-3),
2. Marcin Nowak (SP-5), 3. Piotr Gomola (SP-3), 4. Dominik
Bujok (SP-3), 5. Szymon Cie lar (SP-3), 6. Tomasz Mizera (SP3), gimnazja: 1. Michał Gomola (G-1), 2. Piotr Juroszek (G-2),
3. Adam Buczak (G-2), 4. Szymon Brodacz (G-1), 5. Szymon
Szpin (G-1), 6. Karol Siero (G-2).
Zmagania młodych pingpongistów s dziowali Andrzej Buchta,
Kazimierz Heczko i Sylwester Rucki. Turniej sponsorowali Zbigniew Hołubowicz i Galeria na Gojach.
Wojsław suchta

Ustro ski mors bogdan kłos twierdzi, e dopiero od listopada odczuwa przyjemno c k pieli w wi le.
Fot. w. Suchta
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j. Sztefek z kurtem Schellerem.

Fot. w. Suchta

naPad zbójnicki

Napadu zbójników w wi ta, ani po
wi tach nie spodziewejcie si . Napiszemy
jyny co zbójnicy z Gromady Górali na
l sku Cieszy skim nawyprawiali w tym
roku. A Wy Ustroniocy w swoich chałpach
ocenicie, czy ta jejich robota godzi si na
co albo ni.
A było to w tym roku tak.
Jak my si opami tali, co Ognisko Górali na l sku Cieszy skim ni mo szans
dorzondzić si z Podhalanami z Istebnego,
a chodziło o kase jak i o organizacj BARANINY 2007, to si ju gło no mówiło,
e ni ma wyj cia – trza zakładać nowe
stowarzyszenie. A jak zakładać co nowego
- to musi być kapke z hukiem – coby ludziska usłyszeli i dyskutowali. I tak zacz ło si
od kontrowersyjnego „Ingresu trombity”.
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A chodziło o to, coby sławna ustro ska
trombita z „Piwniczki pod bocianem” nie
dostała si w obce r ce. Gazda jurysta, góral spiski p. Korneliusz Kapołka, wykupił j
natychmiast i w ten sposób dostał nast pny
tytuł Wielki Chor y trombity. Wymy lone
natychmiast zbójnickie prawo głosiło, e
ka dy kiery kupi trombite zostaje Wielkim
Chor ym, a kiery odwa ył si nie ć t
trombite podczas ingresu został Chor ym
trombity. Trombite – przepieknie ustrojonom - przenie li my w pochodzie przez
pół dziedziny i zawiesili na honorowym
miejscu w Karczmie Góralskiej. Sensacyja
była. Policyja isto my lała co jacy dziwni
chłopi niesom nowy, wielki kaliber mo dzierza, bo je dzili tam a spadki. Ale dali
nam pokój. To było w lutym.

12 kwietnia odbyło si zebranie załoycielskie Gromady Górali na l sku
Cieszy skim. Jak my przeczytali statut
– to zaroz wpisało si 22 zbójniczek
i zbójników. Zanim nas zarejestrowali,
a były obawy, co tak kultowego statutu
z takimi tytułami zbójnickimi nie przepuszcz , to my zaroz zrobili „Chladani rycerzy
i zbójników” na Czantoryje. Poszukiwania
robili my po drugiej stronie Czantorii
– bo t nasz my ju dawno przeszukali,
jak si robiło cie k rycersk . Hersztem
ekskursyje był prof. Daniel Kadłubiec,
kiery dostał od nas kłobuki zbójnickie.
Po odwiedzinach poetki Anieli Kupcowej
w Nydku prof. Kadłubiec ci gn ł nas po
grapach i groniach - ale wej cia do Czantoryje my w tym roku nie znaszli. Ale wiemy
ju , kaj mo ne e b dzie i na przyszły rok
b dzie nas kludzić Zbójnica ze Zowodzia
– uczono Go ka, czyli Małgorzata Stec,
kiero t eskapad wymy liła.
Coby nam si nie nudziło, jak prawnicy
sztudyrowali nasz statut, wzi li my si
za upraw roli. Przy karczmie zrobili my
rajczule, nawie li ziemie i zrobili „Pogrzeb
kartoli, ziymioków, pyr i gruli”, jako e
momy u siebie górali prawie z całej Polski. I tak powstał nasz „cmyntorz”. Jak
my licie, e to była smutna uroczysto ć
– to si mylicie. Była muzyka, mowa poetycka Górala importowanego Waldemara
Maryana, mowy ilozoiczne Gazdy ilozofa jeszcze doktora, Chor ego trombity
Marka Rembierza i Pot nego Zbójnika,
Chor ego trombity Andrzeja Wojcieszka,
lustracja dokonana przez niezmordowanego w pomysłach Kornela Kapołk (jego
tytuły jak wy ej). Potem była góralska
zabawa – nikierzy po raz pierwszy widzieli cymbały. Dogl danie cmyntorza to
były konkretne obowi zki, bo tu chwasty
rosły na pot g , a i zaatakowała nas isto
ameryka ska stonka.
W mi dzyczasie Zbójnik Zbigniew Niemiec zrobił nam przepiekne loga stowarzyszenia i BARANINY.
Organizacja BARANINY 2007 to były
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wielkie nerwy. Ale opłaciło si - nikierym.
Przyjechali najlepsi kucharze z Polski
a Kurt Scheller i jego kompani ze stowarzyszenia dostali od nas obuszki i tytuły zbójnickie. Stasiu Jaskółka – Wielki
Gazda podhala ski i Kazo N dza Urba
z kapel bawili setki ludzi przez par godzin Baraniny za dla nikierych zabrakło,
ale zupy zbójnickiej starczyło – a było jej
200 l. Nie zawiedli nas go cie honorowi
a i nasze gorolki sprawiły si w tych
naszych strojach jak trza. Pomału ka dy
chcioł mieć z nimi kultowe zdj cie. Kapke
si spamientoł wła ciciel karczmy i ugo cił
niedługo potem organizatorów i władze
miasta, kiere moc nom pomogły.
Potem my dopadli nareszcie 22 wrze nia prof. Daniela Kadłubca (bo furt uciekoł
przed nami), jak go miasto honorowało
zaszczytnym obywatelstwem. Dali my mu
przy tej okazyje tytuł Zbójnika nad Zbójnikami a i obuszek coby dalej torował nom
droge. Przypominam Wom co prof. ju mo
od nas dwa kapelusze zbójnickie.
O mało by my nie zapomnieli na jesie
o naszych ziymiokach. Straszecznie trudno
było o kopaczki. Ale znaszli si tacy, kierzy
je jeszcze majom. No i była „Ekshumacja
kartofli”. Za była taka zabawa, ale je
i ga ba - bo pare wiader ziymioków zostało
na „cmyntorzu”. Mało kiery potrai ju
ukopć a te ni ma chyba biedy. Cmyntorz je
kole placu zabaw i nikiere dziecka dowiedziały si , e ziymioki si sadzi, doglondo
a potem wykopuje si z ziemi a na ko cu
kupuje si je w sklepie. Za rok jako „prawdziwi” górale bydymy siali łowies i yto.
Od ko ca do ko ca. Tak jest …
Bardzo niepokorno była w tym roku
naszo Zbójnica ze Zowodzia Gosia Stec.
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kto ma owce, ten ma co chce.

Wymy liła temat, nachodziła si po Ustroniu i po górach i opisała wszystko w swojej
pracy, a potem zrobiła pieknom wystawe
w muzeum o kapliczkach, krzy ach i kamiennych ołtarzach. Pomogła jej drugo
Zbójnica ze Zowodzia Alicja Michałek.
Niedawno zrobili my Jyndrysy, ale
nasz główny Jyndrys – Andrzej Georg
- Wielki Rewizor, Gazda nad Gazdami, Chor y trombity, Starostoburmistrz etc, etc... nie doszeł ze swoim
dworem i nie mogli my mu wywróyć lepszej przyszło ci i nie dowiedzieli my si czy nowy starosta bydzie
z Ustronia. A mógłby być. Jedli my maćki, kasze gryczanom i kite w kapu cie.
Nie o wszyckim mo na tu napisać,
bo i nie wypada. Cosik je o nas w In-

Fot. w. Suchta

ternecie. Ale wypada nam podzi kować
tym wszystkim, którzy nas skutecznie
wspomagali: sponsorom, władzom miasta
i dziesi tkom ustroniaków, kierzy nam w
trudnych chwilach bezinteresownie pomagali i słu yli rad .
Jeste my przekonani, e ju wiecie,
e nie tylko szacowni mieszczanie yj
w Ustroniu i okolicy. Kapke my przełorali Waszom wiadomo ć i to nas bardzo
cieszy.
Roztomili ludeczkowie. Spokojnych
i Radosnych wi t.
jan sztefek, Wielki zbójnik
Ps. Tu przypominam góralom, co jeszcze
w tym roku b dzie chodzić po chałpach naszo
Wielko Pieni no, Stra niczka Skarbu - Agata Tomiczek, co by zebrać zalegle składki.
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Przepisy z Lipowca
bUcHta- „KrUpicznioK” ( arnóWczoK)
40 dag m ki
40 dag krupicy pszennej
25 dag margaryny
2 jajka
8 dag dro d y
ok. 300 ml mleka
4 ły ki cukru
sól
Wymieszać m k z krupic (mo na przesiać przez grube
sito). Z dro d y, 1/4 litra mleka i l ły ki cukru, zrobić zaczyn.
Jak wyro nie wlać do m ki, dodać 2 jajka, roztopion i wystudzon margaryn , sól, reszt cukru i w razie potrzeby mleka.
Wyrobić ciasto, zostawić do wyro ni cia, ponownie wyrobić, wyło yć do brytfanny i zostawić do wyro ni cia. Piec
w piekarniku nagrzanym do 170°C. Podawać posmarowany
masłem z kaw zbo ow lub kakao.

Przepisy z Lipowca
sałatKa cebUlKoWa
1 słoik selera
2 słoiki cebulki
1 puszka kukurydzy
1 puszka ananasa
5 szt. korniszonów
5 szt. gotowanych ziemniaków
Ogórki i ziemniaki pokroić w kostk i zmieszać z pozostałymi składnikami. Dodać majonez, jogurt, pieprz i sól.

Gazeta Ustro ska 4
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ciaStka na li cie

Mieszka cy Ustronia i okolic pami taj , e ciasteczka ze szpyrek były wypiekane jeszcze przed II wojn wiatow . Z literatury
jednak wynika, e na terenie l ska Cieszy skiego wypiekano je
wcze niej, bo ju na przełomie XIX i XX wieku, ciasteczka ze
szpyrek były jedn z wielu potraw wigilijnych. Po winiobiciu
przed wi tami Bo ego Narodzenia ze słoniny topiono smalec.
Smalec dłu ej pozostawał wie y, je li był czysty, czyli bez
szpyrek. St d te wzi ła si konieczno ć przecedzania stopionej
słoniny przez durszlak. Aby nic si nie zmarnowało, gospodarni
mieszka cy l ska Cieszy skiego, głównie z terenów Wisły
i Ustronia, zacz li wypiekać ciastka ze szpyrek.
Tradycja wypieku ciastek ze szpyrek jest długoletnia i potwierdzeniem tego jest cytat ze l skiej kucharki doskonałej (zebrała
i opracowała El bieta Łabo ska, Fundacja dla l skiego Instytutu Naukowego, Katowice 1989): Zabiegaj cym o to pannom
przeszkadzali psotni przebiera cy odwiedzaj cy domy i miejsca
zabaw. Panny zamierzaj ce wyj ć za m wraz z innymi gospodyniami przygotowywały zatem charakterystyczne dla okresu
Zapustu wypieki i napoje, aby tym samym wykazać si swoimi
talentami kulinarnymi przed adoratorami. Zbieraj ca si na zabawach młodzie cz stowana była głównie kr plaml czyli p czkami,
chrustkiem czyli chru cikami, drobnymi ciasteczkami ze skwarek,
kokoskami, ciastem lub tortem z marchwi czy ziemniaków.
Ciasteczka w zale no ci od przyło onej formy i pomysłowoci gospodyni maj ró ne kształty; podobne s do ciasteczek z
ciasta kruchego; w przekroju jednolite (nie maj warstw), ale
chropowate; góra ciasteczek jest lekko zarumieniona, równie
chropowata. Najcz ciej wyrabiany kształt ciasteczek to kształt
gwiazdki w przekroju o długo ci 4 cm, szeroko ci 3 cm. Maj
delikatny zapach i smak cukru waniliowego lub migdałów.
Ciastka ze szpyrek 13 marca 2006 r. traiły na list Produktów
Tradycyjnych prowadzon przez Ministra Rolnictwa.

Przepisy z Lipowca
KapUsta Kiszona

l kg kapusty kiszonej, l rednia marchewka , 15 dkg słoniny
w dzonej, 2-3 surowe ziemniaki, l ły ka m ki.
Kapust kiszon gotować z utart marchewk . Zrobić
zasma k : słonin pokroić i stopić. Gor c poł czyć z m k
i zlać wod z gotuj cych si ziemniaków (gotowanych
osobno np. do II dania ). Surowe ziemniaki zetrzeć na tarce.
Wło yć do gor cej zasma ki. Gotować 15 minut i poł czyć
z odcedzon kapust . Doprawić do smaku.
Kiermasz bo onarodzenioWy W mUzeUm
Tradycj stały si ju kiermasze wi teczne, organizowane
w Muzeum Ustro skim. Mo na nabyć tu wiele ozdób choinkowych.
Autorkami tych kunsztownych prac s : Anna Bodziuch, Małgorzata Cicho , Maria Gre , Janina Hazuka, Bogusława Lazar, Jadwiga
Madejczyk, Magdalena Piechowiak oraz Zoia Rymorz. Artystki
oferuj : bombki (3–6 zł), dziergane dzwonki (4 - 9 zł) przeró ne
aniołki (4-18 zł), szydełkowane gwiazdki i nie ynki (1,50-6 zł),
urocze bałwanki (4-7 zł), a tak e włóczkowe jabłuszka, serduszka,
rybki, szyszki i mikołaje (3-4 zł). Swoist rewelacj , podobnie jak
w roku ubiegłym, s pomysłowe ozdoby choinkowe, wykonane z
makaronu (2 – 8 zł). Ponadto w Muzeum nabyć mo na wykonane
r cznie, niepowtarzalne kartki wi teczne, a tak e okazjonalne
serwetki i stroiki wi teczne.
alicja michałek

Przepisy z Lipowca
ciastKa ze szpyreK
1/2 kg szpyrek ze słoniny ( skwarek ), 4-5 jaj, cukier ok.
30 dag, m ka, cukier waniliowy, aromat migdałowy lub
pomara czowy.
Szpyrki zemleć przez maszynk . Zmieszać z cukrem i
jajkami. Dodać tyle m ki, aby ciasto było elastyczne. Dodać
cukier waniliowy i aromat oraz odrobin proszku do pieczenia. Formować przez maszynk . Po upieczeniu obtoczyć w
cukrze pudrze.
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wi ta Bo ego Narodzenia – ile to
skojarze , wspomnie i releksji. Tak e
tych – nazwijmy je umownie – czysto
przyrodniczych, zwi zanych z ro linami
i zwierz tami, które wła nie z tymi wi tami si kojarz . W minionych latach zanudzałem Czytelników Ustro skiej pisanin
o ró nych gatunkach drzew iglastych,
które w grudniu najcz ciej pełni funkcj
bo onarodzeniowego drzewka, a tak e
o karpiu, który pod przeró n postaci i w
ró norodnym kulinarnym przebraniu jest
elaznym punktem ka dego wi tecznego
menu. Dzi , kiedy wszystkim łatwo si
przemieszczać, kontaktować, poznawać
ludzi „nie stela” i ich obyczaje i kultur ,
nast pił niejaki „miszmasz” w wi tecznych
zwyczajach, które coraz
bardziej s przemieszane i popl tane, rodem
z ró nych stron nie
tylko kraju, ale powoli
i z całego wiata. Ze
wi tecznym nastrojem
i obyczajami coraz wi cej si mo e kojarzyć,
dlatego i ja pozwoliłem si gn ć sobie do
własnej pami ci oraz
wspomnie , by przedstawić kolejny gatunek,
jaki przychodzi mi na
my l na hasło wi ta
Bo ego Narodzenia.
Jest nim orzech włoski i doprawdy trudno
mi ten wybór w sposób
obiektywny uzasadnić.
Po prostu orzechy włoskie (w tym przypadku
u ywam tego okre lenia na owoce drzewa
– orzecha włoskiego) s
dla mnie nierozerwalnie
zwi zane z grudniowymi wi tami. Być mo e to wina pami ci,
która gdzie z g szczu prze ytych lat wyci ga przyszarzały ju obraz choinkowych
ozdób wykonanych z łupinek orzechów,
pomalowanych na złoty i srebrny kolor.
Być mo e to tak e smak orzechów maczanych w miodzie, a bez takich „przegryzek”
pomi dzy kolejnymi, tradycyjnymi daniami trudno mi sobie wyobrazić wigilijny
wieczór. Nieistotne, najwa niejsze jest
to, i orzech włoski to drzewo nie tylko
daj ce smakowite owoce, ale same w sobie
bardzo interesuj ce.
Ogółem wyró niamy około 20 gatunków
orzechów, z których orzech włoski jest od
tak dawna znany i uprawiany (a przy tym
łatwo dziczej cy), e w zasadzie trudno
wskazać jego ojczyzn . Generalnie przyjmuje si , e naturalny zasi g tego gatunku
rozci ga si od Półwyspu Bałka skiego
przez Azj Mniejsz a po Kaukaz. Grecy
upraw orzecha przej li od Persów. Drzewo
to było wówczas zwane persikon lub basilikon, od basilikos, czyli królewski i zapewne
st d wzi ł si współczesny drugi człon
łaci skiej nazwy gatunku regia, maj cy
to samo znaczenie. Krótko pó niej orzech
zacz li sadzić Rzymianie, a pó niej Europa
zwana zachodni oraz północna cz ć kon-
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tynentu. Jak orzech włoski traił na polskie
ziemie? Niektórzy wi
to wydarzenie
z postaci wi tego Jacka, czyli dominikanina Jacka Odrow a (1183-1257). Miał
on podczas pobytu w Rzymie tak rozsmakować si w orzechach, e przywiózł
ich nasiona do Polski. Pó niej poszło ju
szybko, bowiem za po rednictwem innych
zakonników orzech włoski „rozszedł si ”
po całym kraju. Inni natomiast wskazuj , e
ju w pierwszej połowie XII wieku w. Otto
szerz c chrze cija stwo na podbitym przez
Bolesława Krzywoustego Pomorzu, „walczył” ze wi tym orzechem, siedzib bóstw
i demonów. Jak było, tak było, wa ne, e
drzewo szybko zyskało akceptacj naszych

orzechy ()

przodków i stało si drzewem sadzonym
i uprawianym na du skal .
Orzech jest drzewem okazałym, który w
sprzyjaj cych warunkach mo e dorosn ć
do wysoko ci 30-35 m i osi gn ć jak e
szacowny wiek 400, a nawet 500 lat.
W naszej cz ci kontynentu troch nie
sprzyja orzechom włoskim nasz mro ny
klimat. Co do walorów estetycznych orzechów włoskich to zdania s podzielone.
Niektórzy wskazuj na ich eleganck ,
szaropopielat i długo gładk kor , inni
kr c nosem nad mało oryginaln sylwetk
i nie wyró niaj cymi si niczym specjalnym li ćmi. W tym miejscu na chwil si
zatrzymam i dodam, e li cie orzecha włoskiego zło one s z 5-9 listków, z których
szczytowy jest najwi kszy, a całe li cie za
młodu s br zowawe. Oczywi cie to nie
dla li ci i pokroju korony sadzimy orzechy,
lecz przede wszystkim dla ich owoców.
Potocznie powiemy, e s to – jak e by inaczej – orzechy. Jednak botanicy od razu nas
poprawi , e w rzeczywisto ci s to pestkowce, czy te dokładniej nibypestkowce.
Ich zewn trzna okrywa jest mi sista, wewn trzna – bruzdowana i twarda, zdrewniała „na kamie ”. W niej kryje si to co
najsmakowitsze, czyli nasienie z du ymi,

pofałdowanymi li cieniami. Bez smaku
tych wn trzno ci orzechowych łupin, trudno sobie wyobrazić smak wielu potraw,
których nie sposób tu wyliczyć. Praktycy,
ludzie twardo st paj cy po ziemi, zwróc
zapewne uwag na zawarto ć orzechów,
które w stanie wie ym zawieraj 50-75%
tłuszczu, 10-20% białka, niewielkie ilo ci
cukru i witamin: A i D, a troch wi cej
E oraz z grupy B. Z orzechów tłoczony
jest olej u ywany w przemy le spo ywczym i na przykład do wyrobu szybko
schn cych lakierów. Och, zapewne sporo
Czytelników w tym miejscu wypomni mi
jeszcze przynajmniej jedno zastosowanie
młodych owoców. Wi c ju piesz uzupełnić t króciute k
list po ytków płyn cych z orzecha – słu
one do wyrobu nalewek i likierów. Jak pisze niezawodna Maria
Ziółkowska w „Gaw dach o drzewach”, od
orzechowych nalewek
dowcip rzekomo ja niał
i zaostrzał si wielce,
ust pował ból z bów,
oko nabierało blasku,
a włosy lepiej trzymały si głowy. Oj, i jak
tu nie raczyć si orzechówk – oczywi cie
w rozs dnych, aczkolwiek skutecznych i odpowiednich ilo ciach!
W symbolice nowotestamentowej
i starochrze cija skiej
orzech symbolizuje zmartwychwstanie
– jak twarda skorupa
kryje smakowite „ziarno”, tak grób tylko na
krótko „skrył” Jezusa
Chrystusa. Rozłupany
orzech, jego puste skorupki, symbolizować maj otwarty i pusty grób Chrystusa.
Natomiast dla Izraelitów, ludów Bliskiego
Wschodu oraz Rzymian, orzech symbolizował płodno ć. Zapewne przez pewne
podobie stwo do m skich genitaliów
orzechy Rzymianie zwali Iovis glans,
od Iovis, Iuppiter, czyli Jupiter, Jowisz
– najwa niejszy w rzymskim panteonie
bogów oraz glans, czyli oł d . St d te
mamy Junglans, czyli łaci sk nazw
rodzajow orzecha.
Orzech włoski zaczyna owocować po 10
roku ycia i daje owoce do ko ca swych
dni. Wie ć gminna niesie, e tym lepiej
drzewo owocuje, im bardziej jest m czone, a konkretnie okładane kijem. Jedno ze
staropolskich tłumacze bajek Ezopa tak
oto odnosi si do tego problemu: Aza nie
wiesz przypowie ci: / Orzech, osieł, grzbiet
niewie ci / Mało po ytku działaj , / Gdy
ich kijem nie składaj ? Có , orzechów
nie uprawiam, na osłach si nie znam,
wi c dyplomatycznie b dzie, jak w tym
miejscu sko cz i zło Pa stwu yczenia
jak najszcz liwszych wi t Bo ego Narodzenia. Do zobaczenia i – mam nadziej
– „poczytania” w Nowym Roku!
Tekst i zdj cie: aleksander dorda
20 grudnia 2007 r.

z ziemi obcej

- Ja do Polski po wojnie nie wróciłem, jak ten nieszcz nik Jan
Cholewa. My my odradzali ludziom powrót. Słyszeli my, co tu
si dzieje. Wróciłem, ale trzy lata temu – mówi Józef Nowak,
lotnik, od niedawna mieszkaniec naszego miasta. - Traiłem do
lotnictwa, gdy Polska przygotowywała si do wojny. Uczyłem si
w specjalnym szkolnictwie lotniczym w Warszawie. Po sko czeniu poszedłem do wojska do eskadry „karasi” i akurat wybuchła
wojna. Robiłem swoje. Byłem strzelcem ogonowym. Mieli my
kilka lotów bojowych.
Potem rozkaz zniszczenia samolotu i ucieczka na wschód. Tam
z kolei otrzymuje rozkaz przej cia na W gry przez Stanisławów.
Miał wtedy 21 lat.
- Z samolotów Rosjanie zrzucali ulotki o tym, e przychodz
nas oswobodzić. 24 wrze nia ju byłem na W grzech. Byli tam
dla nas bardzo grzeczni i uprzejmi. Wcielono nas do obozu dla
internowanych. W obozie mówi mi, e id do szpitala, a chodziło
o to ebym był go cem mi dzy generałem w obozie a polska
ambasad . Kilka razy udało si przej ć. Widzieli, ze wychodz
przez mur i wracam po czasie z powrotem. No to zabrali mi
trzewiki. W ko cu w szpitalu jeden ołnierz w gierski radzi mi,
bym uciekał, bo wróc do obozu.
Z W gier przedostaje si do Jugosławii i przez Włochy do
Francji.
- Jad c przez Włochy poci giem, w pewnym momencie do wagonu wchodzi ołnierz i po polsku pyta, czy jestem Polakiem i czy
jad do Francji. „Tam ci zabij , zosta tutaj.” A ja byłem pewny,
e mnie nie zabij . We Francji nie byli my najlepiej przyjmowani.
Zwalali na nas win za wojn . Dostałem si do zgrupowania niedaleko Lyonu. Tam spotkałem gen. Sikorskiego. Pyta nas: „Sk d
jeste cie?” „Z Sosnowca, panie generale”. Na to mówi: „Nie bój
si , niedługo znowu b dziemy w Sosnowcu!”
Gdy znajduje si w Anglii, byli ju tam Polacy.
- Anglicy to bardzo patriotyczny naród. Spotkali nas, przyj li nas,
uzbroili nas i polubili nas. Traktowali nas jak swoich.
Potem bitwa o Angli . Młodzi chłopcy z Polski te walcz .
- Zawie li nas do Blackpool, miejscowo ci letniskowej. Tam
było zgrupowanie polskie. Tam te spotkałem na ulicy Jana

w ustro skim domu.

Fot. w. Suchta

Cholew , który przyjechał do Anglii jako pilot, a w tym czasie
ja ju byłem wojskowym w mundurze. Jego wtedy ludzie nazywali „Little John”. Pami tam, e rozmawiali my troch . Bardzo
porz dny chłopak, m dry, cwany, ale przyjacielski. On mówił
o Ku ni w Ustroniu, ja o ojcu hutniku. Takiego trudno znale ć.
Gdyby został w Anglii, na pewno dostałby rang pułkownika.
W ogóle wszyscy byli bardzo kole e scy. Cholewa był przeznaczony na pilota i pó niej ju go nie spotkałem.
Te traia do lotnictwa, nast pnie na pilota my liwców. 9 marca
1940 r. zostaje przeniesiony do polskiego lotnictwa w Wielkiej
Brytanii, gdzie słu y w 316 dywizjonie „Ziemi Warszawskiej”. Ze
wzgl du na stan zdrowia 10 kwietnia 1944 r. zostaje w stopniu kaprala zwolniony z wojska. Wcze niej odnosi kontuzj kr gosłupa.
Gdy pytam ile godzin bojowych ma na swoim koncie, odpowiada
z rozbrajaj ca szczero ci : „Cholera wie, w ka dym razie du o.”
Po wojnie i zwolnieniu z wojska ko czy studia in ynierskie
i pracuje jako konstruktor najpierw w Anglii, a nast pnie w
USA.
- Wcze niej nie znałem Ustronia. Ale przywie li mnie tu i poznałem to miasto. Wiedziałem jedynie, e były tu du e zakłady
ku nicze, gdzie pracował Jan Cholewa.
J. Nowak jest do ywotnim członkiem Royal Air Force Asso-

,
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SPrawy lUdzkie wedłUG jana SzczePa SkieGO
Fragmenty wykładu wygłoszonego przez marka rembierza w oddziale muzeum zbiory marii skalickiej

1. Ksi ka Jana Szczepa skiego „Sprawy ludzkie” jest napisana w sposób przyst pny, zach caj cy do jej czytania. Mo e to
jednak łudzić, i jest ona łatwa w lekturze. Ale tak jak trudny jest
jej tytułowy przedmiot, czyli sprawy ludzkie, tak ksi ka stawia
wysokie wymagania czytelnikom. Wymaga intelektualnego trudu
współmy lenia z autorem o sprawach wa nych.
2. Profesor Szczepa ski wspomina o osobliwym, mocnym
impulsie, który ostatecznie skłonił go do jej napisania.
Sk d wzi ł si ten decyduj cy impuls? Z efektu wywołanego
przez rodki anastezjologiczne, którymi go u piono do operacji.
Po wybudzeniu miał wizj całego utworu. Ten dodatkowy rodek
pobudzaj cy pozwolił J. Szczepa skiemu uporz dkować, uspójnić
my li, wokół których od dłu szego ju czasu intensywnie kr yła
jego releksja. I ze skromnego eseju powstała ksi ka.
3. Ksi ka jest – co nale y podkre lić – napisana z du kultur
metodologiczn , z du ym rygorem metodologicznym.
3.1. J. Szczepa ski zauwa a, e w ksi ce podejmuj cej podstawowe sprawy ludzkiej egzystencji nie uniknie sprzeczno ci.
W tej releksji nie zawsze da si utrzymać rygorystyczn dyscyplin metodologii naukowej, gdzie nakazem podstawowym jest
unikanie sprzeczno ci.
3.2. Dla J. Szczepa skiego ta ksi ka to – jak pisze – wynik
metadziałalno ci. Czyli robimy co , ale równocze nie naszemu
aktywnemu yciu towarzyszy releksja nad tym yciem, a – id c
dalej – releksji nad yciem towarzyszy releksja krytycznie
analizuj ca t releksj . „Sprawy ludzkie” zawieraj releksj
prowadzon na poziomie tak wła nie rozumianej metadziałalnoci, czyli jest to kolejny stopie releksji.W tej ksi ce wyst puj
zespolone z sob ró ne poziomy rozwa a .
3.3 J. Szczepa ski zastrzega si , i nie ma prostych rozstrzygni ć w podstawowych sprawach ludzkich, tak jak ma to miejsce
np. w opisach procesów i instytucji ycia społecznego, które
zaprezentował w „Elementarnych poj ciach socjologii”. Tam
rozpatrywane zagadnienia, mimo ich zło ono ci, dały si uj ć
wedle rygoru metodologii i jasno sformułować. Natomiast podstawowe kwestie ycia ludzkiego o wiele trudniej uchwycić i uporz dkować, bowiem one jakby „uciekaj ” przed schematami. J.
Szczepa ski podejmuje w swej metadziałalno ci „pogo ” za nimi
i próbuje uchwycić to, co dla człowieka najbardziej podstawowe
i wa ne. I zarazem zdaje sobie spraw z trudno ci bezbł dnego
i niekontrowersyjnego wysłowienia tych spraw. D enie do trafnego uj cia teoretycznego spraw ludzkich nadaje dynamik tej
ksi ce. Co chwil si zderzamy z czm , co stawia nam opór, co
zatrzymuje na sobie. Rozpatrywane zjawiska pokazuj nam ró ne
swe oblicza i nie wiemy, które ich uj cie b dzie najtrafniejsze.
4. Ko cz c ksi k , J. Szczepa ski zwraca uwag na rol cierpienia w yciu. A kwestia ta przewija si wcze niej – cierpienie
jako siła twórcza, i jako bodziec do poznania samego siebie.
4.1. Szczepa ski pisze: „Cierpienie tworzy człowieka, [...]
sprawdza jego warto ć i to w dwóch wymiarach: własnym, mierzonym w tym jak dalece jednostka nie pozwala cierpieniu zmienić jej celów i aspiracji yciowych, jak umie przeciwstawić si
cierpieniom i l kom przed cierpieniem, aby kontynuować swoje
dzieło oraz w wymiarze społecznym, mierzonym miarami ulgi
przynoszonej w cierpieniach innych i zmniejszaniu ich cierpie ”.
Ta konkluzja jest wa na. Spróbujmy rozebrać j na elementy.
4.2. Cierpienie tworzy człowieka, bo człowiek nie jest dany w
postaci sko czonej. Człowiek jest otwarty, mo e si zmieniać.
Cierpienie niszczy człowieka, mia d y go, a Szczepa ski mówi,
e równie tworzy. Je li człowiek zaczyna si zmagać z cierpieniem, pojawia si element twórczo ci, swoisty sposób działania
człowieka. Twórczo ć istotnie wi e si z cierpieniem.
4.3. Twórczo ć nie jest czym lekkim, jak si j cz sto i niewła ciwie kojarzy. Tworzyć, to podejmować wa ne zobowi zania.
Słowo „tworzyć” J. Szczepa ski umieszcza w kontek cie cierpienia. Jest to zobowi zuj ce uj cie twórczo ci. Cierpienie tworzy
człowieka, a zarazem sprawdza jego warto ć. Ludzie przyzwyczaili si mówić, e maj sw warto c i godno ć. Warto ć człowieka
podlega jednak sprawdzeniu w jego poczynaniach. Okazuje si ,
e cz sto przypisywana sobie warto ć to tylko ułuda.

Gazeta Ustro ska 

Cierpienie sprawdza człowieka: Czy pozwoli on cierpieniu
zmieniać swe zamiary yciowe? Czy b dzie bezradny i ubezwłasnowolniony? Czy nadal b dzie o sobie stanowił?
5. Ksi ka Szczepa skiego jest przede wszystkim o tym, jak
człowiek w swym yciu powinien sam o sobie stanowić i jak
powinien wypracować towarzysz c temu samo wiadomo ć.
Zaakcentowana jest tu kwestia samostanowienia człowieka.
Czy wiat sprzyja samostanowieniu człowieka? Otó , nie. - Od sił
natury po siły społeczne wszyscy chc o człowieku stanowić.
5.1. Je li przyjrzymy si własnemu do wiadczeniu egzystencjalnemu to najbardziej nasze własne s : nasze ciało i nasze my li.
Ale bywa, e nasze ciało ma całkiem inne „pomysły” na nasze
ycie. My chcemy yć, a nasze ciało ma inny „pomysł”. Okazuje
si , e to co najbardziej własne nam umyka. A własne my li? Czy
do ko ca s one nasze własne? Cz sto mamy np. niechciane myli, które nas nachodz .Sfera podstawowej własno ci człowieka
– jego ciało i my li – jest bardzo trudna do opanowania.
5.2. Czy człowiek ma jaki zakres władzy nad samym sob ? W
zderzeniu z cierpieniem, to pytanie pojawia si wyra nie. Czy cierpienie zpełnie obezwładnia człowieka? Czy człowiek zachowuje
jaki zakres władzy nad sob ? Czy mo e o sobie stanowić?
S dwie ró ne sytuacje: „Co si ze mn dzieje” i „Ja działam”.
Kiedy mog słusznie powiedzieć: „Ja działam”?
Ksi ka J. Szczepa skiego w du ej mierze dotyczy wła nie
poczucia sprawstwa: „Ja swoim działaniem sprawiam to i to”.
5.3. Szczepa ski rozwa a, co to znaczy człowiecze stwo i jakby
przekomarza si z czytelnikiem i sam ze sob . Pyta, czym jest to
co , co okre la człowiecze stwo? Czy istnieje co nieredukowalnego, co nie jest wytworem przyrody i ycia społecznego?
5.4. Jako socjolog Szczepa ski wykazuje zdecydowany dystans
do ustale własnej dziedziny nauki. Uznaje jakby, e „zsocjologizowany obraz człowieka” cz stokroć słu y jego społecznemu
ubezwłasnowolnieniu, wydaniu go na pastw sił społecznych.
Zastanawia si , co jest takiego w człowieku, i – mimo naporu
sił przyrody i sił społecznych oraz osobistego cierpienia – ka dy
z nas mo e ostać si jako człowiek.
6. W wymiarze społecznym warto ć człowieka jest mierzona
jego wkładem w zmniejszanie cierpie innych. Nieszcz cie w
społecze stwie polega na tym, e inni chc nam czynić dobrze.
Ci, którzy głosz , i chc by innym było o wiele lepiej, zazwyczaj zwi kszaj swoimi działaniami ilo ć cierpie . Tak nakazuje
oceniać sytuacj racjonalizm działania społecznego.
7. W tej ksi e zaakcentowane s kwestie: cierpienia, osamotnienia i samotno ci, a tak e obrazu samego siebie. Co to znaczy,
e wytwarzam obraz samego siebie oraz, e posiadam obraz
samego siebie? Czy to tylko ułuda, projekcja, czy to faktycznie
mój obraz, albo jest to ten obraz, który inni stworzyli? I dalej:
Kim jest inny człowiek? Czym jest człowiecze stwo?
8. Ksi ka zaczyna si od tematu cierpienia i na cierpieniu ko czy. Jest ono nieusuwalne w ludzkim yciu. Jedyne co pewne w
yciu, to mierć. Nic wi cej si człowiekowi od ycia nie nale y. W
ycie jest wpisana mierć. Wszystko inne to naddatek. Kto powie:
bezsens. Nie, to jest realizm. Szczepa ski w ksi ce „Korzeniami
wrosłem w ziemi ” pisze: „Ziemia to było co bardzo konkretnego, to po czym si chodziło”. Dzi poczucie konkretno ci umyka.
Nie tyle po ziemi st pamy, co w wiecie medialnym telewizji
i wirtualnym. A s to ró ne typy odkonkretnienia wiata. Poczucie
ziemi, st pania po czym , Szczepa ski mocno akcentuje.
9. Osamotnienie i samotno ć. J. Szczepa ski, jako socjolog
badaj cy procesy społeczne, zauwa a, e ludzie staj si coraz
bardziej samotni. Z drugiej wszak e strony: bez samotno ci nie
ma rozwoju człowieka. eby co wa nego zdziałać musi cz sto
być sam i musi umieć wytworzyć ten rodzaj samotno ci, który
go b dzie wspierał w jego rozwoju; samotno ci niezb dnej dla
twórczego rozwoju. Inaczej człowiek nie ukształtuje swej indywidualno ci i rozpłynie si w ród innych.
9.1. J. Szczepa ski nie akceptuje dominuj cego trendu ucieczki
od samotno ci: zagubić si w tłumie i uciec w stały aktywizm,
gdy obca mi jest umiej tno ć bycia z samym sob .
9.2. Gdy dziecko jest zbyt natr tne, to dbaj cy o jego poprawny
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rozwój rodzice mówi : „Umiej zaj ć si samo sob ”. Je li człowiek nie umie si zaj ć sam sob , to w yciu dzieje si tak, e inni
si nim zajm , i nie uczyni tego w „zbo nych celach”. Człowiek
musi wypracować okre lony typ samotno ci, aby siebie zachować.
Atoli nie jest to sprawa prosta. Mo na przytoczyć wi cej argumentów, e człowiek nie potrai sam o sobie stanowić.
10. „Obraz samego siebie”. Angielskie przysłowie mówi, e
„trawa u s siada jest zawsze bardziej zielona”.
10.1. Kto najsilniej mo e nas wesprzeć w naszych poczynaniach
i kto umie najbardziej podci ć nam skrzydła? My sami sobie. Je li
mamy niezgodny z rzeczywisto ci obraz siebie, a wci czego
nie potraimy uczynić, to kształtujemy w sobie niepo dan ,
wyuczon bezradno ć.
10.2. Niewła ciwy obraz nas samych niszczy nasz rozwój. Ale
w obrazie nas samych jest jeszcze inna cecha. Zawsze widzimy
siebie troch lepiej ni inni. Ten typ złudzenia dodaje nam sił,
ale musimy umieć go kontrolować i trafnie oceniać. Dlatego
niezb dna nam jest refleksja krytyczna wobec nas samych.
Musimy wypracować w sobie umiej tno ć spojrzenia na siebie
ze stosownego dystansu. Wyj ć jakby z siebie, ze swej „ciasnej
skóry” przyzwyczaje , przes dów i schematycznych stereotypów,
stan ć jakby obok siebie i spojrzeć na siebie tak jak spogl da si
na kogo innego. Takie post powanie wobec siebie okazuje si
podstawowym wymaganiem metadziałalno ci: efektywne wytwarzanie i trafne ocenianie rzeczywistego obrazu samego siebie.
Czy łatwo taki obraz wytworzyć i ocenić? Nie.
10.3. Ró ne ideologie i siły społeczne mówi jak w reklamie,
b d sob i wybierz nas oraz nasz towar. Takie rozwi zanie jest
bardzo popularne, bo jest najmniej wymagaj ce i pozornie zwalnia z osobistej odpowiedzialno ci za dokonany wybór. Człowiek
„bez charakteru” twierdzi, e jest sob . A faktycznie, okazuje si
on tylko wi zk ró nych wpływów i wpojonych mu idei. On ma
dopiero być, on ma si tworzyć, gdy on jest sobie zadany.
10.4. Na podstawie posiadanego obrazu samego siebie trzeba
umieć dokonać rozrachunku swych walorów i słabo ci. A im bardziej obraz nas samych jest rzeczywisty, tym mniej dla nas staje si
on przyjemny. Równie musimy mieć ten przyjazny obraz siebie,
bo je li b dzie silnie akcentowany ten rygorystyczno-krytyczny
obraz, to mo emy sami siebie sobie obrzydzić.
10.5. W tej niedogodnej sytuacji trzeba zachować realistyczn równowag . Trudno tu o jednoznaczn recept . Dzi cz sto
szukamy prostych instrukcji obsługi ludzkiego ycia. Ta ksi ka
nie jest tak instrukcj . S tysi ce poradników, zalecaj cych co
człowiek ma robić z sob , ale te poradniki przede wszystkim
skutecznie ludzi ogłupiaj . Nie ma „złotych recept” na ycie, bo
ono przynosi sytuacje, których przewidzieć nie mo na. Człowiek
musi si mierzyć sam z sob w wiecie nieprzewidywalno ci.
11. Kim jest inny człowiek? Cz sto tylko zabawk na naszej
drodze, cz sto jedynie sporym kłopotem, trudnym do usuni cie.
Upowszechnił si slogan, e „inny to piekło”. Inny, szczególnie
gdy jest nam obcy, mo e stać si naszym wrogiem.
Jak wła ciwie reagować na obecno ć innego w naszym wiecie? Najlepiej – w eksperymencie umysłowym – postawić siebie
w wielu sytuacjach, w których to ja jestem tym innym. Odnajdywanie siebie na miejscu innego, rozpoznawanie siebie w takich
relacjach, - to tak e akcentuje Szczepa ski.
12. „Człowiecze stwo”. – Ten rozdział podejmuje wyj tkowo
trudn problemtyk , dlatego autor podprowadza pod pewne rozwi zanie i zarazem zaznacza, e ono jest niepełne.
12.1. Rozdział o do wiadczeniu własnego człowiecze stwa
czyta si jak dobry kryminał, ale bez jasnego pokazania sprawcy.
To jest dobre wprowadzenie w releksj nad do wiadczaniem
– przez ka dego z nas – własnego człowiecze stwa.
12.2. Nie ma prostej deinicji człowieka, je li chcemy w niej
uchwycić (zawrzeć) sens własnego człowiecze stwa. Jest intuicja
etyczna człowiecze stwa, jest do wiadczenie moralne człowiecze stwa, które trzeba podtrzymywać, bo łatwo je zniszczyć.
12.3. Szczepa ski był wiadkiem działania systemów totalitarnych: komunistycznego i hitlerowskiego (pa stwowego socjalizmu i narodowego socjalizmu), gdy człowiecze stwo zostało
odebrane ludziom na mocy partyjnych dekretów. Miliony ludzi
uwierzyły w XX wieku, e innym ludziom nale y odebrać prawo
do człowiecze stwa.
Jak - w kontek cie takich zago e - budować własn intuicj
i do wiadczenie człowiecze stwa, aby zdołały przetrwać napór
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m. rembierz podczas wykładu.

Fot. w. Suchta

wrogich człowiecze stwu sił? Czy wystarczy tylko rozum?
12.4. Wedle J. Szczepa skiego istotn rol odgrywa tu sfera
irracjonalno ci. I stwierdza to kto , kto pisze o rozumnym układaniu ycia społecznego, o rozumnych regulacjach w obszarach
edukacji, władzy i – szerzej – kultury. Sfera irracjonalna to wa ny
element do wiadczania i rozumienia przez człowieka jego własnego człowiecze stwa. Szczepa ski pyta: Czy mo liwa jest wola
ycia bez wiary? Człowiekowi jest potrzebna wiara – odpowiada.
Pyta jednak dalej: Jakiego typu ma to być wiara?
12.5. Wiara mo e przyczyniać si do niszczenia innych ludzi.
Od jako ci człowiecze stwa zale y, czy wiara wyznawana przez
człowieka przyczyni si do czego dobrego, czy – złego. Wiara
buduje, i wiara rujnuje. Jednak bez wiary człowiek yć nie umie.
Je li nie ma wiary religijnej, to pojawia si wiara ideologiczna.
12.6. Wiara odgrywa wa n rol w yciu społecznym. Szczepa ski podaje przykład pa stwa Mongołów D ingis Chana, gdzie
istniały warunki czyni ce represj izyczn , eksterminacj ludów
i jednostek sprzeciwiaj cych si woli władzy, czym naturalnym
i akceptowanym. Władza mogła te zbrodnicze metody stosować
z powodzeniem. Pa stwo Dzingis Chana było zarz dzane metodami wła ciwymi dla NKWD, metodami terroru wewn trznego,
eksterminacji skierowanej do wewn trz pa stwa, i terroru ukierunkowanego na zewn trz. Władza te metody mogła stosować, bo
uznano je za naturalne. Natomiast swoisto ć my lenia o człowieku
w Europie nie pozwala dłu ej utrzymać si systemom totalitarnym. W tym kontek cie cz sto pojawia si pytanie o Rosj ,
o panuj c w niej wizj człowieka: czy to jest bardziej cz ć
Europy i jej wizji osoby ludzkiej, czy jednak bardziej cz ć Azji
i jej wizji społecze stwa z podporz dkowan mu – jako jedynie
elementem – jednostk . A Rosja przez kilka wieków – długi czas
swej historii – była zale na od Mongołów (po rednio przez nich
rz dzona). Szczepa ski nie mógł tego wprost napisać w wasalnym
wobec ZSRR PRL-u, ale odwołuj c si do naszej wiedzy historycznej zasygnalizował, e jest to odmienny obszar kulturowy.
12.7. W Europie system totalitarny nie mo e efektywnie i przez
długi czas funkcjonować, poniewa wizja człowieka, jako osoby
ludzkiej, który ma sam stanowić o sobie, który ma wiar w sw
nieredukowaln godno ć osobow , nie pozwala na totalnie kr puj ce jednostk „pa stwo D ingis Chana”. My – Europejczycy –
mamy wiar we własne człowiecze stwo. I jest to istotny element
naszego prze ywania wiata. Jedno ze zda w lekturze ksi ki
J. Szczepa skiego uderza lakoniczno ci i trafno ci : „Stosowanie
takich metod przez Hitlera w Europie, spowodowało jego upadek
w ci gu kilku lat”. System, który odmawia prawa do zachowania
człowiecze stwa, upada w kulturze europejskiej.
12.8. Kultura europejska ma u swoich podstaw wiar w człowiecze stwo: e człowiek to jednostka nieredukowalna do masy
społecznej. Niszczenie człowieka, to niszczenie tego, co jest
realnie najbardziej podstawowe w ludzkim wiecie.
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FELIETON
tak sobie my l

wi teczna rado ć
Za niedługo rozpocznie si koncert.
Członkowie orkiestry zasiedli ju przy
swoich instrumentach. Rozbrzmiały pierwsze tony. Ale to jeszcze nie zapowiedziany
utwór, tylko strojenie instrumentów. To
dostrojenie si wzajemne instrumentów
jest konieczne, aby orkiestra została zgrana, zagrała w tej samej tonacji, zachwyciła
harmoni i pi knem muzyki. Dopiero
kiedy sko czy si strojenie, rozpocznie
si wła ciwe granie…
Okres przed wi teczny przypomina
takie strojenie orkiestry na jeden ton, na
ten sam nastrój. Gor czkowe przygotowania, zakupy, szykowanie prezentów,
sprz tanie domu, strojenie choinki i wiele
innych przed wi tecznych zabiegów słu y
jednemu celowi. Chodzi o to, aby te wi ta
były jak najpi kniejsze, najrado niejsze
i najweselsze.
Przed wi tami powtarzaj si na ró ne
sposoby te same yczenia. Na kartkach
wi tecznych, w e-mailach, w listach
yczymy adresatom radosnych, wesołych, szcz liwych i błogosławionych
wi t. Tego samego yczymy te sobie
wzajemnie w szczególnie licznych w tym
okresie rozmowach telefonicznych. Jest
tak jakby my si wszyscy umówili w
tworzeniu sprzyjaj cych warunków, aby
tak e tegoroczne wi ta Bo ego Narodzenia były wesołe i szcz liwe. I to nie tylko
dla wybranych osób, ale dla wszystkich.
I w naszym mie cie, w naszym kraju i na
całym wiecie…
Ka dy z nas ma swój obraz wymarzonych, szcz liwych, radosnych wi t. Tych
najpi kniejszych, najweselszych wi t
spo ród zapisanych w naszych kalendarzach. Z adnymi innymi wi tami nie
wi emy tyle nadziei. Do adnych te tak
gorliwie si nie przygotowujemy.
Chcieliby my, eby pogoda spełniła
oczekiwania, aby ziemi przykrył biały
puszysty nieg, aby zakrył wszystko to, co
brzydkie i brudne. Mo e być lekki mróz, e
by nieg chrz cił przyjemnie pod butami.
Oczekujemy pogodnego nieba i bezwietrznej pogody. Nie mamy jednak wpływu na
pogod i trzeba b dzie si pogodzić z tym,
e nie zawsze odpowiada ona oczekiwaniom. Ba, zdarza si nawet tak, e nieg,
który miał spa ć na Bo e Narodzenie,
spó nia si i przykrywa białym puchem
góry i doliny na… Wielkanoc.
Pogoda pomaga w wytworzeniu odpowiedniego, radosnego, wi tecznego
nastroju. Jednak e ten nastrój, owa wi teczna rado ć zale y w gruncie rzeczy
od czego innego; od dobrego samopoczucia, zdrowia, obecno ci bliskich nam
osób przy stole wigilijnym, wzajemnej
miło ci i yczliwo ci na ró ne sposoby,
okazywanych w te wi ta. Od nastrojenia
wszystkich na rado ć i wesele.
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Instrumenty w orkiestrze mo na nastroić
w tej samej tonacji, aby tworzyły harmonijn cało ć. Niestety, ludzi nie da si
w ten sposób nastroić. Nie mo na doprowadzić do tego, eby w tym samym czasie,
choćby w te niezwykłe, najrado niejsze
wi ta w roku, wszyscy nastrojeni zostali
na nut rado ci i wesela. Tak ju bowiem
jest, e ycie ka dego człowieka biegnie
własnym, indywidualnym, oddzielnym
rytmem. I kiedy dla jednego przychodzi
czas rado ci, inny prze ywa w tym samym
czasie smutek i ałob …
Nie mo na wi c osi gn ć pełnej wi tecznej harmonii, rado ci i wesela. To
jednak nie znaczy, e mamy zaprzestać
stara o to, aby to były naprawd wi ta
rado ci i wesela. Nie mog c uszcz liwić
wszystkich starajmy si tym bardziej
o uszcz liwienie swoich bliskich i siebie
samych. O to, aby my bliskim i obcym
potraili okazać jak najwi cej yczliwo ci,
zrozumienia, poszanowania i miło ci.
Oby ciepło tych wi t ogrzało nie tylko
szcz liwych, ale i nieszcz liwych. Oby
choć troch rado ci opromieniło ycie
tak e tych, którzy s pogr eni w smutku
i ałobie. Wszak „ wi t radosnych nadszedł błogi czas, pełen piewu i nadziemskich kras.”
jerzy bór

FELIETON
europa
Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych
wysłało mnie do naszego niemieckiego
miasta partnerskiego Neukirchen – Vluyn,
jako „artyst fotografika”, abym wzi ł
udział w wystawie twórców miast partnerskich. W naszej sekcji fotograicznej
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”
zawi ć, która jest siła nap dow naszej
działalno ci, była widoczna z daleka. Nikt
nie chciał ze mn mówić o tym wyje dzie.
Nie wiem dlaczego? Mo e sami widzieli
si w tej roli? Mo e obawiali si mojej
kompromitacji? Tak wi c, tylko milcz co
pomagali mi w przygotowaniu prac.
W domu moja suczka Lola, która zna
si na fotograii, gdy dowiedziała si , e
wyje d am w charakterze „artysty fotograika”, kr ciła głow z niedowierzaniem.
ona za , aby wszystko sprawdzić na
miejscu, wybrała si w podró ze mn i co
najwa niejsze na własny koszt. Podziwiam
jej po wi cenie, ale i ciekawo ć.
Ostatni raz byłem w Neukirchen – Vluyn
pi tna cie lat temu. Teraz wszystko si
zmieniło. Przede wszystkim ju nie je dzi
si tam autobusami (18 godzin), samochodami (16 godzin), tylko samolotem.
Tanimi liniami. Samolotem jest najtaniej
!!! Tak, tak. Bilet, co ja gadam, nie kupuje si teraz biletu, tylko przez internet
zamawia si lot i płaci przelewem z karty
kredytowej. No wi c, „bilet” ( przelot)
z Katowic do Dortmundu w obie kosztuje
tylko 126,00 złotych (tyle co przejazd
taksówk do Bielska). No, z opłatami
za baga , manipulacyjnymi, podatkiem

i opłatami lotniskowymi 345,00 złotych,
ale to i tak tanio. Przelot trwa godzin
i dwadzie cia minut. Tak wi c teraz czas
podró y z Ustronia do Neukirchen – Vluyn
licz c z dojazdem na lotnisko, odpraw
i przejazdem z lotniska trwa niecałe
6 godzin. To du y post p i wygoda.
Co słychać w Neukirchen – Vluyn ? Ano
„sama bieda”. W yciu mieszka ców: Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat itd. Frühstück,
Mittagessen, Abendessen. Schlafen. No
i, arbeit na okr gło. W mie cie: kopalni
zamkni to, b dzie muzeum. Dworzec
kolejowy zamkni to, nie wiem czy b dzie
muzeum. W ko ciołach katolickich: brak
ksi y i ministrantów, to dziewczyny słu
do mszy, a wieccy, nawet kobiety, rozdaj
komuni !!! Ale, wszyscy je d na zakupy
przed wi teczne, oczywi cie dobrymi
niemieckimi samochodami, innych tu nie
widać, tylko BMW, Audi, Opel czasem
si zdarzy, ale i Porsche te . Chodniki
porastaj mchem, bo nikt po nich nie
chodzi piechot , za to cie ki rowerowe
„wyglancowane” przez u ytkowników.
Wszyscy wsz dzie je d na rowerach!
Wsz dzie s cie ki rowerowe, na ka dej
ulicy! Do wi t wszystko przygotowane. Na ka dych drzwiach wisi wieniec,
w oknach adwentowe wieczniki i aniołki.
Lampki, lampeczki, itd. niegu nie ma, bo
nigdy tu go nie było.
Czas adwentowy mieszka cy naszego
miasta partnerskiego sp dzaj na Weihnachtsmarktach, cz sto rozgrzewaj c si
grzanym winem. Ale jest te powa nie.
W ko ciele ewangelickim widzieli my
próby dzieci do przedstawienia bo onarodzeniowego. W katolickim te trwaj
przygotowania do jasełek. W ostatni
niedziel , trzeci adwentu, widzieli my,
e ko cioły s chyba pełne, tak patrz c po
samochodach na parkingach, ale i wiele
rowerów „ parkowało” w stojakach przed
ko ciołami.
Powietrze w Neukirchen – Vluyn czyste.
Ogrzewaj tylko gazem lub rop . Zero tzw.
niskiej emisji. Atmosfera przyjemna.
W drugi dzie pobytu zostali my przyj ci w ratuszu przez burmistrza Bernda
Boniga. O naszym partnerstwie jest informacja w holu ratusza, a na sali sesyjnej rady miejskiej wisz w centralnym
miejscu trzy herby miast partnerskich
Ustronia, Neukirchen – Vluyn i francuskiego Mouvaux. W folderze Neukirchen
– Vluyn, licz cego ju 778 lat, rok 1991,
kiedy to podpisano umowy partnerskie
z Ustroniem i Mouvaux, wymieniony
jest jako ostatnia wa na data w historii
tego miasta! Było mi miło, jak pokazano mi ksi g pami tkow ze zdj ciem
z podpisania umowy partnerskiej. Popatrzyłem (z łezk w oku) i pomy lałem:
„Jak młodo wtedy wygl dałem i włosów
jakby miałem wi cej”. Podczas spotkania wspomnieniom nie było ko ca.
Kilka anegdot z tamtych lat warte jest
opisania. Tu przytocz jedn histori :
Kiedy jechali my szesna cie lat temu
na spotkanie do Neukirchen – Vluyn,
poproszono nas, aby my zabrali ze sob
nasz lag miejsk . My jeszcze wtedy
nie mieli my swojej lagi. Szybko wi c,
poprosili my naszego radnego, znako20 grudnia 2007 r.

mitego plastyka pana Karola Kubal
o zaprojektowanie takiej lagi. Zlecili my
wykonanie jej w Bielsku, w najlepszym
wówczas zakładzie, produkuj cym lagi
na cały wiat. Przez jakie niedopowiedzenie wykonano lag o 1,5 m dłu sz
ni w projekcie.
W Neukirchen – Vluyn ze strachem
patrzyli my jak wci gano nasz lag na
maszt ustawiony przed ratuszem. Bali my
si , e jest niedostatecznie wysoki. Po
wci gni ciu wszystkich lag miast partnerskich okazało si , e nasza laga jest
najwi ksza, prawie raz wi ksza ni Neukirchen i dwa razy wi ksza od Mouvaux.
Wszyscy byli zaskoczeni, a my byli my
dumni z naszej lagi.
Potem partnerzy niemieccy pokazali
nam niemieckie przepisy prawne dotycz ce lag miast. Chyba ponad dwie cie
paragrafów. Co mo na, a co nie. Dopytywali si o nasze przepisy w tym zakresie.
Wtedy u nas jeszcze takich przepisów
nie było, wi c odpowiedzieli my: „U
nas jest teraz wolno ć. Jakie maj być
flagi miejskie, sami decydujemy”. Po
tej odpowiedzi nasi partnerzy kr cili
głowami z uznaniem dla naszej wolno ci
i demokracji.
Z rozmów z naszymi gospodarzami
wyci gn łem nast puj ce wnioski:
Neukirchen – Vluyn liczy ponad 30
tysi cy mieszka ców, a Ustro ponad 15
tysi cy, czyli dwa razy mniej.
Bud et Neukirchen - Vluyn wynosi
ponad 100 mln euro, a Ustronia około 10
mln euro, czyli dziesi ć razy mniej.
Burmistrz Neukirchen – Vluyn cieszy
si wysokim poparciem i wygrywa wybory
wysoko, burmistrz Ustronia, tak samo.
Ale, ratusz w Neukirchen – Vluyn le y
na poziomie 32 m npm, a ratusz w Ustroniu na 360 m npm, czyli jedena cie razy
wy ej.
W ratuszu w Neukirchen - Vluyn
i w instytucjach mu podległych pracuje
300 osób, a w Ustroniu, chyba połowa
tego czyli 150, tak czy owak, jeden na stu
mieszka ców naszych partnerskich miast
zatrudniony jest przez miasto.
I to jest Europa!!
andrzej Georg

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji ()
1. Nadchodzi czas wi t. Jednak jakie
to maj być wi ta? Jaka jest ich to samo ć? Jaki jest ich sens? We współczesnej
„kulturowej bezdomno ci” (o której tu ju
pisałem), gdy człowiek traci daj ce mu
orientacj moraln stałe punkty odniesienia, zaciera si równie to samo ć i sens
zbli aj cych si wi t. Zanika nawet ich
dotychczas funkcjonuj ca nazwa.
2. W szybko rozprzestrzeniaj cej si
dzi ki mediom i reklamie nowomowie
– wła ciwej dla „kulturowej bezdomno ci”
– zaczynamy yczyć sobie: „udanych i radosnych wi tecznych wakacji”. Oto nadchodzi wi c czas „ wi tecznych wakacji”,
czas nie maj cy okre lonej to samo ci.
Ten czas wyzbyty został z wła ciwych mu
warto ci, o których onegdaj s dzono, e
wymagaj w okresie tych wi t szczególnego ich rozpoznawania i – wi cej jeszcze
– urzeczywistniania.
Czas dzisiejszych „ wi tecznych wakacji” w erze „kulturowej bezdomno ci”
mo e wydarzać si wsz dzie i – równie
dobrze – nigdzie. Jest to czas – jak na
„bosko wyluzowane” wakacje przystało
– niezobowi zuj cy do jakich szczególnych postaw i poczyna .
3. S wszak e pewne powinno ci,
z których w okresie przed wi tecznym
nale y si solennie wywi zać. Trzeba
bezwarunkowo, czyli absolutnie, poddać
si obowi zuj cym w danym sezonie
modom i trendom wzmo onej wi tecznej
konsumpcji. Sprostać tym rozkosznym
wymaganiom, jakie narzuca aktualnie na
nas najnowsza promocja niesamowitych
towarów wi tecznych. Bo ta promocja
„nie jest przecie dla idiotów”: to nie
idioci idiotom zgotowali taki radosnowi teczny los. A sk po ubrane, w niewielkie pozostałe resztki czerwonych szatek,

wi teczne mikołajki – reprezentuj ce
w ramach równouprawnienia płeć pi kn
i płeć brzydk – s symbolicznym wabikiem, który sygnalizuje nam dobitnie, e
obecne zakupy maj wi teczny – i wr cz
sakralny – charakter.
Do tego jeszcze jarz si i iskrz wkoło
wi teczne choinki. Jak pi knie! I wytrwale jarz si one ju od połowy pa dziernika, aby my – w naszym codziennym
zabieganiu – nie przegapili nadchodz cego
czasu radosnych „ wi tecznych wakacji”.
Choinki te s o wiele bardziej jednak e
strojne w wiatełka i bombki cokolwiek
reklamuj ce, ni ubo uchne w czerwony
ubiór wi teczne mikołajki płci obojga,
które – w odró nieniu od choinek – wiecić
nam mog tylko sw eksponowan golizn . Owszem, oddajemy sprawiedliwo ć,
bywa e dodatkowo roz wietlon wi teczn iluminacj ! I jeszcze mikołajki te
piewaj wi teczne – rzewne – melodie,
w których bij dzwoneczki! I prószy na
nie wi teczny nie ek!
4. Nadchodz wi ta, jakie to b d
wi ta? A mo e lepiej faktycznie udać
si – jak zach caj kolorowe katalogi
– gdzie daleko na „ wi teczne wakacje” pod palmami i mieć wi ty spokój,
opalaj c si tam jak te odziane w resztki
czerwonych szatek wi teczne mikołajki?
Przecie palma to – w tym wszystkim
– taki mocny biblijny akcent! A wi ty
spokój pod palmami ma te w sobie
jakie religijno-duchowe – wr cz rajskie
– przesłanie!
5. I jakby zło liwe czarty wzi ły i uprowadziły nam tym razem refleksj filozoiczn , bo gdzie ta releksja si nam
zawieruszyła i znikła w tym przed wi tecznym okresie!
* * *
Z najlepszymi yczeniami autentycznej
i pogł bionej releksji nad tymi WI TAMI oraz w czasie tych WI T,
Marek Rembierz
PS. A ci g dalszy releksji ilozoicznej,
tak e nad tymi wi tami i towarzysz cym
im do wiadczeniem „ewangelicznej bezdomno ci”, nast pi... i to mimo „ wi tecznych wakacji”!
marek rembierz

Przed wiónteczno piloba
Nakupiłach w kónzumie moc towaru:
miód, łorzechy, syr, mak i powidła,
wprowdzie ju w portfelu chybiło szmalu,
nale jeszcze mi ta gónitwa nie zbrzidła.

Cychy sie suszóm ju łod wczora,
meble l nióm sie jak malowane,
fórt móm robote a e do wieczora –
ryby ju sóm w brezlach łobzolane.

Nałupałach łorzechów pełnóm dite,
chocio to doista procne zajynci,
bo za przeca ni ma to a taki zbytek,
a moji ciasteczka dycki majóm wziynci.

Ale jak se siednym za stołym na ćmiywku
z całóm rodzinóm – tak po Bo ymu
wieczerze zacznymy ko cielnóm piywkóm
i zawtórujymy Jezusowi małymu.

Ju móm rynce do imyntu zedrzite,
dyć wypucowałach łokna i deliny,
sfuczałach sie strasznucnie przi tym,
jako wszycki przed wiyntami ga dziny.

Bo có je szumniejszego na tym wiecie?
Tó w ród szarej, zwyczajnej codziynno ci
powitejmy na ziymi drogi Bo e dziecie,
a rado w sercach wszyckich niech zago ci.
Ustró sko ga dzinka
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

UsTROñskie sTOWaRzyszenie TRze WOœci
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.

Miejska BiBLiOTeka PUBLiczna im. j. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, roda: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

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.

czyTeLnia OgóLna ORaz WyPO yczaLnia dLa dzieci i MłOdzie y
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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.

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
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
kombatantów;

galeria „Pod jodłą”:

- „Stolica Melancholii” - zaułki i detale architektoniczne starej Lizbony w artystycznej fotografii
Piotra Borowicza.
- wystawa czynna do 15 stycznia 2008;
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.

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”MO na 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, roda 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) r. - godz. 13.00-16.00,
sP 3 (kl. i-iii) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. iV-Vi) r. - 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) r. - 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.
sTRa Miejska UsTROñ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy: darmowy 986.

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 „PRa akóWka”
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 nowoczesny, 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.
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co by tu sfotografować?

Fot. w. Suchta

20 grudnia 2007 r.

KRZY¯ÓWKA ŒWI¥TECZNA
POziOMO: 1) grubasy na macie, 3) obni ka,
rabat, 6) wykaz rozpraw sądowych, 11) polska tenisistka, 12) obraza słowna, 15) umrzyk w zwojach,
16) dworski piewak i grajek, 17) sztuczna kwoka,
18) ojczyzna, 19) jazda turecka, 21) poręczyciel
weksla, 26) opera Verdiego, 28) kamień półszlachetny, 30) dętka bez powietrza, 31) wypłata,
33) ró anecznik, 34) wiatowa Federacja Lekkiej
Atletyki, 36) dziesięć dziesiątek, 37) metal występujący w minerałach, 38) w niej pistolet, 40) silny
zapach, 41) rodzaj programu komputerowego,
44) napój alkoholowy, 47) królewskie taxi,
49) obiekt latający, 50) prawy dopływ Wołgi,
51) mocny argument, 54) ciecz rąca, 57) szeroka ulica, 59) imię eńskie, 61) imię Rosjanek,
63) zało enie, 65) cenny kruszec,
68) greckie naczynie, 71) królewscy z Madrytu,
73) polski napastnik, 76) druga litera alfabetu,
77) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 79) karetka
pogotowia, 80) lisie „M”, 81) aparat fotograficzny
made in ZSRR, 83) wokół obrazu, 85) imię mened era Gołoty, 86) bogini łowów, 88) talon na
więta, 89) ze stolicą Erewań, 90) imię eńskie,
91) ukraińska terenówka.
PiOnOWO: 1) Warszawa, 2) krwawa ła nia,
4) męska choroba, 5) kole anka Bolka i Lolka,
6) porcja dla pieca hutniczego, 7) przydatny na
szlaku, 8) wydawane w szatni, 9) starogrecki
bęben, 10) do malowania, 13) rzeka w Hiszpanii,
14) lodowy opad, 20) do spłacenia, 22) Piastowska na Wzgórzu Zamkowym, 23) rudy spryciarz,
24) imię eńskie, 25) straciła (w piosence)
przyjaciela, 26) imię re ysera japońskiego Kurosawy, 27) kod genetyczny, 29) stró podwórka,
30) owoc egzotyczny, 32) Krakowsko-Częstochowska,
35) słynny biegacz etiopski, 38) więzienna firanka, 39) wą dusiciel, 42) czerwieni się w zbo u,
43) lekki utwór sceniczny, 45) statek rybacki,
46) czas na co , 47) trafia na kamień, 48) chodzą do tyłu,
5 2 ) Telewizyjna Agencja Informacyjna,
53) obfity deszcz, 55) sejmowy sprzeciw,
56) symbol chemiczny glinu, 58) zasuwa na tamie,
60) blask wokół głowy, 61) stolica nad Wisłą, 62) Liga
Obrony Kraju, 63) tafla wody, 64) związek autorów
i kompozytorów polskich, 66) na wyposa eniu włamywacza, 67) strój sędziego, 69) kto szczególnie
uzdolniony, 70) stan w USA, 72) kręcona fryzura,
74) morze po angielsku, 75) syn dedala, 78) du y
garnek, 82) stolica Włoch, 83) na wigilijnym stole,
84) Lisa na obrazie, 86) mocne piwo angielskie,
87) herbatka wyspiarza.
Rozwi¹zanie (has³o) powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu.
Na rozwi¹zania oczekujemy do 4 stycznia 2008 r.
do wygrania dwie nagrody po 50 zł.

Rozwi¹zanie Krzy ówki z nr 49

BARBARA PO WODZIE
Nagrodę w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Ludwik
Lipowczan, Ustroń, ul. długa 37. Zapraszamy do
redakcji.
20 grudnia 2007 r.
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www.ustron.pl

KUltUra

29.12

godz. 18.00

30.12

godz. 10.00

Kino

21-30.12. godz. 16.40
21-27.12 godz. 18.30
21-27.12 godz. 20.00
Sport ...

Fot. w.

Promocja okien PCV F.H. „Besta” Ustro , ul. Skoczowska 47e,
033-854-53-98.
Przyjm do pracy instalatora. Tel.
0-509-940-503.
Angielski dla pocz tkuj cych.
0-609-663-093.
Do wynaj cia lokal – 23 m ,
ul.M.Konopnickiej. Tel. 0-607869-346.
2

Sprzedam lokal na biznes – 27 m2.
Tel. 0-607-869-346.
Obsługa kadrowa firm. Tel.
033-858-77-13, 033-854-32-60,
0-668-049-577.
Tapczan rogowy + fotele. Tanio sprzedam. 033-854-17-65,
0-601-478-715.

20-22.12 23-25.12 26-28.12 29-31.12 1-3.1.08 -

Sprzeda choinek, liwka Krystyna,
ul.Sucha 3. Tel. 033-854-21-27.
Do wynaj cia 3-pokojowe mieszkanie po remoncie, w centrum
Ustronia. 033-854-23-04.

dziesi ć lat temu

Sprzedam krow raz ocielon ,
cieln . Wisła. 0-605-124-601, 033
854-57-71

Z rozmowy z Robertem Korzeniowskim:
W najbli szym czasie mamy zamiar wybyć troch dalej, gdzie
w cieplejsze kraje i po wi cić sobie troch czasu. Gdy jestem w
domu staram si być ojcem, który zaprowadza i przyprowadza
dziecko z przedszkola, kiedy mog , robi podstawowe zakupy,
kiedy musz , podkre lam, kiedy musz gotuj . Przeci tnie w ci gu
dnia mog po wi cić rodzinie 1,5 godziny dziennie.

Korepetycje z chemii i matematyki. 0-693-040-326.
Sprzedam komplet wypoczynkowy - wersalka, 2 fotele, 2 pufy.
Tanio. 0-693-301-374.
Kupi działk budowlan na
terenie Ustronia lub okolic. Tel.
0-601-435-804 po godz. 16.
www.fotolegwan.pl

tel. 854-24-89
tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 854-46-58

wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.

Gazeta Ustro ska 4

ratatuj, komedia animowana w polskiej wersji j zykowej, USA .
sztuczki, obyczajowy, 15 lat,
Polska.
adolf H. - ja wam poka , komedia,
15 lat, Niemcy.
Katy , dramat,12 lat, Polska.

Ustro , dom tanio wynajm .
0-601-491-124.

„111”
ul. Skoczowska 111
centrum
ul. daszy skiego 8
Pod najad ul. 3 maja 13
na Szlaku
ul. 3 maja 46
na zawodziu ul. Sanatoryjna 7

... i rekreacja.

28.12-3.1 godz. 18.30

ekumeniczny Koncert Kol d „ raz
do roku”, MDK „Pra akówka”.
narciarski bieg sylwestrowy, Bulwary
nad Wisł lub Czantoria (poni ej górnej
stacji kolei).

Fot. w. Suchta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W czwartek, 18 grudnia, otwarto nowy sklep przy ul. A. Brody.
Jest to placówka handlowa typu “discount” pod nazw “Sezam”
nale ca do holendersko – niemieckiej irmy Ahold & Allkauf
Polska.
Pisali my ju o tym, e Justyna Holeksa z Ustronia otrzymała
stypendium z Anglii jako jedna z dwunastu osób z Polski. Stypendium mo na otrzymać po sko czonej drugiej klasie liceum, gdy
ma si wysok redni ocen, a nast pnie po rozmowie kwaliikacyjnej i wypełnieniu odpowiednich kwestionariuszy. Gdy Justyna
była ostatnio w Ustroniu opowiedziała nam jak wygl da nauka
w angielskiej szkole:
Ucz si w Clifton – bardzo starej dzielnicy Bristolu. Szkoła
nazywa si tak samo jak dzielnica i jest te bardzo stara. Jest
spokojnie, cicho i du o zieleni.
Zamieszkałam w domu na terenie szkoły. Takich domów jest
10. Trzy dla dziewcz t, reszta dla chłopców, gdy dawniej była to
szkoła m ska. Z polskim internatem ma to niewiele wspólnego.
Z rozmowy z posłem Kazimierzem Wilkiem o posłach PSL:
Ludzie lubili si zabawić, jak to na wsi. Mnie to nie przeszkadzało. To jest specyiczna kultura, folklor: jak powie tak, to tak, jak
nie, to nie, u yje dosadnego słowa, ale to te mie ci si w granicach odpowiedniego zachowania. Nie chc bronić parlamentu
w ogóle, ale to s ludzie i trzeba im pozwolić na odreagowanie,
byle nie przejawiało si to na przykład w je dzie po pijanemu
samochodem. Zdarzaj si problemy, nieporozumienia, to nie
jest sielanka, dlatego trzeba w jaki sposób posłów rozgrzeszyć,
zrozumieć. Podkre lam, e mówi o sytuacjach, które mieszcz
si w pewnych granicach. Podam taki przykład: pewien senator,
znane nazwisko, ale nie b d wymieniał, zorganizował imprez
i pod jego pokojem hotelowym grała wynaj ta orkiestra. Czy to
jest dobrze, czy le? Do tej 22 czy 23, gdy graj i piewaj , to nic
złego, ale je li do 3 w nocy i z tego powodu nie mo e spać cały
hotel, to ju inna sprawa.
(ar)
20 grudnia 2007 r.

Płyta
Zespół Ustro sky powstał w połowie
2006 roku z inicjatywy zbigniewa bałdysa (ustro skiego gitarzysty).
Zbigniew Bałdys przebywaj c na jednym z kontraktów w Sarrasani Theater Dresden poznał i zaprzyja nił si ze
wspaniałym kompozytorem i aran erem
tomaszem Wolskim, z którym pracował
przez dwa kontrakty w tej e instytucji. Po
zakonczeniu tej przygody pomimo du ej
odległo ci miejsc zamieszkania obaj panowie postanowili kontynuować wspóln
współprac na bazie muzycznej. Zbyszek
zachwycony pop-rockowymi kompozycjami i aran acjami Tomka Wolskiego, które
miał okazj grać w Dre nie zaproponował
mu zorganizowanie zespołu, który grałby
muzyk skomponowan przez niego. To
był pocz tek współpracy w Polsce. Jako
e Tomek prowadzi ycie podró nika
i cały czas si przemieszcza, dał Zbyszkowi pełnomocnictwo do dobrania składu
i wokalisty, a sam zabrał si za pisanie
utworów na płyt . Niektóre z nich zostały
napisane ju dawno temu i le ały u Tomka w samochodzie przez wiele lat, inne
kotłowały si od dawna w jego głowie.
W ko cu nadszedł czas na to, by ujrzały
wiatło dzienne i zostały nale ycie promowane. Dobranie składu nie było trudne, poniewa w wi kszo ci znajduj si
w nim wspaniali muzycy, przyjaciele,
którzy wspólnie grali na kontrakcie w Sarrasani Theater Dresden. Wokalist został
janek zachar, ustroniak przyjaciel Zbyszka, dwukrotny laureat „Szansy na Sukces”.
Tomek Wolski słysz c jego rozpi to ć głosu postanowił go maksymalnie „wy yłować” i napisał dla niego piosenki, których
stopie trudno ci z wrodzonej skromno ci
pocz tkowo Janka przeraził, ale bardzo
dobrze sprostał zadaniu. Punktem zwrotnym w historii zespołu była propozycja
Gazety Ustro skiej skierowana do Zbyszka Bałdysa, by w wydaniu wi tecznym
umie cić jaki kawałek jego muzycznych
działa . Zbyszek od razu wiedział, e nie
ma wi kszego sensu umieszczać w gazecie
jego kompozycji jazzowych. Ka dy kto
lubi muzyk improwizowan mo e zawsze zajrzeć i posłuchać jego koncertu w
klubie Angels lub zajrzeć na stron www.
myspace.com/zbigniewbaldys. Zaproszenie było bod cem, by w koncu nagrać płyt
z zespołem USTRONSKY.
Trzon zespołu stanowi :
tomek Wolski – muzyk, aran er, kompozytor – jest kompozytorem muzyki
wykorzystywanej w Sarrasani Theater
Dresden, gdzie kilka lat był BandLeaderem, współpracował z wieloma artystami,
głównie zagranicznymi, pisz c muzyk dla
do teatrów, cyrków, orkiestr, zespołów.
janek zachar – wokalista, dwukrotny
laureat „Szansy na Sukces” na co dzie

DJ. Brał udział równie w innych konkursach i festiwalach. Nagrywa tak e własne
utwory utrzymane w stylistyce dance.
zbyszek bałdys – gitarzysta, muzyk
sesyjny, absolwent Wydziału Jazzu AM
w Katowicach w klasie wspaniałego gitarzysty prof. Karola Ferfeckiego. Współpracował jako muzyk z ameryka sk irm RCL oraz Sarrasani Theater Dresden.
W Polsce miał okazj wyst pować z wieloma cenionymi muzykami i zespołami m.in.
Pearl Session (dwukrotnie pierwsze miejsce na konkursie jazzowym w Sieradzu).
Współpracuje tak e z zespołem Kid Brown,
którego współzało ycielem jest ustro ska
saksofonistka Jadzia Kłapa oraz zespołem
Lothara Dziwokiego oraz Dawidem Koczym. Obecnie gitarzysta zespołu Ustronsky oraz leader zespołu Bałdys Jazztet,
w którym prezentuje własne kompozycje
(www.myspace.com/zbigniewbaldys)
artur Kudłacik – basista, student Wydziału Jazzu AM w Katowicach, współpracuje z wieloma zespołami i artystami
m.in. Dorot Zazi bło, Łukaszem Stworzewiczem, Lotharem Dziwokim, Grup
Furmana, Sarrasani Theater Dresden,
Bałdys Jazztet i wieloma innymi. Bardzo
ch tnie zapraszany przez ró nych artystów
muzyk sesyjny.
tomek pala – pianista, absolwent Wydziału Jazzu AM w Katowicach. Współpracuje i współpracował ze znanymi zespołami w kraju i zagranic . m.in. Irek

Dudek, Polucjanci, i wieloma wieloma
innymi. Ma równie za sob kontrakty zagraniczne w ameryka skiej irmie RCL.
bartek Herman - Absolwent Wydziału
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej AM w Katowicach. W 2001 r. wszedł w skład zespołu
„Cocoon” graj cego jak dot d muzyk
czysto instrumentaln . Potem doł czyła
wokalistka Gosia Andrzejewicz i z tym
składem grupa dotarła do II etapu eliminacji debiutów opolskich. Obecnie pracuje
w orkiestrze Jerzego Jarosika - (dyrektora
Instytutu Jazzu w Katowicach) w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie oraz współpracuje
ze wietnymi muzykami.
Reszta muzyków bior cych udział
w nagraniu (tomasz adamczyk – tr bka
Wojtek zi ba – sax, jacek owsianka
– sax, łukasz piechota – piano, , andrzej
danek – puzon, mariusz płonka – puzon)
to wspaniali muzycy sesyjni, absolwenci
Akademii Muzycznych, ka dy z nich
wnosi do zespołu swój wkład i wchodzi
w stał współprac z zespołem. Wszyscy
równie współpracuj z innymi muzykami
i zespołami.
Zespół Ustronsky gra nie tylko własne
kompozycje ale jako muzycy komponujemy na zamówienie oraz mo emy być
opraw muzyczn wydarze kulturalnych oraz bankietów i wszelkiego rodzaju
„eventów”. Mo emy wyst pować w składzie – od małego 5-6 osobowego zespołu
a do big-bandu.
Ustronsky
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