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Od jakiegoś czasu zauważyć można porozwieszane na terenie 
Ustronia plakaty informujące o nowych kierunkach, które 
powstaną w zespole szkół. Czy mógłby Pan powiedzieć coś 
więcej na ten temat?
Rzeczywiście, otwieramy nowe kierunki. Jednym z nich jest 
technik informatyk. Mamy sporą ilość komputerów, pracownię 
komputerową przygotowaną pod oprogramowanie multimedialne. 
W najbliższym czasie otrzymamy pracownię pecetową i chcemy 
ją przeznaczyć na szkolenie technika informatyka, a pozostałe 
komputery, które mamy, będą stanowiły sieć do ćwiczeń prak-
tycznych. W szkole zawodowej pojawi się możliwość zdobycia 
zawodu elektromechanika oraz ślusarza.

Rozmowa z dyrektorem 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Henrykiem Bujokiem

w		wIelu		zawodach uStroNIacy	
w		SzpItalu

Kolorowych dni życzymy wszystkim paniom z okazji ich święta.                                Fot. W. Suchta

28 lutego odbyła się 19. sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Stanisław Malina.

W sesji uczestniczył dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie 
Jan Kawulok. Przedstawił radnym informacje na temat leczenia 
w szpitalach mieszkańców Ustronia w ubiegłym roku. Mówił 
m.in: - Reforma służby zdrowia wprowadzona w roku 1999 
bazowała na założeniach, że podstawowa opieka zdrowotna 
to lekarz rodzinny, leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne  
i ratownictwo medyczne. Skoncentruję się tylko na lecznictwie 
szpitalnym. Jeżeli chodzi o rok 2007 wg. danych NFZ 4100 
pacjentów z Ustronia trafiło do różnych szpitali. Być może ta 
sama osoba była większą ilość razy. Do zakładów publicznych 
trafiło 3.830 osób, do niepublicznych 270. Z 4100 osób 887 

(dok. na str. 4)
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Ze wzgórza Koczy Zamek 
w Koniakowie rozciąga się 
wspaniała panorama. Stoi też 
tam obelisk, który upamiętnia 
polskich żołnierzy i harcerzy, 
poległych i pomordowanych 
w walce o wolność ojczyzny. 
Obelisk odsłonięto przed 11 
laty  z inicjatywy  członków 
Światowego Związku Żołnie-
rzy AK.
                  
„Informator miasta Wisły” 
był jednym z pierwszych (po 

„Gazecie Ustrońskiej”) pism 
wydawanych przez samorzą-
dy lokalne. Pierwszy numer 
ukazał się blisko 15 lat temu,  
w maju 1993 r. Pismo  wychodziło  
w miesięcznym cyklu ponad  
5 lat, a mieszkańcy otrzymy-
wali je bezpłatnie. Zastąpiło je 
„Echo Wisły”.

Kościół pw. Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich ma 
ponad 340 lat, wybudowany 
bowiem został w 1642 roku. 
Ze Spisu Świętopietrza wynika 
natomiast, że tutejsza parafia 
istniała już w 1447 roku.

Karpie są głównie hodowa-
ne w kilkudziesięciu stawach. 
Szczególnie „rybny” teren, to 

Pogórze, Dębowiec, Kończyce 
Wielkie i Małe, no i Pruchna, 
Ochaby i Gołysz. W tej ostat-
niej wsi ma siedzibę placówka 
PAN znana z hodowli doświad-
czalnej wielu gatunków ryb.  

Rejon Baraniej Góry znany jest 
z rozległego kompleksu leśne-
go. Do rzadkich okazów należą 
jarząbki, o głuszcu nie mówiąc. 
Wiślańskie Nadleśnictwo pod-
jęło się trudnego zadania intro-
dukcji tych chronionych pta-
ków. Po trzech latach hodowli 
kilkanaście łownych kuraków 
wypuszczono w dzicz.    

Towarzystwo Miłośników 
Wisły od 1987 r. przyznaje 
medal im. Juliana Ochorowi-

cza. Pierwszym wyróżnionym 
był prof. Stanisław Hadyna, 
założyciel zespołu „Śląsk„. 
Miał swoją willę na Bukowej. 
Spoczywa „Na Gróniczku”. 

Różnie nazywano dawniej na 
Śląsku Cieszyńskim wódkę. 
Mówiono: siwula, szarula, 
ciapciucha, krampampula, 
łachmanica, gorzołka, smród. 
Nazwy typu bimber czy księ-
życówka nie były znane.

Cieszyn był otoczony przez 
kilka wieków warownymi 
murami. Oprócz trzech bram 
głównych istniała też miejska 
furta łącząca miasto z  młynem. 
Do dzisiaj przetrwała nazwa 
Młyńska Brama.             (nik)

(dok. ze str. 1)
w		wIelu		zawodach
Dlaczego otwarto nowe klasy?
Jesteśmy sporą szkoła, więc uważam, że nasza oferta powin-
na być jak najbardziej bogata. Robimy to z myślą o uczniach  
z Ustronia i okolic.
Co zrobiła szkoła, aby sprawdzić atrakcyjność tych kierunków 
na rynku pracy?
Zwróciliśmy się z pytaniem do pracodawców, między innymi „Ku-
bala” Sp. z o. o., „Ustronianka” Sp. z o. o., „Mokate” S.A., „Celma 
Elektronarzędzia”, czy jest zapotrzebowanie na taki kierunek i oka-
zało się, że tak. Technik informatyk będzie miał takie umiejętności, 
jak  praca w środowisku internetowym, znajomość oprogramowania 
multimedialnego. Także ta informacja zwrotna od pracodawców 
była i można powiedzieć, że wyrazili oni duże zainteresowanie 
nowym kierunkiem. Podobnie rzecz ma się z nowymi kierunkami 
w szkole zawodowej, tutaj również zgłosiliśmy się do pracodawców 
z pytaniem, czy taki uczeń, który posiada umiejętności warsztatowe 
będzie dla nich wartościowym pracownikiem i rzeczywiście byli 
zainteresowani. Rynek pracy zmienił się i zapotrzebowanie na pra-
cowników z umiejętnościami technicznymi jest spore. Pracodawcy 
są skłonni do współpracy jeśli chodzi o praktyki zawodowe, czy 
chociażby nagradzanie najlepszych uczniów stypendiami lub po 
prostu zatrudnieniem po ukończeniu szkoły.
Czy Starostwo, które ciągle szuka oszczędności, chętnie zgo-
dziło się na otwarcie w pana szkole nowych klas?
Myślę, że to nasze rozszerzenie oferty edukacyjnej było dość 
mocno udokumentowane, poparte szczegółową analizą rynku 
pracy i środowiska lokalnego, dlatego Starostwo przyjęło to ze 
zrozumieniem. Po za tym naszą ofertę akceptowało nie tylko 
Starostwo, ale też Powiatowa Rada Zatrudnienia i Kuratorium  

*    *    *

w Bielsku-Białej. Te instytucje również nie miały zastrzeżeń, 
wręcz podeszły do tych zmian z dużym zainteresowaniem. 
Uznały, że to jest właściwy kierunek rozwoju szkoły. Myśmy 
dokonali analizy jesienią nie tylko w oparciu o nasze możliwości, 
ale analizowaliśmy trendy w ogóle w całej Polsce, korzystając  
z opracowań dotyczących całego szkolnictwa zawodowego. 
Nasze działania jako szkoły były rzeczywiście przemyślane. Nie 
chcę nazywać sytuacji w szkolnictwie zawodowym kryzysową, 
bo jest to według mnie po prostu sytuacja, w której trzeba temu 
szkolnictwu zawodowemu nadać odpowiedni kierunek. Kierunki 
zawodowe nie zawsze odpowiadają rzeczywistemu zapotrze-
bowaniu na rynku pracy, dlatego my staraliśmy się najpierw 
dokładnie to zapotrzebowanie zbadać i do niego się dostosować 
tym bardziej, że możliwości naszego warsztatu są naprawdę 
olbrzymie, potrafimy kształcić w wielu zawodach. 
Otwiera pan trzy nowe kierunki kształcenia zawodowego, 
dlatego zapytam, jakie wyniki uzyskali uczniowie na egza-
minach zawodowych w poprzednim roku.
Na poziomie technikum zdało 73 % uczniów, natomiast  średnia 
krajowa wynosi 25 %. Warto podkreślić, że do egzaminu zawodo-
wego w technikum przystąpiło 100 % uczniów, więc wyniki tego 
egzaminu są naprawdę dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o wyniki 
egzaminów w szkole zawodowej, to również możemy się pochwa-
lić, gdyż uczniowie zdali je w 100 %.  Taki wyniki to głównie 
zasługa nauczycieli, którzy zdobyli uprawnienia egzaminatorów 
okręgowej komisji, wiedzą  jak przygotować uczniów, potrafią 
dostosować proces kształcenia do konkretnych wiadomości  
i umiejętności wymaganych później na tym egzaminie. Dwa lata 
temu szczególny nacisk położyliśmy na te uprawnienia i sporo 
nauczycieli je uzyskało. 
Szkoła posiada własny warsztat, to dość niespotykane.
Możemy być dumni z tego warsztatu, bo jak już wcześniej powie-
działem ma on bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o produkcję 
i szkolenie. Uczniowie nabywają różnorakich umiejętności, na 
różnorodnych maszynach się uczą, wykonują rozmaite operacje. 
Warsztat pomaga nam np. przy zakupie nowoczesnych maszyn 
sterowanych numerycznie, realizacji sali komputerowej przezna-
czonej do nauki poznawania i układania programów do obsługi 
maszyn. Uczniowie uczą się tam posługiwać oprogramowaniem 
do sterowania obrabiarką numeryczną. Warsztat posiada nie 
tylko klasyczne urządzenia, ale też te najnowsze. Naszym opro-
gramowaniem i obrabiarką zainteresowne było nawet centrum 
kształcenia z Bielska-Białej. Warsztat jest pod każdym względem 
pomocny naszej szkole, a to że ma takie możliwości zarobkowa-
nia, to jest coś wyjątkowego. 
Czy chciałby pan jeszcze coś dodać?
Istotne jest, by rodzice bardzo poważnie podeszli do wyboru szko-
ły ponadgimnazjalnej przez swoje dzieci, powinni pomóc podjąć 
im tę decyzję, zwłaszcza, że wpłynie ona na ich przyszłe życie 
zawodowe. Zachęcam wszystkich rodziców, by wybrali się z gim-
nazjalistami na giełdy szkół, które  na pewno organizowane będą  
w najbliższym czasie.                       
Dziękuję za rozmowę.                     Rozmawiała Anna Rokosz 

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

H. Bujok.                                                               Fot. A. Rokosz
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

�6.0�.�008 r.
Personel supermarketu przy ul. 
Brody zatrzymał mieszkankę 
Ustronia, która dokonała kra-
dzieży kosmetyków o wartości 
24 zł.
�8.0�.�008 r.
Dokonano włamania do namiotu 

piwnego przy ul. Polańskiej,  
z którego skradziono ławkę.
�9.0�.�008 r.
Na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. 
Słoneczną kierująca oplem corsą 
mieszkanka Ustronia nie dosto-
sowała prędkości do istniejących 
warunków i doprowadziła do koli-
zji z vw golfem kierowanym przez 
mieszkankę Ustronia.            (ar) 

�5.0�.�008 r.
Interweniowano na jednej z posesji 
przy ul. Bernadka, gdzie wydano 
nakaz zaprowadzenia porządku, co 
zostało wykonane.
�5.0�.�008 r.
W trakcie prowadzenia kontroli 
interweniowano na jednej z posesji 
przy ul. Daszyńskiego. Nakazano 
zaprowadzenie porządku na tym 
terenie.
�7.0�.�008 r.
Interweniowano przy ul. Źródlanej 

w sprawie zanieczyszczenia drogi. 
Ustalono sprawcę i nakazano uprząt-
nięcie terenu, co zostało wykonane.
�9.0�.�008 r.
Przeprowadzono razem z pracowni-
kiem Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa wizję lokalną na trakcie 
spacerowym przy ul. Wczasowej. 
Dotyczyła ona sprawy niszczenia 
zieleni na odcinku, gdzie obowiązu-
je zakaz ruchu wszelkich pojazdów. 
Straż Miejska zapowiada częste 
kontrole w tym rejonie oraz karanie 
kierowców nie stosujących się do 
obowiązujących przepisów. (ar) 

07.03 - MR.BLUES dla pań!
Koncert pełen energii z najlepszymi 
życzeniami dla wszystkich kobiet!

Skutki przejścia Emmy nad Ustroniem.                  Fot. H. Cieślar

*    *    *

*    *    *

*    *    *

                ŚwiAtOwy DZień mODlitwy �008
7 marca 2008 r. o godz. 17 w sali parafialnej Parafii Ewan-

gelicko-Augsburskiej w Ustroniu, odbędzie się nabożeństwo 
ekumeniczne. W tym roku nabożeństwo poprowadzone będzie 
według liturgii opracowanej przez chrześcijanki z różnych koś-
ciołów Gujany.     

wykłAD  filOZOfA
Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Ustroniu zaprasza na 
wykład prof. Zbigniewa Mikołejki z PAN w Warszawie, filozofa 
religii na temat „Przemoc i sacrum”, który odbędzie się w sali 
parafialnej przy kościele ewangelickim, we wtorek 11 marca  
o godz. 17. PTE zaprasza wszystkich zainteresowanych głębszą 
refleksją na temat dobra i zła.

ZAPROSZenie  DO  mUZeUm
Muzeum Ustrońskie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa 

na szkle Marii Gatnar-Guzy pt. „Od stworzenia świata do zmar-
twychwstania Pańskiego”, który odbędzie się w sobotę 15 marca 
o godz. 15.00. W programie: poezja o tematyce wielkanocnej 
– Grupa Twórcza „Wiślanie” i film o twórczości malarki. Czynny 
będzie również kiermasz przedświąteczny.

*    *    *

nAjlePSZe  żyCZeniA  DlA  jUBilAtów:
Helena Dustor  lat 94  ul. Źródlana 118 
jan ferfecki   lat 80  ul. Przetnica 15
Helena Gluza  lat 85  ul. Staffa 6
janina Gogółka  lat 85  ul. Manhatan 7/42
józef krop  lat 94  ul. Manhatan 6/38
Aniela Porębska  lat 80  ul. Konopnickiej 26/4
józef Sołtysik   lat 80  ul. Wiejska 46
kazimierz Swoboda lat 80  ul. Bładnicka 85
Paweł Szarzec  lat 80  ul. Lipowska 64

14.03 - RobeRt LenaRt

28.03 - LotHaR DZIWoKI 
 & LOTHARSI !

Serdecznie zapraszamy!

PRomocyjne 
PaKIety ReKLamoWe 
w Gazecie UStrońSKiej

5 emisji w kolorze
4,3 x 4 cm 150 zł
4 emisje w kolorze
5,8 x 5 cm 200 zł
3 emisje w kolorze
9 x 5 cm  250 zł
3 emisje w kolorze
9 x 9 cm 400 zł

reklamy czarno-białe: 1 zł za cm2

reklamy kolorowe:  2 zł za cm2

ogłoszenia drobne: 0,6 zł za słowo

wyStAwA w CZytelni
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka przy parafii św. Kle-

mensa zaprasza na prezentację wystawy fotografii połączonej 
z prelekcją zatytułowaną Pieszo do Santiago de Compostela, 
którą przedstawi Wiktor Żyszkowski.

Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę, 9 marca o godz. 
16.00 w Czytelni Katolickiej.

*    *    *

nA  ŚlUBnym  kOBieRCU  StAnęli:
Barbara Herzog z Katowic i Sławomir Sikora z Ustronia. 

*    *    *

Stefania lipowczan lat 72  ul. Słoneczna 10
Anna kajfosz  lat 93  ul. Wantuły 66
Genowefa Haratyk lat 56  ul. Szkolna 1/1
Helena Cholewa lat 83  ul. 3 Maja 5/7
Andrzej Szarzec lat 77  ul. Kuźnicza 5/4

Ci, któRZy OD nAS ODeSZli:

Serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty oraz 

udział w uroczystości pogrzebowej 
śp. Genowefy Haratyk 
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

składa Rodzina 

DyżURy RADnyCH 
Dyżury radnych w dzielnicy Lipowiec Olgi Kisiały i Tadeusza 

Krysty odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
w Strażnicy OSP w Lipowcu w godz. 16.30 - 18.00.

*    *    *
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trafiło do izby przyjęć i po zbadaniu zostało odesłane do domu 
lub do innego szpitala, natomiast 3.213 osób było leczonych 
w naszym szpitalu. Bardzo trudno ocenić czy te 4100 osób to 
dużo czy mało. Dlatego zrobiłem wykres dla wszystkich gmin 
powiatu cieszyńskiego. Z wykresu wynika, że powiat cieszyński 
jest dobrze zurbanizowany, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną,  
a dostępność do świadczeń jest w poszczególnych gminach prawie 
identyczna. Z reguły tak bywa, że tam gdzie jest siedziba szpitala, 
tam pacjentów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest więcej. 
Ustroń jest bardzo zbliżony do średniej w powiecie. W Ustroniu 
jest to 207 pacjentów w szpitalach na 1000 mieszkańców. Czyli 
można powiedzieć, że co piąta osoba z Ustronia trafia co roku do 
szpitala, albo każdy z nas co pięć lat.

Następnie J. Kawulok przedstawił tabelę ze szpitalami, do 
których trafiają pacjenci z Ustronia. (My tabelę publikujemy 
obok. W tabeli uwzględniono szpitale, do których trafia co naj-
mniej 15 pacjentów z Ustronia w ciągu roku. Stanowi to 80% 
pacjentów). Następnie J. Kawulok mówił o szpitalu przez niego 
kierowanym:

Najwięcej, bo 765 pacjentów trafiło do izby przyjęć, czyli oko-
ło dwóch dziennie. Na drugim miejscu są choroby wewnętrzne  
i 367 pacjentów, na oddziale ginekologiczno-położniczym 256 
pacjentek, na oddziale gruźlicy i chorób płuc 160, na oddziale 
chirurgicznym ogólnym 135, na okulistyce 60, psychiatrii 59. Nie 
było oddziału, na który by nie trafił mieszkaniec Ustronia. Razem 
jest to liczba 2590 pacjentów, którzy byli leczeni w szpitalach 
cieszyńskich. Jeśli chodzi choroby wewnętrzne, to pacjentów 
było 399, przy czym w Cieszynie 361, 9 w Bytomiu, na klinice 
w Katowicach 6, w Chorzowie 3, w szpitalu wojewódzkim  
w Bielsku-Białej 3. W powiecie cieszyńskim relatywnie rzadko 
korzystamy z leczenia klinicznego. Wynika to z dość dobrej bazy 
na miejscu i z odległości do Katowic. Jeżeli chodzi o oddziały 
ginekologiczno-położnicze w Cieszynie było 256 pacjentek, na 
drugim miejscu 21 w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej, 
a razem tych pacjentek było 314. Na zakończenie podam, gdzie 
się rodzili mieszkańcy Ustronia: 134 urodziło się w szpitalach 
śląskich, z tego 114 w Cieszynie, 8 w prywatnym szpitalu w Biel-
sku-Białej, 5 w ogólnym w Bielsku-Białej i w wojewódzkim 3.

J. Kawulok   mówił o budowie nowego pawilonu w Szpitalu Śląskim 
w Cieszynie. Radni zadawali J. Kawulokowi pytania. Józef Zahraj 
stwierdził,  że stacje w Wiśle i Skoczowie są w stanie szczątkowym  
i czy przewiduje się ich rozbudowę, a może powstanie stacja  
w Ustroniu. Radny chciał się też dowiedzieć, czy chorych  można 
na izbę przyjęć dowozić prywatnymi samochodami.

Tu J. Kawulok nawiązał do instytucji lekarza rodzinnego. Jak 
stwierdził w 2003 r. zostało to zepsute.

Myślę, że Ministerstwo Zdrowia powinno iść w kierunku 
przywrócenia lekarza rodzinnego, który jest dostępny dla pa-
cjenta 24 godziny – mówił J. Kawulok i przypomniał, że średnio 
z Ustronia jest dwóch pacjentów dziennie, niestety opieka po 
godz. 18 nie jest w pełni zorganizowana. Przy dobrej organizacji 
lekarzy rodzinnych przewóz na odległość 15 km nie powinien być 
problemem. Natomiast można przywieźć pacjenta samochodem 
prywatnym. Ambulatoria w pogotowiach, w Wiśle czy Skoczowie, 
będą ograniczane. Ratownictwo medyczne w Europie działa na 
zasadzie szybkiego dowiezienia pacjenta do miejsca, gdzie jest 
tomograf i USG.

Stefan Figiel pytał, jaki jest horyzont czasowy oddania nowego 
pawilonu diagnostycznego, na co J. Kawulok odpowiadał, że gdy 
będą pieniądze, to pawilon może zostać oddany w rok. Na roboty 
budowlane potrzeba 12 mln zł, na wyposażenie 35 mln zł.

Przemysław Korcz pytał, czy zauważalny jest odpływ pacjentów 
do Czech. J. Kawulok stwierdził, że zauważa się równocześnie 
napływ pacjentów z Czech. Dokładnych danych jednak nie ma.

Arkadiusz Gawlik chciał dokładnie dowiedzieć się, czy planuje 
się stację pogotowia w Ustroniu, na co otrzymał odpowiedź, że 
był analizowany wariant pogotowia w Polanie zamiast Wisły. Bo-
gusława Rożnowicz pytała natomiast o restrukturyzację Szpitala 

Śląskiego w Cieszynie. J. Kawulok odpowiadał, że  analizowany 
był wariant przeniesienia Szpitala Elżbietanek, ale będzie to moż-
liwe dopiero po wybudowaniu pawilonu diagnostycznego.

(Za tydzień dokończenie relacji z sesji RM.)                    (ws)

nAZwA ZAkłADU  ilOŚć PACjentów
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie   2 590
Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej        193
Śląski Szpital Reumatologiczny      155
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum 
Chirurgii Estetycznej, Naczyniowej i Dermatologicznej 
Var-Med         96
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej     95
Klinika Chirurgii i Położnictwa „Esculap”     55
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju        54
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca I Oddział 
Kardiologiczno-Angiologiczny American 
Heart of Poland Sp. z o.o.       46
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskiego 
Centrum Medycznego w Katowicach     44
NZOZ „Centrum Lekarskie ALFA” s.c.     31
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
im Andrzeja Mielęckiego Śląskiej Akademii Medycznej   30
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Medica” s.c. Bogdan Janusz, Małgorzata Janusz    23
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Gliwicach        21
Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Piotr Gruszczyk       16
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach    15
SPZOZ Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu    15
Pozostałe         624

(dok. ze str. 1)

uStroNIacy	
w	SzpItalu
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 PożEgnAniE 
StrINgów

W minionym tygodniu odbywały się 
w Beskidzie Śląskim Zimowe igrzyska 
Polonijne. Jedną z konkurencji - snow-
board, rozegrano w Ustroniu. Mówi 	
o tym burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim 
zorganizowała w piątek 29 lutego tajem-
niczą w nazwie imprezę pt.: „Pożegnanie 
stringów” – czyli pokaz mody z nutką 
góralską. Kreacje z włókien naturalnych  
a więc ekologicznych przygotowała Ur-
szula Kopel – która piastuje w Gromadzie 
funkcję Rewizorki. Większość odzieży 
stanowiły piękne kreacje z dzianiny ba-
wełnianej ozdobionej koronkami wyko-
nanymi w Koniakowie. Ale i inne kreacje 
np. z lnu podziwiano, jako że namalowane 
na nich kwiaty były autorstwa znanej w 
Ustroniu Teresy Skrzypulec. Dużą furorę 
zrobił malowany w dziewięćsiły biały 
kożuszek. Można też było zobaczyć wy-
chodzące z mody stringi, chociaż padały 
głosy, że tak teraz wyglądają normalne 
damskie majteczki. Po schodach i po 
sali „Wrzosu” paradowały profesjonalne 
modelki i osamotniony młody góral. Było 
parę scenek rodzajowych. Atmosfery 
dodawała muzyka kapeli góralskiej pod 
prymistą, wielkim wirtuozem skrzypiec 
Kazo Nędzą Urbasiem. Fotoreporterzy 
mieli dużo pracy. 

Wójt Istebnej Danura Rabin podzięko-
wała za wspaniałą reklamę koronczarek   
i wręczyła, mającej koniakowskie ko-
rzenie, autorce pokazu okazały bukiet 
kwiatów. Urszula Kopel otrzymała oferty 
zrobienia pokazu na dużych imprezach  
w Wiśle i Istebnej, a także np. na Zamku 
w Kończynach. Imprezę prowadził niżej 
podpisany. Zdjęcia autorstwa Henryka 
Cieślara można zobaczyć w galerii imprez 
na stronie Ustronia oraz na ox.pl. 

Wielki Zbójnik  jan Sztefek

Co dwa lata odbywają się w Polsce 
Polonijne Igrzyska Olimpijskie pod 
patronatem Senatu RP. Jest to czas, 
gdy ludzie mający swych przodków  
w Polsce spotykają się i rozgrywając różne 
konkurencje sportowe mają okazję poznać 
się, wymienić poglądy. Sama formuła 
sportowa ma charakter zabawy i rekreacji. 
W tym roku Zimowe Polonijne Igrzyska 
odbywały się w Beskidzie Śląskim i były 
szeroko rozpropagowane przez Telewizję 
Polonia, która była głównym patronem 
medialnym a jednocześnie sprawowała 
opiekę nad całymi Igrzyskami. Uroczysta 
inauguracja odbyła się w Bielsku-Białej. 
Główne konkurencje odbyły się w Bielsku-
Białej, Szczyrku, Wiśle, Istebnej, Cieszy-
nie, a także do Ustronia zawitali snow-
boardziści. Gościliśmy reprezentantów  
z różnych krajów, od osób mieszkających 
na terenie byłego Związku Radzieckiego, 
po Kanadę, a nawet z antypodów. Było 
oczywiście wielu reprezentantów z krajów 
europejskich. W większości można było 
rozmawiać z nimi po Polsku, część jednak 
już nie znała na tyle języka przodków, by 
się nim swobodnie posługiwać. Dotyczy 
to zwłaszcza osób młodszych. 

Myślę, że wszyscy bardzo dobrze się 
bawili, zawody udało się przeprowadzić, 
mimo niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych. Zakończenie odbyło się w hotelu 
Ustroń, gdzie wręczono medale, dyplomy, 
puchary i upominki rzeczowe. Całość 
uświetniła muzycznie Estrada Ludowa 
„Czantoria”, która w krótkim, ale bardzo 
dobrze skomponowanym programie, przy-
pomniała Polonusom tradycyjne pieśni 
cieszyńskie, a także popularne piosenki, 
które śpiewali już wszyscy razem. Było 
to podsumowanie zmagań sportowych 
bardzo sympatyczne, wywołujące często 
łzy wzruszenia. Całość zakończyła się 
wspólnym śpiewem.

Wcześniej nasi goście odbyli wyciecz-
kę autokarową i mogli zwiedzić Ustroń. 
Byli na Równicy, w Uzdrowisku, niestety  
z uwagi na silny wiatr nie mogliśmy wy-
jechać wyciągiem na Czantorię. Wydaje 
się, że i tak wszyscy byli zadowoleni, 
dziękowali za organizację. Miło usłyszeć  
z ust Polaków, którzy często dłużej nie byli  
w kraju, jak Polska się zmienia, jak zmienia 
się Ustroń. Wszyscy byli zbudowani tym co 
w Ustroniu zobaczyli, a także samym prze-
prowadzeniem zawodów. Dodać trzeba, że 
nad organizacją czuwał Wydział Kultury, 
Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta 
oraz Kolej Linowa „Czantoria”, całość zaś z 
ramienia Wspólnoty Polskiej, koordynował 
Andrzej Szcześniewski.    Notował: (ws) 

xxxx                 Fot. W. Suchta

Finał pokazu.                        Fot. W. Suchta

Zdaniem 
Burmistrza

Przygrywał Kazimierz Urbaś z zespołem.                    Fot. W. Suchta
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karolINa	
I	„puSte	BIuro”

Koncert w Pubie Angels.                                         Fot. M. Zborek 

zeBraNIe	Sld

15 lutego 2008 r., w ramach koncertów jazzowych na żywo or-
ganizowanych w piątkowe wieczory w Live Music Club „Angels” 
wystąpiła Karolina Kidoń z zespołem „Puste Biuro”, w składzie: 
Karol Pyka – klawisze, Łukasz Wicher – gitara elektryczna, Mate-
usz Jachym – bas, Eryk Urbaniec – perkusja. Nowym nabytkiem, 
jak stwierdziła prowadząca koncert wokalistka, był dwuosobowy 
chórek jej towarzyszący – Katarzyna Zaręba i debiutująca Mo-
nika Czaja. Wydarzenie muzyczne,  godne zaprezentowania na 
znaczących estradach polskich, miało charakter przede wszystkim 
bluesowo-soulowy, czyli tzw. czarnych rytmów z repertuaru 
między innymi Arethy Franklin („Chain of fods”, „You’re all I 
need to get by”), Blues Brothers („Sweet home Chicago”), czy 
Ray’a Charlesa („Georgia on my mind”).

Występująca gościnnie Kasia to studentka Akademii Mu-
zycznej, Instytutu Jazzu w Katowicach oraz razem z Moniką 
– Wydziału Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycz-
nej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Z Karoliną poznały 
się podczas Konkursu „Szansa na szansę” w Bielsku-Białej  
w 2002 r. Ma już pewne osiągnięcia na swoim koncie, pre-
zentuje bardzo dobry warsztat wokalny, a co najważniejsze 
– los jej sprzyja.

 Nasza ustrońska piosenkarka Karolina, uczestniczka, niech 
wspomnę, jednej z TVN-owskich edycji „Drogi do gwiazd” da-
lej studiuje, rozwija się coraz bardziej, jej barwa głosu powinna 
zaprowadzić ją na najwyższe szczyty kariery. I w tym miejscu 
wracam znów, z uporem maniaka, do swej starej wersji – nie do 
pojęcia jest, że osoba o takim głosie nie ma jeszcze  płyty solowej 
(tu ukłon w kierunku miasta, instytucji kulturalnych, sponsorów 
– pomóżcie, bo warto !). Artystka winna sprzedawać swoje 
CD przy okazji każdego koncertu odbywającego się nie tylko  
w Ustroniu, czego jej szczerze życzymy.       elżbieta Sikora

UwAGA  mieSZkAńCy !!!
Urząd miasta Ustroń przypomina, że książecz-

kowe dowody osobiste tracą definitywnie ważność 
z dniem �� marca �008 r.

Prosi się wszystkie osoby, które jeszcze nie do-
konały wymiany dowodów, o jak najszybsze do-
konanie tej czynności w Urzędzie miasta Ustroń 
w pokoju nr � w godzinach od 7.�0 do �5.�0  
w dniach od poniedziałku do piątku.

W dniu  18 .02 .2008r.  
w MDK Prażakówka odbyło 
się cykliczne zebranie Koła 
Miejskiego SLD  w Ustro-
niu, poświęcone aktualnym 
problemom funkcjonowania  
i perspektywom rozwojo-
wym miasta. Po wprowadze-
niu przewodniczącego Koła 
Karola Chraściny odnośnie 
podstawowych założeń bu-
dżetu miasta, głos przekazano 
zaproszonym gościom, burmi-
strzowi miasta Ireneuszowi 
Szarcowi i przewodniczącemu 
Rady Miasta Stanisławowi 
Malinie.

Burmistrz z zadowoleniem 
stwierdził, że budżet miasta 
postrzegany jest w powiecie 
jako szczegółowo dopracowa-
ny i zrównoważony. Funkcja 
miasta jako uzdrowiska ge-
neruje opłatę uzdrowiskową,  
a z budżetu dotację, które za-
silają wydatki miejskie. Aktu-
alna sytuacja finansowa miasta 
jest dobra, terminowo spłaca-
ne są zaciągnięte pożyczki. 
W budżecie miasta znacznie 
waży oświata. Wydatki oświa-
towe to 30% ogólnych nakła-
dów. Subwencje oświatowe 
nie pokrywają kosztów. Na-
stępnie burmistrz mówił o rea-
lizowanych inwestycjach i re-
montach, poświęcając uwagę 
budownictwu mieszkaniowe-
mu będącemu w gestii gminy. 
Stwierdził przy tym, że rola 
miasta polega nie na „dawa-
niu” mieszkań, ale na stwarza-
niu możliwości zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych. Jak 
podkreślił przewodniczący 
Stanisław Malina duże nadzie-
je wiąże się z zakupem i ak-
tualną modernizacją budynku 
przychodni zdrowia przy ulicy 
Mickiewicza, gdzie planuje 
się uruchomienie przychodni 
specjalistycznych i pracowni 
rentgenowskiej. Szpital uzdro-
wiskowy natomiast będzie 
przyjmował mieszkańców 
Ustronia w trybie usług am-
bulatoryjnych, dla pacjentów 

Urząd Miasta ogłosił przetarg na utrzymanie parków na terenie 
Ustronia w 2008 r. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano wykonawcę: 
Pawilon Handlowo-Usługowy Izabela Szarzec, Ustroń, ul. Orłowa 
1. Cena wykonania zamówienia wynosi 129.539,09 zł.

Urząd Miasta ogłosił przetarg na utrzymanie terenów zielonych 
na terenie Ustronia. Wpłynęła jedna oferta. Wykonawcą jest: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., Ustroń, ul. Konopnickiej 
40. Cena wykonania zamówienia wynosi 121.148,40 zł.

przetargI

„dochodzących”, po zlikwido-
waniu takich możliwości przez 
Szpital Reumatologiczny. Za-
kup budynku przychodni spot-
kał się z przychylnym odbio-
rem uczestników zebrania.  

Dyskusja miała charakter 
wielowątkowy, nieraz burzli-
wy i chaotyczny, co zmusza-
ło przewodniczącego do jej 
temperowania. Wykorzystując 
skserowany z Gazety Ustroń-
skiej Nr 6  (848) z 07.02.2008r. 
wykaz zadań inwestycyjnych i 
remontowych podejmowanych 
przez Urząd Miasta w 2008 
roku uczestnicy zebrania od-
nosili się do tych zamierzeń, 
koncentrując się na gospodarce 
wodno – ściekowej, np. braku 
kanalizacji na Bernadce czy 
niewłaściwym odprowadzaniu 
wody deszczowej na osiedlu 
Konopnickiej, a także budowie 
i remoncie dróg.

Obecność włodarzy miasta 
była także asumptem do próby 
rozwiązania szczegółowych 
problemów nurtujących zebra-
nych, a będących przykładowo 
w gestii spółdzielni mieszka-
niowych, na przykład problem 
rozliczania wody. Przedmio-
tem dyskusji były także takie 
sprawy, jak: postulowany od 
kilkunastu lat przez mieszkań-
ców brak ekranów ochronnych 
wzdłuż osiedla Manhatan czy 
wręcz uciążliwość ze strony 
bezdomnych szukających 
schronienia w klatkach scho-
dowych, piwnicach czy zsy-
pach bloków, brak parkingów 
na osiedlu Manhatan, czy plaga 
psów typu „groźnych” wypro-
wadzanych czy puszczanych 
na zewnątrz bez kagańców. 

Z powodu późnej pory ze-
branie zakończono, choć pytań 
było jeszcze wiele. Od go-
ści odebrano przyrzeczenie 
następnego spotkania. Wszak 
informacji i wyjaśnień spraw 
miasta dla mieszkańców, któ-
rzy żyją problemami miasta, 
nigdy nie jest dużo.                

                    Henryk Słaby 

*    *    *



6 marca 2008 r.   Gazeta Ustrońska   7

Dawnych fotografii szkolnych jest w zasobach ustroniaków 
najwięcej, toteż nie należy się dziwić, że najczęściej pojawiają 
się w tej rubryce. Prezentujemy drugą klasę z „Dwójki” w roku 
szkolnym 1947/48. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: Jan 

Holeksa, Jan Majko, Józef Miczko, Juliusz Błahut, Józef Brandys, 
Andrzej Pilch, Władysław Zajdel, Karol Pindor, Gerard Szturc, 
Jerzy Pietroszek, w drugim rzędzie: NN, Lidia Mazur, Hermina 
Lipowczan, Julia Tomaszko, Wanda Chlebik (wychowawca), 
Jan Lasota (kierownik szkoły), Irena Kajstura, Maria Stec, Anna 
Mojeścik, Anna Cholewa, w trzecim rzędzie: Karol Kołder, Tade-
usz Jaszowski, Gustaw Podżorski, Władysław Rakowski, Aniela 
Kowalik, Władysława Przyślakowska, Janina Jaszowska, Maria 
Michnik, Jan Wójcik, Józef Podżorski, Gustaw Krzok, Jan Koł-
der, w czwartym rzędzie: Tadeusz Kaczmarek, Bronisław Sikora, 
Józef Gluza, Rudolf Stec, Józef Gomola, Jan Siedloczek, Andrzej 
Śliż, Stanisław Szturc, Józef Dustor. Zdjęcie dostarczyła Cecylia 
Albrewczyńska, a opisała julia tomaszko – mierwa. 

Urząd miasta Ustroń informuje, 
że inkasentami podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty 
od posiadania psów są:

�) dla osiedla Polana - Zofia Gaj
�) dla osiedla nierodzim - elżbieta troszok
�) dla osiedla lipowiec - emilia Glajc

8 marca 2008, godz. 16 w Chrześcijańskiej Fundacji „Życie  
i Misja”, ul. 3 Maja 14, odbędzie się Konferencja Kobiet pt. 
„Odkryj swoją prawdziwą wartość”. Mimo, że tak wiele zmienia 
się wokół nas, nie ubywa nic z naszej wartości. Wręcz przeciw-
nie. Możemy być coraz bardziej świadome tego, kim naprawdę 
jesteśmy. Możemy uczyć się kochać, cieszyć się i żyć w pełni po-
koju. Stawać się coraz piękniejsze. Czy jest to możliwe? Przyjdź  
i posłuchaj kobiet, które odkryły to, co najcenniejsze w życiu.
Odkryj swoją prawdziwą wartość – stań na skale! W programie: 
prawdziwe historie kilku kobiet, wykład Aliny Wieji o naszej 
wartości i o Bożym planie dla każdej z nas, multimedialne nie-
spodzianki, czas na rozmowy przy słodkim poczęstunku.

kOnfeRenCjA   kOBiet
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Muzeum Ustrońskie oraz Towarzy-
stwo Miłośników Ustronia zorganizowało  
1 marca spotkanie pt. „Wśród dawnych 
willi i pensjonatów”. Temat przybliżyli: 
Dominik Konarzewski – historyk sztuki 
w prezentacji „Międzywojenne budow-
nictwo Ustronia na tle architektury wo-
jewództwa i powiatu” oraz Bożena Ku-
bień – redaktor Pamiętnków Ustrońskich  
w prezentacji „Ustrońskie wille i pensjo-
naty w klimacie przeddwojennego kuror-
tu oraz losy ich właścicieli”. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa zdjęć zabudowy 
dawnego i współczesnego Ustronia. Temat 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Sala Muzeum Ustrońskiego wypełniła się 
po brzegi. Wśród słuchaczy znaleźli się 
także właściciele willi i pensjonatów oraz 
potomkowie dawnych właścicieli. Dy-
rektor Muzeum Lidia Szkaradnik, witając 
serdecznie wszystkich gości, mówiła:
- Warto by ten temat spopularyzować, 
ponieważ my widzimy Zawodzie, nowo-
czesną bazę uzdrowiskowo-wypoczynko-
wą, ktoś by może nie zorientował się jakie 
my mamy długie tradycje. Druga połowa 
XIX wieku, w okresie międzywojennym 
powstało wiele willi i pensjonatów, one 
funkcjonują w naszym krajobrazie. Nie-
raz perzebudowane, mają inne funkcje, 
właściciele się zmienili. Warto te domy 
chronić od zapomnienia i dlatego chciałam 
pani Bożenie podziękować za ten trud, 
który podjęła, za opisanie tych obiektów. 
Pani Alicja Michałek wkomponowała  
w te dawne archiwalne fotografie współ-
czesne widoki, które nieraz są zupełnie 
inne. Te wszystkie obiekty zostały przez 
siostrydokładnie opisane, z którego czasu 
pochodzą, gdzie się znajdują i ja ręczę 
za to, że wielu z państwa to zadziwi. Po 
pierwsze, że tych domów jest tak dużo, 
często znajdują się blisko naszej codzien-
nej drogi, a nie uzmysławiamy sobie, że 
mają taką ciekawą historię. 

 W pierwszej części spotkania Domi-
nik Konarzewski opowiedział zebranym   
o specyfice architektury dwudziestolecia 
międzywojennego w Polsce.  Mówił mię-
dzy innymi, że lata dwudzieste poszuki-
wały nowego stylu budownictwa, również 
nowego stylu w malarstwie i rzeźbie. Jeżeli 
chodzi o Poskę w tamtym czasie istniały 
cztery ośrodki wielkomiejskie takie jak 
Warszawa, Lwów, gdzie istniały politech-
niki kształcące architektów, Katowice, 
które się wtedy rozwinęły i Gdynia, która 
w przeciągu piętnastu lat z małej wioski 
rybackiej stała się wielkim nowoczes-
nym miastem. Na przemysł artystyczny 
w tym czasie wpłynęła bardzo mocno 
tzw. niemiecka szkoła bauhausu. Widać 
ją było od przemysłu budowniczego po 
meble, które wykonywane były z metalo-
wej rurki giętej. Pojawiają się przeszklone 
powierzchnie ścian, na przykład w pra-
cowniach, budynki o kubistycznej formie, 
konglomeraty brył lekko zaakcentowane 
gzymsami, dynamiczne zestawienie pio-
nów i poziomów. Odwoływano się też do 
architektury budownictwa dworkowego, 
do stylów klasycznych i historycznych 
oraz poszukiwano stylów nowoczesnych 
jak funkcjonalizm. Styl dekoracyjny zwany 
gdzie indziej art deco w Polsce zmierzał do 
wyzyskania wartości związanych ze sztuką 
rodzimą, sięgano do snycerki podhalań-
skiej, używano materiałów naturalnych. 

Wspominał również, że gwałtowny roz-
wój województwa śląskiego jest związany 
z panowaniem wojewody Michała Grażyń-
skiego. Urząd Wojewódzki wykonał wtedy 
różne inwestycje w Ustroniu, rozbudowa-
no centrum i dzielnice Goje i Poniwiec, 
zbudowano basen. Był to bardzo ciekawy 
projekt z własną restauracją, trampoliną  
i brodzikiem. Ten akwen wodny korespon-
dował z założeniem parkowym. Oprócz 
tego rozbudowano Park Kościuszki, zbu-
dowano korty tenisowe, staw kajakowy, 

Policyjny Dom Wypoczynkowy w Nie-
rodzimiu, strażnicę na Polanie i Poniwcu, 
drogę na Równicę. Wtedy też zaczęły 
powstawać ustrońskie wille, które miały 
często styl kastalizowany, nawiązujący do 
hasła: „mój dom jest moją twierdzą”. Nadal 
możemy spotkać budowle eklektyczne  
z tarasami, elementami secesyjnymi w nie-
co swobodnym stylu, z elementami łezek, 
z wieżyczką i przełamanym dachem, bu-
dowle z dachem stromym, naczółkowym, 
półkolistym występem, z przyziemiem  
z kamienia, z parami okien na cztery 
kwatery, budynki stworzone z zestawienia 
brył kubicznych, szczypanki wokół okien, 
balustrady i maszt flagowy.

W Ustroniu znaczącą rolę odegrali bu-
downiczowie, architekci: Paweł Rakow-
ski, Jan Hanus, Józef Kozieł, Karol Kozieł, 
Tadeusz Michejda. Przykładowe wille wy-
budowane przez tych architektów to willa  
Astra, Ustronianka, Polanka, Helga, Po-
kój, Oaza, Radosna, Bajka, Bretnerówka, 
Belweder, Hanka, Lotos, Dom Spokojnej 
Starości, Hotel Czantoria, Prewentorium, 
Dom Spożywców, Pałacyk Steców.

Bożena Kubień wyjaśniła, kto kupował 
lub budował wille i pensjonaty w Ustroniu 
w okresie międzywojennym. Byli to przede 
wszystkim kupcy, urzędnicy państwo-
wi, nauczyciele, przemysłowcy, lekarze, 
inni przedsiębiorcy, bankowcy, kolejarze, 
kierowcy, restauratorzy, policjanci, leś-
nicy, wojskowi, prawnicy, zakłady pracy,  
a nawet jeden ksiądz. Przyjeżdżali też ludzie  
w związku z pracą zawodową: Czesi, Au-
striacy, Niemcy, Żydzi. Z czasem mieszkań-
cy też zaczęli budować wille i pensjonaty, 
by zarobić na turystach. Jednak właściciele 
nie umieli zarządzać tymi budynkami, zaj-
mowały się tym głównie Żydówki. 

Spotkanie podsumowała prezenta-
cja multimedialna przygotowana przez  
B. Kubień, która zawierała zdjęcia po-
szczególnych willi i pensjonatów znaj-
dujących się w Ustroniu wraz z opisem 
informującym do kogo należały i gdzie się 
znajdują.                            Anna Rokosz 

SZKołA  BAUHAUSU	
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W  RytMiE  SARABAndy

oStatNIa	droga	redaktora

W piątek w MDK „Prażakówka” odbył 
się koncert, w którym zaprezentowali 
swoje umiejętności i dali wspaniały popis 
gry na instrumentach, nauczyciele Ogni-
ska Muzycznego działającego przy TKA 
oraz zaproszeni goście. Wszyscy chętni 
mogli przyjść i posłuchać klasycznych  
i nie tylko melodii w znakomitym wy-
konaniu. Kiedy koncert się rozpoczął nie 
zostało wiele wolnych miejsc. Jako pierw-
sze na scenie pojawiły się dzieci z chórku, 
które zaśpiewały dla swoich ulubionych 
pedagogów żartobliwą piosenkę pt. „Pro-
fesor Robert”. Jak stwierdziła prowadząca 
imprezę Aleksandra Pruszydło, na szczęś-

cie żaden z nauczycieli nie nazywał się 
Robert, więc nie powinien poczuć się 
urażony dowcipnymi słowami piosenki. 
Druga osobą zapowiadającą wykonaw-
ców była uczennica pani Aleksandry, 
Ania Haratyk. Jako pierwsza wystąpiła 
także uczennica Kinga Szarzec, absol-
wentka klasy skrzypiec Agnieszki Tront, 
kontynuująca naukę w Szkole Muzycz-
nej w Cieszynie. Wykonała na skrzyp-
cach „Sarabandę”, utwór majestatyczny, 
powolny, który dawniej był tańczony  
i prezentowany głównie przez kobiety. Przy 
fortepianie towarzyszyła jej A. Pruszydło. 
Następną wykonawczynią była uczennica 

Małgorzaty Groborz, Alicja Staniek. Od 
czasu do czasu grają i występują wspólnie 
i teraz też pragnęły zagrać w duecie gi-
tarowym. Jako kolejny na scenie pojawił 
się duet:  kierownik Ogniska Muzycznego 
w Ustroniu Agnieszka Tront – skrzypce   
i zaproszona gościnnie  Katarzyna Kamiń-
ska – fortepian. Zagrał dla publiczności 
melodie ze znanych operetek: „Wiedeń 
– miasto moich marzeń”, „Graj Cyganie” 
oraz „Usta milczą, dusza śpiewa”. Po 
kobietach wystąpili mężczyźni, a właści-
wie mężczyzna i kobieta, Marek Walica 
i Małgorzata Groborz, czyli flet i gitara. 
Zaprezentowali oni wspólnie dwie melo-
die pochodzące z filmów: „Łowca jeleni”  
i „Artur”. Wreszcie przyszedł czas na 
tango argentyńskie, którego dźwięki 
mogliśmy usłyszeć w dwóch utworach 
Richarda Galliano i Astora Piazzolli. 
Traktowali oni to tango w sposób luźny 
dodając do niego na przykład elementy 
klasyczne. Utwory tych dwóch kompo-
zytorów wspaniale zagrał duet składający 
się z akordeonisty Piotra Sztwiertni oraz 
pianistki Aleksandry Pruszydło. Pianist-
ka akompaniowała również Markowi 
Walicy, który na flecie wykonał  piękną 
arię. Szczególnym wydarzeniem tego 
koncertu był występ kwartetu smycz-
kowego złożonego prawie wyłącznie  
z zaproszonych gości. Na scenie pojawili 
się muzycy z Cieszyna. Pierwsze skrzyp-
ce grał Hilary Drozd, drugie Krzysztof 
Durlow, trzecie Agnieszka Tront, która re-
prezentowała ustrońskie ognisko, czwarte 
Joanna Kroczek. Kwartet zaprezentował 
„Koncert na cztery smyczki” Vivaldiego. 
Na fortepianie towarzyszyła im Katarzyna 
Kamińska. Po tym występie koncert do-
biegł do końca. Publiczność wielokrotnie 
nagradzała muzyków gorącymi brawami. 
Wyraźnie widać było, że koncert się bar-
dzo podobał.                      Anna Rokosz

Marek Walica i Małgorzata groborz.                                                                 Fot. A. Rokosz

Bywał często na Gojach w domu ś.p. 
Józefa Pilcha, ustrońskiego bibliofila i 
badacza historii Ustronia. Spotkania te 
owocowały nowymi pozycjami wydaw-
niczymi i artykułami w „Głosie Ziemi 

Cieszyńskiej”. Nieraz słyszałem, jak re-
daktor Robert Danel, wielce cenił sobie  te 
bliskie kontakty. Obaj zasłużyli na miano 
wielkich Cieszyniaków, obaj oddali sporą 
cząstkę swego życia, tak umiłowanej ziemi 

cieszyńskiej. Niestety możemy o Nich 
mówić już tylko w czasie przeszłym.

Redaktor R. Danel zmarł w piątkowy 
ranek, 22 II, w swoim domu. Przeżył 73 
lata, z których blisko 50, przepracował 
w redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. 
Złoty jubileusz świętowałby w czerwcu 
br. Nie doczekał. Był cenionym dzienni-
karzem. Uznanie zdobył przede wszystkim 
za rzetelność prezentowaną w swoich 
artykułach na łamach „Głosu”. Pasjono-
wał go regionalizm i folklor, zajmowały 
sprawy społeczne i kulturalne, szeroko 
podejmował tematykę Polaków na Zaolziu 
w Czechach. Przeszedł wszystkie szczeble 
kariery od dziennikarza, poprzez sekreta-
rza redakcji do redaktora naczelnego. Na 
dziennikarską ścieżkę wszedł jako... 14-
latek, nawiązując współpracę z Rozgłośnią 
Polskiego Radia w Katowicach.  Za swoją 
twórczość otrzymał, m. in. Nagrodę im. 
Miarki i Laur Srebrnej Cieszynianki.

W ostatniej drodze na cmentarz para-
fialny w Cieszynie Pastwiskach, 25 II, 
towarzyszyli Mu, obok najbliższej rodziny, 
Macierzowcy, przyjaciele z różnych redak-
cji, władze miasta, reprezentanci PZKO. 
Słowa ostatniego pożegnania wypowie-
dzieli red. Kazimierz Kaszper i prezes 
MZC Mariusz Makowski.            (mark)

Redaktor Robert danel pochowany został na cmentarzu parafialnym w Cieszynie Pastwi-
skach.                                                                                                             Fot. K. Marciniuk
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mIejsKa bIbLIoteKa PUbLIcZna  im. J. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CzyTELnIA OgóLnA ORAz WypOŻyCzALnIA dLA dzIECI I MłOdzIEŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

BIBLIOTEkA SzkOLnO-œROdOWISkOWA W USTROnIU - pOLAnIE
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

MUzEUM USTROńSkIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki wspó³czesnej B.K. Heczko
— obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „wesele”
Muzeum czynne: 	 w poniedzia³ki 9 - 14,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14 
   w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
OddzIAł MUzEUM „zBIORy MARII SkALICkIEJ”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza wawrzyka;
-   oraz - „walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (aK, PSz na zachodzie, 
wojsko Polskie na wschodzie, wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.

galeria „pod Jodłą”:
- Miniaturowa grafika Hanny t. Głowackiej (Poznań) - wystawa czynna od 01.03 do 30.04	
- Muzyka w medalierstwie ze zbiorów janusza Niemczynowicza (Gliwice) - od 01.03 do 30.04
	 kLUB pROpOzyCJI: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi	

OddzIA£ Czynny:  codziennie w godz. 11-16.
gALERIA SzTUkI WSpółCzESnEJ „nA gOJACH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria	czynna ca³y czas.

gALERIA SzTUkI WSpółCzESnEJ „zAWOdzIE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

bIURo PRomocjI I WystaW aRtystycZnycH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRzEœCIJAñSkA FUndACJA „¯yCIE I MISJA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WystaWa motocyKLI ZabytKoWycH - RDZaWe DIamenty

od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

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

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

TOWARzySTWO kSzTAłCEnIA ARTySTyCznEgO - Ognisko Muzyczne   Mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez towarzystwo Kszta³cenia artystycznego.

USTROñSkIE STOWARzySzEnIE TRzEŹWOœCI
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. 

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

FUndACJA œW. AnTOnIEgO
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.

MIEJSkI OœROdEk pOMOCy SpO£ECznEJ
ul. M. konopnickiej 40             - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

STOWARzySzEnIA I zWIĄzkI:
zw. kombatantów Rp i By³ych WiêŸniów politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich Si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2
zwi¹zek Inwalidów Wojennych Rp i zwi¹zek By³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2

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

STOWARzySzEnIE pOMOCy dzIECIOM I ROdzInIE”MOŻnA 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, środa 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) śr. - godz. 13.00-16.00, 
Sp 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - 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) śr. - godz. 12.30-15.30.

ŚWIETLICA ŚROdOWISkOWA dLA dzIECI I MłOdzIEŻy W HERMAnICACH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - i i iii w miesiącu to zajęcia z logopedą, ii i iV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - i i iii sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast ii i iV to 
filmowy dzień bajek.
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.
STRAŻ MIEJSkA USTROñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ery:  darmowy 986.

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

tak znikał budynek informacji turystycznej.         Fot. W. Suchta
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POZiOmO: �) tysiąc kilo, �) oddział wojska, 6) upi-
nany na głowie, 8) kusa moda, 9) kapitan „Nautilusa”,  
�0) koi ból, ��) figiel, ��) objaśnia sny, ��) wynik dzielenia,  
��) elegancja, �5) Hanna – b. premier RP, �6) europejski 
grosz, �7) motyw zdobniczy, �8) jej nie wypada, �9) głos 
kobiecy, �0) wykładana na ławę.
PiOnOwO: �) gracz na korcie, �) powołanie na stano-
wisko, �) budka z gazetami, �) szef kabaretu „Pod Egidą”,  
5) styl pływacki, 6) trawa łąkowa, 7) zimny półwysep, ��) łódź 
indiańska, ��)  obraz w cerkwi, ��) śląska gra w karty.
 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 14 marca.

Rozwiązanie Krzyżówki z Nr 8
ZimA nie tRZymA

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Zofia kaczmarczyk, 
os. Manhatan 5/4.  Zapraszamy do redakcji.  

KRZyżóWKA   KRZyżóWKA   KRZyżóWKA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Jo fórt móm gości, tóż nie dziwota, że jyno szpacyrujym po 
mieście i ani łobiadu nie warzym jyno pozywóm przijezdnych do 
takich tańszych lokali kaj fajne jedzyni serwujóm. To już móm 
wyprugowane. Tóż łoto szli my naspadek ku chałupie z mojóm 
przocielkóm, kiero niedowno łowdowiała, tóż wreszcie znaszła 
czas coby mie łodwiedzić. A pozywałach jóm już isto z półdrugo 
roku. Po chodniku stawiły my sie do sklepu, bo moja kamratka 
chciała se nabyć jakisik frykasy na chodnik. Dyć pojedzie naspa-
dek autobusym. Jo też se zrobiła zakupy, tóż nabrały my pełny 
wózek towaru, ale paniczka przi kasie nóm prawi, że jednorazówek 
ni ma – jyno torby ekologiczne. 

Myślym se: „O, ty torbo jedna, dybyście byli doprowdy i ekolo-
giczni, i ekónomiczni zarazem, to byście szanowali też papiórowe 
opakowania”. Jo dycki kupujym 10 deko wórsztu, a pakujóm mi to 
w takóm płachte papióru, poskłodanóm pore razy, że też mie dycki 
szlag trefio, ale choć co powiysz – nie pumoże nic. Na drugi roz 
zaś je to samo, bo je to siła gupigo nawyku. Tóż kupiłymy takom 
hrubóm (możne lnianóm?) taszke ekologicznóm. 

Pamiyntóm jak jeszcze w siedymdziesióntych rokach nie było 
u nas reklamówek, to mi ujec, co był z „Orbisym” na wycieczce 
prziwióz kolorowóm reklamówke jako pamióntke z Zachodu (tam 
jóm isto dostoł za darmo z towarym, jako baji dzisio u nas). Byłach 
strasznucnie rada i szanowałach se jóm jyno na lepsze wyjścia, tak 
jak z handtaszkóm. A dzisio reklamówki nas dosłownie zasypujóm. 
Przizwyczajili ludzi, tóż niemal kożdy choć kupuje jednóm rzecz, 
a sióngo po jednorazówke. Przijdzie do chałupy i ciepnie jóm do 
śmiecio. Doprowdy łatwo było ludzi przizwyczajić do tego pie-
róństwa, godzij wykorzynić taki nawyk. Mie sie zdo, że to bydzie 
niemożliwe. Ale prugujmy być ekologiczni, dyć to nic nie kosztuje. 
Jyno kapke dobrej woli.                                                        Hela

Witejcie moji mili

Urząd miasta Ustroń zawiadamia mieszkańców Ustro-
nia, że w miesiącu marcu odbędzie się bezpłatna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych.

HARmOnOGRAm
bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych/pralek, 

lodówek, mebli, telewizorów/oraz sprzętu elektrycznego.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbywać się 

będzie w dniach od 4 do 14 marca 2008 w godzinach od 15 
do 19. 

Dzielnica   Dzień tygodnia
Hermanice    6  marca -  czwartek
Centrum   7  marca -  piątek
Goje, jelenica   �� marca - wtorek
Brzegi, Poniwiec  �� marca - środa 
Zawodzie/całe/  �� marca - czwartek
jaszowiec, Polana, Dobka �� marca -  piątek
 
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu zbiórki  

w pobliżu swojej posesji, w miejscu umożliwiającym swobodny 
dojazd, a następnie telefonicznie powiadomić Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp.z.o.o w Ustroniu, ul. Konopnickiej 40, w godz.   
od 7 do 15 – tel.033 854-52-42, 0504-20-05-89. 

kOnkURS OfeRt
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na realizację 

zadań w ramach Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2008 
rok w zakresie:
1. Profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży.
2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci.
3. Profilaktyka okulistyczna dzieci w szkołach podstawo-
wych.
4. Zwiększenie dostępności do opieki lekarskiej w soboty.
Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2008 o godz. 10. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ustroń – www.ustron.pl.



Gazeta Ustrońska   �� 6 marca 2008 r. 
 

Zawsze kiedy przychodzi mi pisać  
o symbolicznym znaczeniu różnych ga-
tunków roślin i zwierząt, w ślepo sięgam 
najpierw po „Słownik symboli” Wła-
dysława Kopalińskiego. To prawdziwe 
i nieprzebrane źródło wiedzy, istna ko-
palnia cytatów i odsyłaczy. Ułatwię więc 
sobie dziś sprawę i po prostu przytoczę 
„z Kopalińskiego” przynajmniej niektóre 
znaczenia i konteksty, w jakich występuje 
jeleń.

Jeleń jest symbolem wzniosłości i sa-
motności, przemijania, ale także życia 
wiecznego, nieśmiertelności, odrodzenia 
i zmartwychwstania. Jeleń to elegancja, 
szybkość i ruchliwość, jak też próżność, 
łatwowierność, zarozumiałość i strach. 
Niezwykła jest galeria po-
staci i bóstw z jaką jeleń 
został związany na prze-
strzeni dziejów. Jeleń był 
utożsamiany z Apollinem 
i Merkurym, z Artemidą, 
czyli Dianą, z celtyckim 
potężnym Cernunnosem, 
ale również z wieloma 
innymi bogami tego daw-
nego ludu. Pod postacią 
jelenia miał ukazywać 
się Budda, ale także św. 
Hubert i św. Eustachy  
w białym jeleniu ze świet-
listym krzyżem pomiędzy 
rogami ujrzeli Zbawicie-
la. Jeleń występuje na 
herbach, symbolizując 
rozważnych wojowników 
i odpowiedzialnych mę-
żów stanu. Ale jednocześ-
nie jeleniem nazywamy 
głupca czy wariata, żartu-
jemy sobie z kogoś robiąc 
z niego jelenia. Wątku 
przyprawiania komuś ro-
gów, czy też „robienia”  
z kogoś rogacza nie będę 
w tym miejscu rozwijał.

Najwyższy czas po-
święcić kilka słów słyn-
nym jeleniom z naszego 
regionu (mówię, rzecz 
jasna, o jeleniach sym-
bolicznych, nie mając na 
myśli żadnej konkretnej 
osoby czy postaci). Bez-
sprzecznie chyba wszyst-
kim mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego 
najlepiej znany jest brunatny jeleń, patro-
nujący okazałemu budynkowi stojącemu 
przy cieszyńskim Rynku pod numerem 
10 oraz dający nazwę mieszczącemu się 
dawniej w tym obiekcie hotelowi „Pod 
brunatnym jeleniem”. Odpoczywający 
rogacz z pięknym porożem widnieje na 
szczycie frontowej ściany i z niezmąco-
nym spokojem już od 1912 roku obserwuje 
dzieje miasta i życie jego mieszkańców. 
Cieszyński „brunatny jeleń” – z racji dość 
powikłanych w ostatnich kilkunastu latach 
losów budynku, który zdobi – powoli 
sam może uchodzić za symbol meandrów 
polskich społecznych i gospodarczych 
przemian po 1989 roku, ale to już temat 
na zupełnie inną opowieść. 

Od pewnego czasu równie znanym cie-

szyńskim jeleniem stał się różowy jeleń 
stojący przed budynkiem Śląskiego Zamku 
Sztuki i Przedsiębiorczości (na zdjęciu). 
Zaprojektowany – wraz z „braćmi” – przez 
studentki Akademii Sztuk Pięknych Hannę 
Kokczyńską i Luizę Marklowską, najpierw 
budził ciekawość mieszkańców warszaw-
skiego Powiśla, by znaleźć przystań (hm, 
a może rykowisko?) w Cieszynie, gdzie 
stał się obiektem zainteresowania, pytań  
i komentarzy cieszyniaków i przyjezd-
nych. Pełni także funkcję przysłowiowego 
białego misia z zakopiańskich Krupówek, 
pozując do setek zdjęć. A co w istocie 
oznacza? Och, w tej sprawie oddaję głos 
mądrzejszym od siebie znawcom sztu-
ki współczesnej: Skoro już poruszamy 

się po postmodernistycznym terenie, nie 
sposób nie wspomnieć o kiczu, który jak 
się okazuje, odnajduje się znakomicie w 
przestrzeni miejskiej. Przykładem tego są 
różowe świecące jelenie (…), czyli figurki 
jelonków: w dzień będące animalistycznym 
akcentem, nocą źródłem fosforyzującego 
różowego światła. „Chcemy, żeby opty-
mizm i beztroska jeleni – mówią autorki 
– udzielały się mieszkańcom (…). Jelenie 
będą chętnie pozować do zdjęć, będzie 
je można głaskać i drapać za uszami,  
a w nocy podziwiać bijące od nich różowe 
światło.” Zwierzątko postrzegane sym-
bolicznie jest nośnikiem wielu znaczeń 
zarówno w historii, jak i mitologii: ratuje 
życie, przemawia ludzkim głosem, jest 
bohaterem wielu legend, a także metafo-
rą szybkości i nieśmiertelności. Według 

 JElEń (4)

tradycji chińskiej potrafi znaleźć grzyba 
nieśmiertelności i przybierać różne kolo-
ry, według autorek zaś, „młode jelenie są 
różowe, czujnie patrzą w przyszłość i mają 
w sobie światło wschodzącego słońca” 
(…). Jest to kapitalna interpretacja innego 
jeszcze, wciąż żywego mitu jelonka wyglą-
dającego na nas ze swojego rykowiska, 
które w starych, dobrych czasach zdobiło 
ścianę niejednego mieszkania. Świecące 
zwierzaki są w swej nowoczesnej wersji 
różowe i miast rykowiska wolą korzystać 
z wielkomiejskiego życia w blasku fleszy 
(Agata Antonowicz w „Forcie sztuki” 
maj’06). Od siebie dodam jedynie, że ten 
różowy jeleń sporo ma z renifera, ale kto 
by tam zwracał uwagę na szczegóły figury, 

skoro w oczy rzuca się przede 
wszystkim jej żywy kolor.

Nigdy nie zapomnę jele-
nia, na którego natrafiłem 
przed laty podczas zimowego 
spaceru pod Małą Czantorią. 
Proszę sobie wyobrazić moje 
zdziwienie, kiedy zamiast 
tradycyjnego, domowego 
inwentarza, w przydomo-
wej zagrodzie zobaczyłem 
charakterystyczną sylwetkę 
rogacza. Nie zachowywał się 
jak władca leśnych kniei, lecz 
łasił się i domagał pieszczot 
niczym domowe zwierząt-
ko (zdjęcia z tego spotka-
nia można było zobaczyć  
w Ustrońskiej sprzed dwóch 
i sześciu tygodni). Ten za-
grodowy jeleń miał jednak 
w sobie coś z dumnego i wol-
nego zwierzęcia, bohatera 
m.in. wiersza Juliana Tuwima 
„Jeleń”: Stuk po lesie, a nie 
dzięcioła / I nie siekier, a stuk 
po lesie: / Mglisty jeleń na 
tacy czoła / Stukające gałęzie 
niesie (…). Jeleń jest rów-
nież tytułowym bohaterem 
utworu Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej: Jeleniu, na 
mój widok serce ci zabiło. / 
Pośpiesznie skręcasz na bok 
/ w zielone zaułki, / wskroś 
gałęzi, gałęźną unosząc ko-
ronę (…).

Na zakończenie coś dla 
najmłodszych. Jeleniem jest 

przecież jeden z mieszkańców masowej 
wyobraźni, czyli sympatyczny Bambi. Na 
bok odłóżmy rozważania, czy ten mały 
jelonek to młody okaz jelenia szlachetne-
go czy też przedstawiciel innego gatunku 
– jelenia wirginijskiego (ba, w systematyce 
mamy ciągły ruch, więc są i tacy, którzy 
łączą oba gatunki w jeden, a nazwami 
szlachetny i wirginijski „chrzczą” podga-
tunki). Nie będziemy także rozważali, czy 
ten animowany bohater uczy nas odpowie-
dzialności i wchodzenia w dorosłość, czy 
też jest raczej klasycznym przykładem 
disnejowskiego kiczu, bowiem i ta teza 
znajduje swoich zagorzałych zwolenni-
ków i obrońców. To po prostu tylko jeden  
z jeleni, jakie towarzyszą człowiekowi od 
zarania naszych dziejów.

      Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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ZAWody odByły Się
Pomimo niesprzyjającej aury w dniu 2.03.2008 r. (w niedzielę) 

w ramach Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych Śląsk - 
Beskidy 2008, Ustroń podejmował zawodników biorących udział 
w slalomie gigancie w snowboardzie. Z uwagi na brak śniegu na 
Czantorii, gdzie planowano przeprowadzenie zawodów, w trybie 
awaryjnym przeniesiono je na Soszów. 

Warunki pogodowe były bardzo trudne – porywisty wiatr, 
deszcz na przemian z nawałnicą śnieżną. Stok posiadał grubą 
warstwę śniegu, niestety na niektórych odcinkach trasa była 
zlodowaciała i bardzo trudna do przejazdu. Nie zabrakło jednak 
chętnych do udziału w zjeździe. Do zawodów zgłosiło się 28 
zawodników z 10 krajów: z Białorusi, Bułgarii, Czech, Finlandii, 
Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji, Szwecji i Ukrainy.

Trasa była ciekawa i trudna, a zawodnicy wyrażali się z dużym 
uznaniem na temat przebiegu konkurencji. Zmęczeni, ale zado-
woleni wyruszyli jeszcze na zwiedzanie Ustronia.  Zwiedzanie 
rozpoczęto od przejazdu przez Jaszowiec, wjechano autobusem na 
Równicę. Wszyscy byli pod wrażeniem  niepowtarzalnych wnętrz 
w Czarcim Kopycie, a potem widoków na Ustroń i Czantorię, tym 
bardziej, że na moment pokazało się słońce.

 Przez  Zawodzie dotarli do Hotelu „Ustroń”. Wspaniałym 
przewodnikiem w tej wyprawie była Grażyna Winiarska, która 
w barwny i interesujący sposób przybliżała gościom historię 
Ustronia. Informacje przewodnika przyjmowano z dużym zain-
teresowaniem.

Zakończenie zawodów odbyło się  w Hotelu „Ustroń” i powią-
zane było z ogłoszeniem wyników. Przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina wraz z burmistrzem Ireneuszem Szarcem, 
wręczali zwycięzcom medale i puchary. Każdy z zawodników 
otrzymał dyplom uczestnictwa w zawodach oraz upominki ufun-
dowane prze TVP Polonia i Urząd Miasta Ustroń.

Dekoracja zawodników została uświetniona występem Estrady 
Ludowej „Czantoria”. Goście świetnie się bawili, ale niejednemu 
Polakowi „ze  świata” zakręciła się łza w oku, gdy zaśpiewano 
„Góralu, czy Ci nie żal…”

Goście chwalili miłą i sympatyczną atmosferę w czasie po-
bytu w naszym mieście. Dziękowali i obiecali, że przyjadą do 
nas znowu za dwa lata, na kolejną olimpiadę. Chyba było im z 
nami dobrze.

W imieniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska chciałbym tym 
wszystkim, którzy się przyczynili swoją ciężką pracą i zaangażo-
waniem w przygotowaniu zawodów na naszym terenie, serdecz-
nie podziękować. Szczególnie pani Grażynie Winiarskiej, panu 
Czesławowi Matuszyńskiemu oraz panu Ireneuszowi Szarcowi.  
A także Estradzie Ludowej „Czantoria” za wspaniały, wzruszający 
i łapiący za serce występ. 

Przewodniczący Koła Ustroń Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska           Andrzej Szcześniewski

dRUgiE  MiEJSCE

Wręczanie medali.                                         Fot. W. Suchta

Siatkarze  i siatkarki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 zajęli dru-
gie miejsce w powiatowym turnieju minisiatkówki. Do awansu 
niewiele brakowało. Turniej odbył się w sali gimnastycznej SP-2  
w Ustroniu. 27 lutego grały dziewczynki, następnego dnia chłop-
cy. Drużyna dziewcząt prowadzona przez Katarzynę Krakowczyk 
grała w składzie: Kinga Wawrzyczek, Karolina Gąsior, Jolanta 
Czyż, Maria Ryrych, Ilona Gluza, Joanna Strach, Dominika Pisku-
ła, Karolina Trybalska, Klaudia Ficek, Klaudia Kozieł, Natomiast 
podopieczni Agnieszki Adamiec swoje szanse zaprzepaścili  
w pierwszym meczu przegrywając z Górkami 1:2. Grali w skła-
dzie: Mateusz Matiuszek, Dominik Orawski, Remigiusz Bil, Zbi-
gniew Krysta, Piotr Zawada, Kamil Kowalik, Mateusz Puchała,  
Damian Majtczak, Dawid Heller, Kasper Tochowicz.          (ws)

grano z poświęceniem.                 Fot. W. Suchta
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 kUltURA
6.3   godz. 10.00  miejski Przegląd Amatorskich Zespołów 
   Artystycznych i Solistów „Prażaków- 
   ka”.
6.3       godz. 17.00 wszystko o kobiecie i nie tylko..., wieczór 
   autorski Urszuli Stefanii korzonek, lau- 
   reatki dwóch kolejnych edycji Konkursu 
   Literackiego „Wahadło czasu”, Zbiory 
   Marii Skalickiej.
10.3     godz. 18.00 „Powrót Pana Cogito” - Zbigniew Za- 
   pasiewicz, Olga Sawicka, cena biletu  
   25 zł, sala widowiskowa.
11.03 godz. 10.00 występ laureatów iV miejskiego Prze- 
   glądu Zespołów teatralnych: „ kama- 
   kijo” - mDk „Prażakówka”, „Buratino” 
   - SP nr �, sala widowiskowa.
12.03  godz. 18.00 Spróbujmy jeszcze raz - Joanna Żół- 
   kowska, Cezary Żak, cena biletu 25 zł, 
   sala widowiskowa.
13.03         godz. 18.00  Belfer -Wojciech Pszoniak, cena biletu  
   25 zł, sala widowiskowa.
       kinO 
7-13.3       godz. 18.45  Butelki zwrotne, komedia, 15 lat,  
    Czechy. 

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

Zatrudnimy kierowców kat. C i E. 
Zarobki min. 4 tysiące złotych na 
rękę. Tel. 0604149200.

Pokój z kuchenką do wynajęcia 
dla studentki. 033-858-75-61.

Wojskowy Dom Wypoczynkowy 
w Ustroniu zatrudni konserwa-
tora z uprawnieniami do obsługi 
kotłów gazowych. Tel. 033-854-
23-25, 0-606-704-271.

Ośrodek Muflon w Ustroniu za-
trudni kucharza i kelnerkę z do-
świadczeniem. Informacje pod nr 
telefonu 33 854-27-11. 

Sprzedam Skodę Felicię 1999 rok, 
80 000 km, tel. 033 854-26-93.

Sprzedaż kartek ręcznie robionych 
na każdą okazję. Ustroń ul. Daszyń-
skiego 26, budynek Ruchu,I piętro.

Kupię prospekty samochodowe 
poniżej rocznika 1985. E-mail 
opg42@poczta.fm, 0-600-074-
005.

Przyjmę do pracy od zaraz mura-
rza, płytkarza, emeryta i osobę do 
wykończenia wnętrz. Tel. 0-691-
218-868.

Wynajmę pomieszczenie 50 m2 
na ul. Daszyńskiego. 0-601-942-
374.

Emerytka – 56 lat szuka pracy na 
1/2 etatu. 0-662-757-547.

Do wynajęcia komfortowe miesz-
kanie – 60 m2, 4 km od Ustronia 
– tanio. 033-852-81-12.

Sprzedam: zmywarkę, lodówkę, 
pralkę oraz meble kuchenne do 
zabudowy z wyposażeniem. Bar-
dzo tanio. 033-852-81-12.

Paczkowarka próżniowa „Komet” 
380 V na stół, krajalnica bizerba 
   300, wyposażenie sklepu mięs-
nego oraz inne – sprzedam. 033-
852-81-12.

4-6.3 -   Centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
7-9.3 -   Pod najadą ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
10-12.3 -  Venus  ul. grażyńskiego 2/11  tel. 858-71-31
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

1 marca jako pierwsi w Ustroniu na dorocznym zebraniu 
sprawozdawczym spotkali się strażacy z Nierodzimia. Obrady 
prowadził prezes OSP Józef Pindór. Uczestniczyli w nich  też 
zaproszeni goście: komendant miejski OSP Mirosław Melcer, Jan 
Maciejowski z OSP Polana, Paweł Dustor i Jan Pawlina z OSP 
Centrum, Karol Cholewa i Karol Krysta Z OSP Lipowiec. Władze 
miasta reprezentował zastępca burmistrza Tadeusz Duda, który 
jest jednocześnie członkiem jednostki OSP w Nierodzimiu.

Na wstępie za akcję powodziową Złotą Odznakę otrzymał Józef 
Paszek, a Karola Drabinę nagrodzono za utrzymanie samochodu 
pożarniczego w gotowości.

16 lutego uczestnicy bielskiej wyprawy na Kilimandżaro w skła-
dzie Andrzej Georg – kierownik wyprawy, uczestnicy – Dariusz 
Mrzygłód i Jerzy Zaręba (wszyscy są członkami Klubu Wysoko-
górskiego Wysokogórskiego Bielsku-Białej), osiągnęli najwyższy 
wierzchołek Kilimandżaro – Uhuru Peak 5.895 m n.p.m. W tym 
roku warunki na szczycie były wyjątkowe. Cały wierzchołek  
i krater pokryty był grubą warstwą śniegu. Temperatura powietrza 
wynosiła – 10 stopni C, wiał silny wiatr. Samo wejście nie spra-
wiało żadnych trudności technicznych. Jedynie wysokość dawała 
się uczestnikom we znaki. W silnie rozrzedzonym powietrzu trudno 
było oddychać. Poruszanie musiało odbywać się w zwolnionym 
tempie. Oprócz wejścia na „dach Afryki” uczestnicy wyprawy 
byli na kilkudniowym safari w Parku Narodowym Masai Mara  
w Kenii oraz zwiedzili okolice Mombasy w tym plaże i rafę kora-
lową na Oceanie Indyjskim.

3 marca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbył się werni-
saż wystawy pt. „Druki bibliofilskie z kolekcji Marii Skalickiej”. 
Otwarcia wystawy dokonał dyrektor Biblioteki prof. Jan Malicki. 
Na tę wartościową ekspozycję, prezentującą całą kolekcję druków 
bibliofilskich miłośniczki książek rodem z Ustronia, przybyło wielu 
zainteresowanych i przyjaciół pani Marii. Wystawę przygotowała 
Maria Żywirska.                                                                     (ar)

dziesięć  lat  temu

W końcu cały ten dzień Kobiet ...                                Fot. W. Suchta

... też się kiedyś kończy.                                 Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *
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felieton
kostka

Jak mówią ludzie „stela”: „Już tymu 
nóżki widać”. Roboty  na  naszym Rynku 
chyba wkraczają w fazę finalną, skoro 
posadzono już tam drzewka. Za chwilę 
drzewka wypuszczą listki i zakwitną, więc 
najwyższy czas, by napisać jeszcze kilka 
słów o projekcie i samej budowie. Wiem, 
przestrzegał nas mój „sąsiad” felietonowy, 
aby nie krytykować, ani projektu i ani wy-
konawstwa, skoro jeszcze nie zakończono 
budowy i nie znamy efektu. A propos, wie-
cie kto pisze felietony nade mną. Nie zgad-
niecie! Wyobraźcie sobie państwo, chyba 
ze dwa  miesiące temu, podczas wieczoru 
autorskiego w Czytelni Katolickiej, ksiądz 
dr. Henryk Czembor przyznał się, że pisze 
do GU pod pseudonimem Jerzy Bór. Mia-
łem państwu o tym zakomunikować zaraz, 
gdyż autor felietonów nie prosił zebranych 
o dyskrecję, ale wciąż brakowało miejsca 
na tę wiadomość. Coś mi się zdaje, że 
mój „sąsiad” coraz to dłuższe pisze  felie-
tony!.. Ja..., z resztą też. Oj, co to będzie 
dalej, aż strach pomyśleć! Ale, wróćmy do 
„naszych baranów”, (to takie francuskie 
powiedzonko: „revenons a nos moutons 
!”) , czyli do naszego „salonu”.

Codziennie, gdy przechodzę koło na-
szego Rynku, czytam na wielkiej tablicy: 
„Rynek jako Salon Miasta. Rewitalizacja 
Rynku w Ustroniu. Projekt pt. Rynek  jako 

...,  jest współfinasowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu państwa  
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
ZPORR”. O pieniądzach z budżetu mia-
sta, ani słowa. Chytre, co? Ale my, światli 
mieszkańcy Ustronia, wiemy, że na Rynek 
miasto też daje pieniądze. Tak więc, my 
mieszkańcy Ustronia łożymy podwójnie 
(z naszych podatków do budżetu państwa 
i  do budżetu miasta). A może potrójnie, bo 
przez budżet państwa, składkę do Unii Eu-
ropejskiej też płacimy. Dlatego nasuwa się 
wniosek, czy też nie powinniśmy „wisieć” 
na tej tablicy! Pytanie tylko, czy chcemy ? 
Skoro miasto nie chce, to my chyba też nie 
chcemy!?. Ale, dlaczego? No, właśnie !

O „trzepaku” już nie będę pisał, bo nadal 
nie wiadomo czemu ma służyć. Na razie 
tylko śniedzieje. Mój znajomy mówił mi, 
że widział w górach Słowenii takie „trze-
paki”. Tam  służą  do suszenia siana. Po 
„trzepaku” na Rynku pojawiły się takie 
dwa domki. Za duże dla krasnoludków, 
za małe dla ludzi, jak powiedział ten sam 
mój znajomy, oczywiście krytyk projektu. 
Moja suczka Lola, która ma dwupokojową 
budę, patrzy z zazdrości na taki domek, bo 
to dla niej  pałac. Ale, czy nadaje się to dla 
ludzi. Popatrzcie tylko na biura informacji 
turystycznej. Kto ma klaustrofobię nie wy-
siedzi tam, ani godziny. Potem, na naszym 
„salonie”„wybuliło” takie trzy zardzewiałe 
rury. Obecnie  są już pominiowane. Cie-
kawe czym je teraz powleką. Może, takim 
sreberkiem je obłożą, tak jak te świstaki co 
zawijają kule. Najciekawsze na Rynku jest 

układanie kostki granitowej. Kładzie się 
ją od lata zeszłego roku. Na dramatyczne 
pytanie: ile kładzie się kostkę na Rynku?  
Odpowiedź brzmi: przynajmniej 22 razy!! 
A więc, to jest tak: Jak każdy z nas wie, 
kostka ma 6 ścian ( to wiemy, stąd, że  jak 
rzucamy kostką do gry to są tam takie 
oczka  od jedynego do sześciu). Tak więc 
kostkę układa się sześć razy. Ale, jak się 
ułoży  krzywo, np. krawędzią do góry, 
to wtedy jeszcze, skoro jest dwanaście 
krawędzi, trzeba ją tyle  razy układać. No 
i, co często się tu zdarza, jak ułoży się 
kostkę rogiem do góry, a rogów jest cztery, 
to jeszcze można cztery razy każdą kost-
kę  układać. Tyle się doliczyłem. Pewnie 
matematycy wykażą, że można znacznie 
więcej razy każdą kostkę ułożyć. Ale lepiej 
o tym nie mówić głośno. Jak przechodzę 
przez Rynek, i to w butach „martensach”, 
(to takie buty na grubej podeszwie, wzo-
rowane na butach noszonych w hutach), 
to i tak   wszystkie receptory w stopach 
mam pobudzone, głównie do myślenia.  
A ciekawe, co powiedzą nasze panie no-
szące cieniutkie szpileczki. Niektórzy 
obrońcy idei Rynku mówią, że kostka 
będzie szlifowana. Tylko przez kogo? 

Dobrze, że moja żona wyjechała na kilka 
dni do Irlandii i nie przeczyta jak zawsze 
mojego felietonu. Jest zwolenniczką rewi-
talizacji Rynku, zrobiłaby wszystko, abym 
nie zaniósł tego tekstu do redakcji. 

Póki co, nie martwcie się państwo na za-
pas, i ja wiem, że będzie dobrze. Ostatnio 
byłem na Starym Rynku w Bielsku. Tam 
zrealizowano podobny projekt. 

Jest fajnie.                    Andrzej Georg

felieton
tak sobie myślę

Powiadają, że przysłowia są mądrością 
narodów. Są wyrazem wielowiekowych 
doświadczeń. Ujmują krótko i zwięźle 
zasady ludzkiego postępowania, a także 
relacji międzyludzkich. Często zaskakują 
trafnością spostrzeżeń i głęboką życiową 
mądrością. Te najbardziej udane i ujmują-
ce najtrafniej sedno danego zagadnienia, 
stają się popularne i przekazywane są  
z pokolenia na pokolenie. Pewnie nawet 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często 
powtarzamy przysłowia czy powiedzenia, 
które sformułowane zostały dawno temu.

Przy tym można powiedzieć, że przy-
słowia są nie tylko dorobkiem całych 
narodów, ale także lokalnych społeczności. 
Zapewne i społeczność Śląska Cieszyń-
skiego, a pewnie także i społeczność 
naszego miasta, ma swoje ulubione przy-
słowia i powiedzenia. A wśród nich także 
takie, które powstały w tej społeczności  
i gdzie indziej są nieznane. Może byłoby 
interesujące, gdybyśmy wspólnie z na-
szymi Czytelnikami spróbowali odnaleźć  
i przypomnieć popularne wśród miesz-
kańców naszego miasta przysłowia i po-
wiedzenia. I to także te, które nie są znane  

i popularne poza Śląskiem Cieszyńskim.
Dając taką propozycję wypada mi sa-

memu podać przykład takiego przysło-
wia. Kiedy przed laty zamieszkaliśmy 
w Ustroniu, usłyszałem po raz pierwszy 
przysłowie: „Nie czyń nikomu dobrze, 
nie będzie ci źle!” Przyznam, że nigdy 
wcześniej z takim przysłowiem się nie 
spotkałem. W każdym razie nie w takim 
sformułowaniu. Dlatego uznałem, że jest 
to zapewne miejscowe, lokalne przysłowie 
oddające gorzkie doświadczenie kogoś, 
komu za jego dobroć odpłacono czarną 
niewdzięcznością.

Przyznam, że wymowa tego przysłowia 
mnie zszokowała. Wzbudziła, i wciąż 
budzi, we mnie wewnętrzny sprzeciw. 
Przecież tak nie jest, że za otrzymane 
dobro ludzie odpłacają złem. Nie może 
być tak, że regułą postępowania jest 
odwracanie się od swego dobroczyńcy  
i wyrządzanie mu krzywdy. Powinno być 
inaczej; za dobro odpłacamy dobrem.  
A nawet powinno być więcej; także za zło 
odpłacamy dobrem…

Powinno być… Niestety, nie zawsze 
ludzie postępują tak, jak powinni. Kiedy 
głośno krytykowałem to przysłowie, zna-
leźli się ludzie, którzy starali się udowod-
nić mi jego prawdziwość. I rzeczywiście  
w niejednym wypadku za uczynione prze-
ze mnie dobro, odpłacano mi i odpłaca mi 
się, złem…

Wynika z tego, że powinienem uznać 
rację zapisaną w tym przysłowiu i dosto-
sować się do zawartego w nim ostrzeżenia: 

„Nie czyń nikomu dobrze, nie będzie ci 
źle”… A ja sobie wciąż myślę, że to nie 
może być regułą ludzkiego postępowania. 
Wciąż jestem przekonany, że nie należy 
się zrażać i czynić dobro, jak najwięcej 
dobra. I do tego wszystkich zachęcam, dla 
naszego wspólnego dobra… A, że czasem 
ktoś za czynione dla niego dobro, odpowie 
złem, to trudno; trzeba się z tym pogodzić. 
Wszak bywa i tak… To przysłowie nie 
wzięło się z niczego, ale jest wyrazem 
niejednego doświadczenia…

W tym momencie uświadomiłem sobie, 
że to przysłowie zawiera prawdę uniwer-
salną, znaną od wieków. Wszak czarna 
niewdzięczność za doświadczone dobro, 
zdarza się wszędzie, w każdym narodzie, 
w każdym kraju… Ta prawda znana już 
była starożytnym Grekom. Jeden z gre-
ckich mitów opowiada, że kiedyś bogo-
wie zaprosili na ucztę wszystkie ludzkie 
cnoty. Okazało się, że te cnoty znały się 
wzajemnie. Nieraz bowiem spotykały 
się w ludzkim życiu. Wyjątek stanowiły 
tylko dwie cnoty: dobro i wdzięczność. 
Nie znały się, bo nigdy nie spotkały się  
w ludzkim życiu…

I tak stary grecki mit wyraża tę samą praw-
dę, co nasze przysłowie: „Nie czyń nikomu 
dobrze, nie będzie ci źle!” A może ludzie się 
zmienili w ciągu wieków na tyle, że prawda 
o tym, że odpowiedzią na dobro rzadko, albo 
wcale, bywa niewdzięczność jest już nieak-
tualna? Może więc nie należy już powtarzać 
tego przysłowia: „Nie czyń nikomu dobrze, 
nie będzie ci źle”?                     jerzy Bór

Przysłowia
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nA  KRAJoWyM  PoZioMiE
że w tym roku kilku naszych zawodników 
wejdzie do finałów Mistrzostw Polski. 
Trenują cztery razy w tygodniu. 

Zapytałem też, dlaczego w Ustroniu 
zawodnicy dobre wyniki osiągają do pew-

nego wieku, na co M. Kubala odpowie-
działa:
- Im zawodnik starszy tym cięższa konku-
rencja. Jest kilkanaście dziewcząt mających 
podobne rezultaty i później o medalach 
często decyduje kwestia dyspozycji dnia. 
Widać w jakich warunkach trenujemy. 
Gdzie indziej mają tartan, sauny itp. Moim 
zdaniem, jak na takie warunki, osiągamy 
bardzo dobre wyniki. Najważniejsze, że 
rodzice są zadowoleni, a dzieci widzą, że 
przez pracę można coś osiągnąć.

Na zawodach był też trener Rajmund 
Raszyk, który o pracy z młodzieżą  
w Nierodzimiu powiedział:
- Nasze sukcesy w Nierodzimiu zaczęły 
się od skoku wzwyż. Teraz nasza najzdol-
niejsza zawodniczka występuje w pchnię-
ciu kulą. Udało się ją doprowadzić do 
mistrzostwa Śląska młodzików, czyli do 
15 roku życia. Trenuje dwa lata i pcha na 
odległość 10 m. Jeżeli chodzi o pchnię-
cie kulą, to konkurencja na Śląsku jest 
bardzo duża. Ciężko będzie awansować 
do Mistrzostw Polski. Aktualnie w Nie-
rodzimiu 12 dzieci trenuje po cztery razy  
w tygodniu. Głównie są to rzuty osz-
czepem, dyskiem, pchnięcie kulą i skok 
wzwyż. Będziemy walczyć w eliminacjach 
do Mistrzostw Polski i być może zdobę-
dziemy medal. Cały czas się uczymy, tu 
trzeba wszystko zaczynać od początku, 
a to nie jest takie proste. Te nasze wy-
niki są więc niejako na wyrost. Justyna 
Kłoda w rywalizacji z zawodniczkami  
o trzy lata starszymi, zajęła w skoku 
wzwyż czwarte miejsce z bardzo dobrym 
wynikiem 130 cm.              wojsław Suchta 

1 marca w Szkole Podstawowej w Li-
powcu odbył się konkurs tyczkrski dla 
najmłodszych zawodników sekcji skoku  
o tyczce Międzyszkolnego Klubu Sporto-
wego w Ustroniu. Jako pierwsze startowały 
dziewczynki rozpoczynając od wysokości 
50 cm, co nie sprawiało żadnych proble-
mów. Wystarczy powiedzieć, że pierwsza 
zawodniczka odpadła na wysokości 210 
cm, a pierwszą zrzutkę obserwowaliśmy 
przy tyczce na wysokości 180 cm. Wszyst-
ko to świadczy o wysokim poziomie zawo-
dów, co przez cały czas podkreślał trener 
Marek Konowoł. Pomagał przy zawodach, 
bo w MKS najmłodszych tyczkarzy trenuje 
Magdalena Kubala.

Wyniki: dziewczęta: 1. Aneta Molek  
i Magda Wojdyło – obie tyle samo zrzutek 
i obie pokonały 290 cm. 3. Monika Cyga-
nek – 240 cm, chłopcy: 1. Michał Kłoda 
– 320 cm, 2. Filip Tomiczek – 260 cm, 3. 
Mateusz Nowak – 250 cm.

Po zawodach M. Kubala powiedziała: 
- Po raz trzeci robimy takie zawody w zi-
mie, żeby dzieci mogły pokazać rodzicom, 
że coś robią męczą się i to nie na darmo, 
bo wyniki dziś osiągnięte są dobrymi 
rezultatami na poziomie krajowym. 320 
skacze tylko kilka młodziczek w Polsce. 
Nasz grupa liczy 12 osób. Teraz otwieram 
nową grupę skoku wzwyż. Mam już dwie 
dziewczynki. Ostatnio na Halowych Mi-
strzostwach  Śląska w pchnięciu kulą pod-
opieczna Rajmunda Raszyka Iza Haratyk 
zdobyła złoty medal. Teraz przygotowuje-
my się do startów letnich i mam nadzieję, 

niektórzy prezentują poprawną technikę.            Fot. W. Suchta

Sala w lipowcu musi wystarczyć naszym tyczkarkom.           Fot. W. Suchta


