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Naród wybrany był narodem 
pasterzy, związany ze stadami 
owiec tak jak rolnik z ziemią, 
jak kupiec z towarem, jak wo-
jownik z bronią. Znał on życie 
zwierząt, które dawały mu weł-
nę, mleko, mięso - nie tylko do 
jedzenia, lecz również na ofia-
rę, i to ofiarę najważniejszą, 
bo składaną podczas Paschy. 
W pewnym okresie swoich 
dziejów zależał od stad owiec 
całkowicie. One zapewniały 
mu życie przed przybyciem do 
Kanaanu, a nawet gdy zaczął 
uprawiać ziemię - owca towa-
rzyszyła mu wiernie. W men-
talność tego Narodu wryło się 
mocno znaczenie tego zwierzę-
cia. Ono dawało mu pokarm, 
odziewało go i zapewniało mu 
dobrobyt. Liczne stada były 
błogosławieństwem. 

Postać pasterza i owiec czę-
sto występuje na kartach Pis-
ma św. 

Pas te r s two  wymaga ło 
wytrwałości, sprytu, przebie-
głości i doskonałej znajomości 
zawodu. W krótkim okresie 
wiosennym i żniwnym, owce 
musiały „wykarmić się”, zgro-
madzić tłuszcz, jak np. wielbłąd 
w garbie, a świnia w słoninie, 
ażeby im starczyło pokarmu 
na okres letniej suszy, podczas 
której ginęła trawa, a cały kraj 
upodabniał się do wyschłego 
stepu, na którym zieleniły się 
tylko drzewa i krzewy, lub 
zioła i trawy, ale tylko wzdłuż 
potoków, mających wodę przez 
cały rok. Inne wysychały.  
W wielu krainach Palestyny 
życie owiec zależało od zbior-
ników wody wykutych w skale, 
tzw. studni. Wówczas to życie 
pasterzy skupiało się wokół 
tych „źródeł życia”- deszczo-
wej wody. Tam powstawały 
najczęściej bójki o życiodajny 
płyn, nierzadko przeradzające 
się w bitwy całych szczepów. 
Dlatego to pasterze stawali się 
dobrymi wojownikami, mogą-
cymi stawić czoło uzbrojonym 
przeciwnikom. Dochodzili do 
tej sprawności również podczas 
pasienia owiec, gdyż byli zmu-
szeni je bronić przed złodzie-
jami, rozbójnikami, dzikimi 
zwierzętami. Czuwali nawet w 
nocy, mimo że stada zamknięte 
były w ogrodzeniu - kawał-
ku terenu, otoczonego murem  
z kamieniami. Wiodła do 
środka tylko jedna „bramka”. 
We wnętrzu takiej palestyń-
skiej „owczarni” znajdowało 
się wiele stad. Rano, każdy 
z pasterzy wydawał okrzyk 
znany tylko jego owcom i szedł  
w kierunku zielonych poło-
nin. Zwierzęta, znające ten 
głos, formowały się za nim  

w stado, by tak samo powrócić 
wieczorem do owczarni. Ka-
mienny mur chronił je przed 
złodziejami i zwierzętami. Nic 
więc dziwnego, że postać pa-
sterza i owiec - tej podwójnej 
jedności - weszły w ustrój spo-
łeczny starożytnych narodów 
Bliskiego Wschodu. Król był 
„pasterzem” - przewodnikiem  
i stróżem „owiec” - narodu. 
Jego znakiem królewskim była 
laska pasterska, później prze-
kształcona w berło lub pasto-
rał. Nie był on „właścicielem”, 
lecz „synem” najwyższego bó-
stwa, rządził w jego imieniu, 
jako ktoś uczestniczący w pra-
wie do własności. Odpowiadał 
więc za „stada”, ich utrzymanie  
i zapewnienie spokoju, kieru-
jąc sprawiedliwymi prawami, 
zapewniającymi życie i rozwój 
poddanych. W przeciwnym 
razie stawał się „złym paste-
rzem. 

Naród wybrany był właśnie 
takim narodem. Jego Panem 
był Bóg, pasterzem zaś - kró-
lowie i książęta. Byli oni sługa-
mi Boga, który opiekował się 
przez nich narodem.  

Taka była wola Boga. Nie-
stety, ”pasterze Izraela” nie 
byli wierni poleceniom Pana 
i nie spełnili obowiązków 
jako słudzy, nie zajmowali się 
trzodą, karmili siebie samych, 
dopuszczając się jej rozpro-
szenia. Dlatego Bóg zapowie-
dział innego pasterza. Jego 
przedstawicielem był król Da-
wid - pasterz z pochodzenia 
- z którego pokolenia oczeki-
wano potomka - Mesjasza. 
„Któryś z jego synów będzie 
pasł trzodę według woli Boga, 
mądrze i roztropnie. Będzie to 
jeden Pasterz, nowy Dawid, 
który zjednoczy podzielony 
naród i sprowadzi do jednej 
owczarni rozproszonych po 
świecie synów Izraela, dając 
im obfite łąki i bezpieczną 
owczarnię”. Został On nazwa-
ny w proroctwach jako dobry  
i wierny „Sługa”, który swoim 
cierpieniem, upodabniając się 
do owcy wiedzionej na rzeź, 
dokona ofiary usprawiedliwia-
jącej za winy innych ludzi. 

W czasach Chrystusa paste-
rze nie mieli dobrej opinii, gdyż 
nie byli w stanie zachowywać 
faryzejskich przepisów. Każ-
dy jednak Izraelita wiedział o 
proroctwach przyjścia na świat 

zapowiedzianego Pasterza. 
Jezus z Nazaretu wypeł-

nił to proroctwo jako „Sługa 
Jahwe”, gromadzący owce  
w jednej owczarni, do której 
zaczął prowadzić wszystkich, 
nie wyłączając „grzeszników” 
- pogardzanych przez oficjal-
nych pasterzy ludu. Wiemy 
że w tradycji biblijnej, przed-
stawia się jako Pasterz, który 
przyszedł, by szukać to, „co 
było zginęło”, poświęcając się 
nawet dla jednej, zgubionej 
owcy. Objawił się jako Pasterz, 
gromadząc już przy żłobku 
pasterzy, a następnie nazywa-
jąc swoich Apostołów „małą 
trzódką”. Będzie ona nękana 
przez wilki i tych, którzy w 
odzieniu owczym znajdą się 
na wewnątrz owczarni. Kiedyś 
jednak nastąpi podział stada: 
na lewo odejdą źli, a na prawo 
dobrzy. Jan Ewangelista układa 
całą naukę w wielki obraz - Je-
zus jest jedynym, prawowitym 
Pasterzem Izraela, jedynym 
Przewodnikiem, z nimi jak ze 
swoją własnością, od której za-
leży również Jego przyszłość. 
Pasie je z miłością, rozumie 
i wzajemnie jest przez nie 
kochany. Ewangelia ukazuje 
nam Dobrego Pasterza. Słowa 
Chrystusa skierowane są prze-
ciwko złym pasterzom, którzy 
obchodzili się z owcami jak 
z towarem. Stracili prawo do 
opieki i przewodnictwa, stając 
się najemnikami, myślącymi 
tylko o sobie, wykorzystują-
cymi daną od Boga władzę do 
własnych celów - egoistycz-
nych. Dla nich rzeczywiście 
lud był „stadem baranów”, 
nieuświadomioną masą, któ-
rą można wykorzystać i mieć 
za nic. Między przywódca-
mi a narodem wytworzyła się 
przepaść, powstała elita uprzy-
wilejowanych, wykorzystują-
cych religię w obronie swoich 
interesów i ustanawiających 
kryterium usprawiedliwienia: 
własne przepisy, których poza 
nimi mało kto był w stanie 
wypełnić. Stali się „grobami 
pobielonymi’, ślepcami, pro-
wadzącymi ślepych. Naród zaś 
szedł za nimi, nie zdając sobie 
sprawy, że idzie złą drogą. 

Chrystus przedstawił się 
jako przykład przywódcy du-
chowego, korzystającego w 
sposób sprawiedliwy ze swo-
jej władzy. Zdemaskowanie 

wyzyskiwaczy narodu, wyko-
rzystujących swój autorytet dla 
otoczenia się „tabu” wybrania, 
nietykalności, uprzywilejowa-
nia - to służba, wykonywana 
z samozaparciem i poświę-
ceniem, aż do oddania życia 
w obronie „swoich”. Jest to 
służba pełna ryzyka, niebez-
pieczeństw, nie tylko w drodze 
ku zgubionym owcom, lecz 
w obronie przed wilkami. Po 
to przecież przyszedł, „ażeby 
owce życie miały i obficie mia-
ły” - za wielką „cenę”. 

Krew Baranka Wielkanoc-
nego stałą się Krwią zba-
wienia - ocalenia: jak kiedyś  
w Egipcie. Wydarzenie to było 
jednak nierozdzielnie złączo-
ne ze zmartwychwstaniem, 
dlatego od owego momentu 
rozpoczęła się nowa epoka, 
powstała nowa społeczność re-
ligijna, posiadająca Wiecznego 
Pasterza, Drogę, Prawdę i Ży-
cie. Owczarnia, trawa i woda 
w pasterstwie otrzymały nowe, 
duchowe znaczenie, oznacza-
jące Kościół, ewangelię i sa-
kramenty. Ludzkość otrzymała 
Przewodnika, jedynego Przy-
wódcę, pragnącego z miłością 
doprowadzić wszystkich -zjed-
noczonych w jednej owczar-
ni - do domu Ojca. Natchnął 
swoje owce własnym Duchem, 
zesłanym w pięćdziesiąt dni 
po odkupieniu tych, którzy 
sprzedali się najemnikom złe-
go ducha. Powstał Kościół.

Kościół przenika duch mi-
łości, rządów ojcowskich,  
a jeżeli pasterze kiedyś o tym 
zapominali, czy zapominają te-
raz, wówczas i do nich skiero-
wują się słowa Chrystusa, jakie 
kiedyś powiedział do przywód-
ców narodu wybranego.

Dzisiaj - świat szuka jednoś-
ci i pewności. Powinniśmy się 
radować, że nasza społeczność 
religijna posiada zapewnienie 
samego Boga o słusznie obra-
nej drodze. Mamy Dobrego 
Pasterza, który nam ją wyty-
czył. Najmniejszą komórkę 
organizmu Kościoła jest pa-
rafia, gromadząca się w każdy 
Dzień Pański wokół ołtarza. 
Jest to maleńka cząstka całej 
owczarni. To, co się dokonu-
je w obrzędzie liturgicznym, 
powinno znaleźć odbicie we 
wspólnocie wszystkich wier-
nych - zjednoczenie z Chry-
stusem, skupienie się wokół 
jednego Pasterza.

Na najpiękniejsze Święto 
– Zmartwychwstanie Pańskie -
wiele radości płynącej z wiary, 
życzę wszystkim czytającym 
ten tekst.  

Ks. Antoni Sapota

Krew naszego 
zbawienia

*    *    * 
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jest Chrystus Pan.” Dla nas 
poszedł Jezus do Jerozolimy, 
choć  wiedział, iż tam czeka 
Go śmierć na krzyżu.

Podobnie trzeba spojrzeć 
na Jego zmartwychwstanie. 
Nie chodził tylko o zniesienie 
niesprawiedliwego wyroku, 
wydanego na niewinnego Syna 
Bożego lecz i w tym wypadku 
działał Bóg na nas.

Wspaniale wyraża to pieśń 
wielkanocna „Dla nas także 
zmartwychwstałeś Jezu, drogi 

Panie! Bo nam wiarę pewną 
dałeś w nasze zmartwychwsta-
nie, że nas nie zostawisz w zie-
mi: My uczestnikami Twymi, 
to twe obiecanie (Śp. 162).

Dzięki temu możemy śpie-
wać z radością: „Jezus żyje!  
Z Ni i Ja! Śmierci, gdzież 
twej grozy cienie? Jezus żyje 
więc mi da zmartwychwstanie  
i zbawienie. Do swej chwały 
przyjmie mnie – w tej nadziei 
wytrwać chcę.” To główna 
przyczyna naszej radości wiel-

Począwszy od dnia, w któ-
rym ukrzyżowany Jezus z 
Nazaretu zmartwychwstał, 
radosna wieść o zwycięstwie 
Chrystusa nad śmiercią obiega 
świat i raduje serca tych, którzy 
nazywają się od imienia Jego 
chrześcijanami.

W poranek wielkanocny 
Zmartwychwstały wychodzi 
nam naprzeciw i pozdrawia 
nas: „Pokój wam”.

Ponad wiekami rozlega się 
Jego zapewnienie: Byłem 
umarły, lecz oto żyję na wieki 
wieków i mam klucze śmierci 
i piekła.

Cóż oznacza to zapewnienie 
Zmartwychwstałego Pana?

Na Wschodzie bramy miast 
i twierdz zamykano na me-
talowe lub drewniane zamki. 
Klucze do nich miał Król. 
W jego imieniu bramy zamykał 
i otwierał upoważniony sługa. 
Według wyobrażeń starożyt-
nych zarówno wejście do nieba 
jak i do otchłani prowadziło 
przez pilnie strzeżone bramy.

Niekwestionowanym panem 
nieba i ziemi był Bóg. Otchłań, 
kraina zmarłych przyjmowała 
tych, którzy ukończyli swój 
bieg życia. Nikt, kto przekro-
czył jej bramę nie mógł powró-
cić do grona swych przyjaciół. 
Zmartwychwstały Pan wstąpił 
do nieba, zasiadł po prawicy 
Ojca i stamtąd przyjdzie sądzić 
żywych i umarłych. Z drugim 
Jego przyjściem nastąpi po-
wszechne zmartwychwstanie.

Wtedy nie tylko człowiek 
będzie przemieniony i odzy-
ska chwalebną wolność dzieci 
Bożych, ale i stworzenie, tj. 
przyroda, będzie wyzwolona  
z niewoli skażenia.

Zmartwychwstanie Jezusa 
ma znaczenie nie tylko dla 
Niego. Święta Wielkanocne 
nie są tylko wspomnieniem 
faktu z zamierzchłej przeszło-
ści, który wydarzył się bardzo 
daleko od nas i z tego powodu 
mało nas dotyczy. Przeciwnie! 
Boże działanie nigdy nie na-
leży do przeszłości, lecz trwa 
po wszystkie czasy i stale dla 
każdego jest aktualne.

Gdy Bóg na początku stwo-
rzenia powiedział „niech stanie 
się światłość” oraz „niech się 
zieleni ziemia zieloną trawą, 
wydającą nasienie i drzewem 
owocowym, rodzącym wg ro-
dzaju swego owoc” (Mojż.1,),  
to skutki tych słów są widocz-
ne po dzień dzisiejszy. 

Tak samo dramat zbawie-
nia jest aktualny po dzień dzi-
siejszy. Dla nas przyszedł na 
świat Syn Boży, jak to anioł 
powiedział: „Dziś się wam 
narodził Zbawiciel, którym 

kanocnej. Potrójna powinna 
być Wielkanoc, z której cieszy 
się całe chrześcijaństwo.

Pierwsza Wielkanoc – to ta 
leżąca w zamierzchłej prze-
szłości, to ów dawny poranek, 
który dzisiaj wspominamy, kie-
dy słońce wielkanocne wscho-
dziło nad pustym grobem, a do 
grobu tego przyszły kobiety, 
aby namaścić ciało Chrystusa 
Pana. 

Nasza ostatnia Wielkanoc 
leży w przyszłości. To jest ten 
wielki dzień, którego chrześ-
cijaństwa oczekuje, kiedy gro-
by się otworzą na głos trąby 
ostatecznej i kiedy wszyscy, 
co w grobach leżą, powstaną 
i śmierć zostanie przezwycię-
żona, a Pan objawi swoim: „Ja 
żyję i wy żyć będziecie.”

Ale pomiędzy ową pierwszą 
i tą ostatnią Wielkanocą leży 
jeszcze jedna w środku. Z Wiel-
kanocy przeszłości nie mamy 
błogosławieństwa, Wielkanoc 
błogosławionej wieczności nie 
jest wcale nadzieją, jeżeli już 
tu na ziemi teraz nie święcimy 
Wielkanocy, święta wielkanoc-
nego duszy, zmartwychwstania 
wewnętrznego człowieka.

Zdajemy sobie sprawę  
z tego, że gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, a pozostał 
wśród umarłych, Jego słowo 
nie miałoby mocy, a my by-
libyśmy bezsilni wobec mocy 
ciemności. 

Ale Jezus Chrystus żyje  
i oręduje za nami. Syn Boży 
żyje, ma moc w niebie i na 
ziemi. Gdyby było inaczej, 
upadłaby i załamała się nasza 
wiara, śmierć byłaby niezwy-
ciężona. 

Jezus Chrystus – Bóg żywy, 
wypełnia w mocy Ducha Świę-
tego nasze serca wiarą. Wierzy-
my, że zmartwychwstały Pan 
objawi się w chwale, przyjdzie 
i weźmie swój wierny lud do 
siebie, do domu Ojca, gdzie 
wiecznie z Nim przebywać bę-
dziemy. I ta świadomość każe 
nam dziś wielbić i chwalić 
Jego święte imię.

Wrogowie Jezusa chcieli 
zniszczyć dzieło Jego życia 
na ziemi. On jednak w peł-
ni wykonał dzieło zbawienia. 
Zmartwychwstał, żyje i my  
z Nim żyć będziemy. Świat 
ma to słyszeć. Ty masz to wie-
dzieć, my mamy to przeżywać 
na nowo, nie dla zwyczaju  
i tradycji, lecz dla świadectwa 
o zmartwychwstałym. 

Takiego właśnie przeżywa-
nia Świąt Wielkanocnych prag-
nę życzyć wszystkim miesz-
kańcom Ustronia, czytelnikom 
Gazety Ustrońskiej.

      Ks. Piotr Wowry

Alleluja! Chrystus 
prawdziwie 

zmartwychwstał! 
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Od dawna mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego nazywali zwie-
rzęta domowe własnymi imio-
nami. Dotyczyło to szczególnie 
krów i koni. Dzisiaj też można 
spotkać Siwule, Gwiazdule, Ka-
wule, Maliny czy Krasule.

Piewcą góralszczyzny nazywa-
ny jest Paweł Łysek. Urodził 
się w Jaworzynce, a studio-
wał w Krakowie. Po najeździe 
hitlerowskim trafił do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie wykładał 

na nowojorskim uniwersytecie. 
Napisał kilka książek o góral-
skim żywobyciu. Jedna z nich 
to „Z Istebnej w świat”.

105-lecie świętuje OSP w Ze-
brzydowicach. Pierwszą remizę 
ochotnicy wybudowali przed 
100 laty, w 1908 roku, na grun-
cie podarowanym przez hrabie-
go Larischa.

Na Śląsku Cieszyńskim bogate 
są złoża wapieni. Występują na 
Tule, na goleszowskim Cheł-
mie. Pozyskiwano je w kamie-
niołomie w Lesznej Górnej.

Ponad ćwierć wieku temu 
odprawiona została pierwsza 

msza św. w katolickim kościele  
w Marklowicach Górnych. Dzie-
siąty rok istnieje we wsi samo-
dzielna parafia, która obejmuje 
również część Zebrzydowic.

W naszym regionie występują 
okazy jedlicy zielonej, czyli 
daglezji – drzewa pochodzą-
cego z kontynentu północno-
amerykańskiego. Rosną one m. 
in. na cmentarzu komunalnym  
w Cieszynie, na Starym Groniu 
w Brennej oraz w dolinie Czar-
nej Wisełki.

Do produkcji cementu w gole-
szowskiej fabryce używano jako 
domieszki marglu. Są to łupki 
cieszyńskie występujące między 

Jasieniową a Chełmem oraz 
wzdłuż brzegu Bobrówki. Ich 
pokłady sięgają 300 metrów.

Na Śląsku Cieszyńskim wystę-
pują rudy żelaza zwane sfero-
syderyty.  Nie są jednak wy-
dobywane z powodu mocnego 
zanieczyszczenia. 

Od 40 lat działa w Cieszynie 
Towarzystwo Miłośników 
Ogrodnictwa. Kontynuuje tra-
dycje Towarzystwa Rolniczego 
założonego 100 lat wcześniej. 
TMO skupia członków z całe-
go powiatu. Organizuje słynne 
wystawy kwiatów i warzyw, po-
gadanki, prelekcje oraz ciekawe 
wycieczki.                        (nik)

*    *    *

*    *    *

*    *    * 
*    *    *

*    *    * 

*    *    *
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Na ul. Cieszyńskiej mieszkaniec 
Grodźca Śląskiego kierując mer-
cedesem podczas cofania uderzył 
również w mercedesa.
�0.0�.�008 r.
Na ul. 3 Maja kierujący mercede-
sem mieszkaniec Dębicy podczas 
cofania uderzył w opla corsę.
��.0�.�008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej 
z ul. Kozakowicką kierujący for-

dem fiestą mieszkaniec Cieszyna 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
fordowi mondeo kierowanemu 
przez mieszkańca Ustronia.
��.0�.�008 r.
Na ul. Grażyńskiego kierujący vw 
golfem mieszkaniec Zabrza zde-
rzył się z nissanem kierowanym 
przez mieszkańca Międzyrzecza.
��.0�.�008 r.
Na ul. Grażyńskiego kierujący 
fiatem 126 p mieszkaniec Ustro-
nia wpadł w poślizg i zderzył 
się z suzuki kierowanym przez 
mieszkankę Ustronia.            (ar) 

�0.0�.�008 r.
Kazano uporządkować poprzyci-
nane gałęzie leżące koło potoku 
przy ul. A. Brody odpowiedzialnej 
firmie. Gałęzie zostały uprząt-
nięte.
�0.0�.�008 r.
Prowadzono kontrole posesji  
w dzielnicach Zawodzie Górne  
i Dolne. Posesje były posprzątane.
��.0�.�008 r.
Prowadzono kontrole wokół 
parków i placówek szkolnych,  
a także przystanków autobuso-
wych. Sprawdzano zachowanie 
się młodzieży. Straznicy nie mieli 
zastrzeżeń.

��.0�.�008 r 
Interweniowano w sprawie za-
kłócania porządku publicznego 
przez nietrzeźwego mężczyznę. 
Zdarzenie miało miejsce na ul. 
Sikorskiego. Nietrzeźwy został 
przewieziony do domu.
�5.0�.�008 r.
Strażnicy Miejscy interweniowali 
z powodu padniętej sarny przy ul. 
Drozdów.                  (ar)

*    *    *

20.30 
co piątek muzyka na żywo

28.03 - LOTHAR DZIWOKI 
 & LOTHARSI !

Koncert big bandu puzonisty, wo-
kalisty, polskiego Louisa Amstronga 

- Lothara Dziwoki. 
Legenda jazzu tradycyjnego w Angel’s!

TOWARZYSTWO  WĘDKARSKIE
 „USTROŃ” 

zaprasza członków na walne zebranie 
�0 marca o godz. 9.00

ROWEREm WOKół półWYSpU IbERYjSKIEGO
Jestem studentką trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycz-

nego w Katowicach na kierunku Turystyka i Rekreacja. Rower 
od dziecka był jedną z moich ulubionych form rekreacji, jednak 
moja prawdziwa przygoda z tym sportem rozpoczęła się dopiero 
na uczelni, gdzie poznałam ludzi zafascynowanych kolarstwem. 
Jedną z tych osób jest Patrycja, z którą w najbliższym sezonie 
letnim zamierzamy zdobyć najbardziej wysunięte na południe i na 
zachód punkty Europy podczas wyprawy rowerowej, którą zaty-
tułowałyśmy „Wokół Półwyspu Iberyjskiego na dwóch kółkach”. 
Wyprawa potrwa dwa miesiące, a naszym celem będzie również 
zapoznanie się z pozostałościami kultury arabskiej i rzymskiej na 
terenie Hiszpanii i Portugalii. Jednak głównym motywem podróży 
jest dla nas zdobycie cennych i niezbędnych materiałów do pracy 
licencjackiej, którą zamierzamy obronić po powrocie z wyprawy. 
Na naszą wyprawę szukamy sponsorów. Proszę o kontakt na adres 
mailowy (ewa.pietrzyk@gmail.com).              Ewa pietrzyk 

*    *    *

*    *    *

Zbiórka	wielkich	gabarytów.										 	 								Fot.	w.	Suchta

ŻYCZYMY PAŃSTWU, 
RADOSNYCH, KOLOROWYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 
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Czy znany jest panu Ustroń?
Nie. Jestem tu pierwszy raz w życiu. Kiedyś byłem w Cieszynie, 
nawet grałem tam w teatrze. Nie są to jednak te rejony Polski,  
w których bywam często. Piękne, ale nie moje.
A jakie są pana rejony?
Kiedyś Tatry, a teraz Bałtyk. Całą młodość spędziłem na chodze-
niu po górach i to bardzo intensywnie. Zszedłem całe Tatry, a na 
zachód nigdy mnie nie doniosło. Jako młody człowiek zaczynałem 
się wspinać, ale to się urwało.
Co pan odczuwa przyjeżdżając do małej miejscowości?
Po pierwsze nie małej, bo bardzo rozległej, a po drugie niewiele 
tu zobaczyłem. Przyjechałem i po spektaklu zaraz wyjeżdżam. 
Mogę się jedynie domyślać, że jest to miejscowość turystycz-
no-wypoczynkowa. Takie miejscowości na świecie są do siebie 
podobne. Różny jest krajobraz. Najważniejsze jest to co wokół. 
Jak mówi mój kolega: „Wszystkie miasta są takie same.” Coś 
w tym jest. Takie same centra handlowe, te same firmy, szyldy. 
Oczywiście wszędzie są enklawy właściwe danemu miastu, jakieś 
stare budowle. Różnią się ludzie, ale ja nie poznałem tu nikogo.
Czy publiczność w takich małych miastach i w Warszawie 
się różni?
Naturalnie, na korzyść tych mniejszych miejsc. W Warszawie 
publiczność jest strasznie zróżnicowana, a także zdemoralizo-
wana, kapryśna, snobistyczna. W mniejszych miastach zawsze 
znajduje się grupa ludzi, może niewielka, która w istotny sposób 
interesuje się sztuka, literaturą, czy w ogóle tym co się nazywa 
humanistyczna działalnością. Dlatego warto tu przyjeżdżać. 
I lubi pan występować w takich małych miejscowościach?
Generalnie nie lubię występować ponieważ to jest mój zawód,  
a zawodu zazwyczaj się nie lubi. Pan też nie lubi swojego zawodu 
i wolałby pan teraz siedzieć w domu. Ja też wolę. Mówiąc po-
ważnie, nie ma kategorii lubi – nie lubi. To jest moja praca i ja ją 
wykonuję. Jednego wieczoru to lubię, drugiego nie. Dzisiaj nie 
lubię, bo musiałem jechać 450 kilometrów, powiedzieć Herberta  
i wrócić z powrotem. Nie mogę zobaczyć Ustronia, nic nie zwie-
dzę, tylko przyjeżdżam tak jak piłkarz na mecz i wracam.
piłkarze mają swoje ulubione stadiony.
Dlatego mówię, że wolę grać na małych.
A interesuje się pan sportem?
Już się tym nie zajmuję. Kiedyś grałem w tenisa, nawet nieźle, 
biegałem średnie dystanse, dosyć dobrze pływam. Przy różnych 
okazjach dużo pływam, to mi zostało. 
Aktorzy to ludzie sprawni fizycznie.
Tacy musimy być. Wielu moich młodszych kolegów w dalszym 
ciągu zajmuje się sportem. Teraz golf stał się modny, sport po-
wolny, ale relaksujący, dotleniający. Narty to też sport używany 
przez nasze środowisko.
Wspomniał pan o elitach w małych miasteczkach. Czy nie 
sądzi pan, że często wzorują się na Warszawie?
Nie wiem. Na tym się nie znam. Widzę jedynie, że w reakcjach 
są inni, bardziej świeży, mniej obciążeniu wielkomiejskością,  
a przede wszystkim uczciwsi. Z moich kontaktów nie wynika, 
że oni coś udają. Przeciwnie, są dosyć szczerzy. To raczej ludzie 
wielkomiejscy udają, snobują się. Ale nie jestem ani socjologiem, 
ani badaczem ludzkich charakterów, więc to co mówię nie jest 
wiążące. Takie są moje wrażenia
jak ważne są warunki, w których aktor występuje?
Zależy co się gra. Gdy robimy wieczór Herberta, zawsze błagam 
żeby nie wpuszczać więcej niż sto osób. To kameralna impreza 
i wolę to mówić w pokoju do dziesięciu osób. Dzisiaj organiza-
torami wszelkich imprez kieruje ekonomia. To się musi opłacić. 

(dok. na str. 6)

Rozmowa ze Zbigniewem Zapasiewiczem

Podczas	tegorocznych	Ustrońskich	Spotkań	Teatral-
nych	USTA	gościlismy	znakomitych	aktorów.	Korzysta-
jąc	z	okazji	przeprowadziliśmy	z	nimi	rozmowy.
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Wyszydełkowany kogucik.		 							 								Fot.	a.	rokosz

Kiedyś mi proponowano, żebym powiedział Herberta dla dwóch 
tysięcy ludzi w jakiejś hali. Kiedy odmówiłem, obrazili się na 
mnie: „Jak to, pan nie chce żeby tylu ludzi pana obejrzało.” A to 
się do tego nie nadaje. Delikatna, intymna poezja, którą trzeba 
mówić blisko. Jeżeli gra się coś ostrego, coś co jest np. blisko 
cyrku, groteski, gdzie jest dużo ruchu, efektów, to wtedy sala 
powinna być duża. Zagranie tego w pokoju byłoby głupkowate. 
Nie ma odpowiedzi czy lepsza jest sala duża czy mała. Zależy 
do czego.
po śmierci Herberta różne środowiska polityczne próbowały 
go zawłaszczyć. Co pan o tym sądzi?
Nie zauważam tego. Obawiam się jednego – żeby nie było za 
dużo Herberta, bo ludzie się nim zmęczą. To zawsze jest nie-
bezpieczne, gdy mamy np. rok Herberta. Trzeba jego poezje 
spokojnie dawkować.
były jednak dość burzliwe dyskusje o tym co Herbert myślał, 
jakie miał przekonania polityczne.
Ktoś go nawet oskarżył o kontakty z UB. Brednie. Jaka opcja 
teraz czyni go swoim? Nie widzę. Herbert nigdy nie był pisarzem 
politycznym. A ludzie różne plotą głupstwa.
Ale miał zdecydowanie antykomunistyczne poglądy.
Tak. Ale też nigdy nie wymówił w swojej twórczości słowa ko-
munizm. Mówił o gnębieniu, o tyranach, ale słowa komunizm nie 
ma w jego poezji. Nie był poetą interwencyjnym. Występował 
przeciwko gnębieniu jednego człowieka przez drugiego. Nie 
mówił jednoznacznie. Mówił o tyranii, ale nie o tym jak ta tyra-
nia się konkretnie nazywa. Wszystko co było tyrańskie, było mu 
wrogie, czy to był komunizm, czy faszyzm. To pan ma wybrać, on 
za pana tego nie zrobi. „Bądź wierny, idź.” A gdzie nie mówi. Ma 
pan być wierny sobie i iść. Chce pan na lewo, niech idzie pan na 
lewo, chce pan na prawo, to na prawo. Ale ma pan być w zgodzie 
ze sobą.                                         Rozmawiał: Wojsław Suchta 

roZmowy	
Z		aktoramI

Czy był pan kiedyś w Ustroniu?
Tak często tu bywałem, te tereny są mi bliskie, znam je, przyjeż-
dżałem tu na wakacje.
Dlaczego wybrał pan tę sztukę, czym pana zainteresowała?
Wybrałem tę sztukę, bo wydał mi się ważny temat, który porusza 
autor. Widzi pani, szkoła i rodzina to filary, które kształtują całe 
młode życie człowieka, jeżeli jeden z tych filarów jest zachwia-
ny, to potem życie człowieka jest zachwiane. To są podstawowe 
rzeczy, podstawowe i bardzo ważne.
Zagrał pan nauczyciela, który ma kłopoty z młodzieżą, wiem, 
że mieszka pan we Francji. Czy ten problem tam występuje? 
Czy szkoła we Francji różni się czymś od szkoły w polsce?
Myślę, że tu i tam jest podobnie. Problem jest uniwersalny
Co pan myśli o zawodzie nauczyciela?
To jest taki wieczny zawód. Nauczyciel to taki ktoś, kogo każdy 
człowiek musi spotkać. Są różni nauczyciele, dobrzy i źli. Tych 
lepszych się pamięta. Są to ludzie, którzy kształtują nasze życie.  
W sztuce, w której pan zagrał poruszony został problem wi-
zerunku nauczyciela, jaki on według pana jest?
Nie wiem, ale jeśli nauczyciel tyle zarabia ile zarabia, to ten, kto 
ma wille, luksusowy samochód, powie, że to jest dziadowski 
zawód.
Zagrał pan postać, która jest szalenie wrażliwa i ta wrażliwość 
przeszkadza jej w wykonywaniu swojej pracy. jak to jest  
z zawodem aktora, czy duża wrażliwość mu pomaga, czy nie?
 Są różne szkoły, jednak artysta chyba bazuje na tej wrażliwo-
ści. Myślę, że nie może nie używać swojej wrażliwości. Gdyby 
się zamknął w sobie nie mógłby komunikować się ze światem. 
Artysta posługuje się tą swoją wrażliwością jak kompasem, ona 
wyznacza mu właściwy kierunek.

(dok. ze str. 5)

(dok. na str. 7)

Rozmowa z Wojciechem pszoniakiem

wIelkaNocNe
ZwycZaje

*    *    *

Malowanie pisanek nie jest naszym zwyczajem. U nas się 
jedynie barwiło jajka w łupinkach cebuli. Natomiast technika 
batiku pochodzi ze wschodu. Inne formy ozdabiania jaj to otoczki 
robione z kordonka, które później wymyśliły gospodynie z nasze-
go regionu. Ciekawy zwyczaj związany jest z jajkami wielkanoc-
nymi. Ugotowane na twardo jajka toczyło się pod nogami krów. 
Miało to sprawić, że krowy będą dawać dobre mleko, chroniło to 
krowy przed czarownicami kradnącymi mleko. U nas nie było też 
zwyczaju dzielenia się jajkiem, tak jak robi się to bardzo często 
dzisiaj. W Wielkanocną Niedzielę spożywało się jajecznicę, nie 
kroiło się jajek na kawałeczki. Oprócz tego na stole nie mogło za-
braknąć murzyna, czyli ciasta wyrabianego z drożdży, w którego 
środku znajdują się kawałki kiełbasy i szynki. Ciekawostką jest to, 
że drożdże się rozgniatało w wywarze z gotowanej szynki, więc 
ten murzyn miał już specyficzny smak. Piekło się babki ogromne, 
takie z kopy jajek na przykład. Jeszcze do dziś zachowały się 
formy do takich ciast. Posiadamy w zbiorach muzealnych takie 
ogromne babówki, czyli foremki gliniane służące do wypiekania. 
Wypiekane baranki upowszechniły się dopiero w czterdziestych 
latach XX wieku. Żurek się gotowało z zakwasu chlebowego, 
był on też charakterystyczną potrawą na stole. Kiedy wracało się  
w Niedzielę Palmową do domu, uderzało się tą palmą krowy, by 
dawały mleko przez cały rok. Bazie zapalało się podczas burzy, 
chroniły one przed uderzeniem pioruna. W Wielki Piątek piło się 
tak zwaną tatarczówkę, czyli wódkę pędzoną z kłączy tataraku. 
Miała ona bardzo gorzki i nieprzyjemny smak i przypominała 
ludziom w ten dzień ocet z żółcią, który podano Jezusowi wiszą-
cemu na krzyżu. Takim zapomnianym już pewnie przez ludność 
zwyczajem jest mycie się w Wielki Piątek w wodzie bieżącej, 
nie stojącej, na przykład w potoku. Miało to podobno zapewnić 
zdrowie na cały rok. Przychodzili też parobkowie z końmi, żeby 
je obmyć, by pracowały w zdrowiu cały rok. Śmigus dyngus 
to zwyczaj dobrze znany do dziś. Oblewano się wodą, czasem 
nawet gnojówką, w ruch szły beczki, wiadra. Nie oblewało się 
nigdy dziewcząt chodzących z goiczkiem. Goiczek to było takie 
drzewko świerkowe przystrojone wydmuszkami jajek, bibułą, 
wstążkami i łańcuchami. Te dziewczyny chodziły z winszem 
wielkanocnym od domu do domu i musiały być suche. Dostawały 
za to cukierki, jajka. Ciekawy jest też zwyczaj bicia dziewcząt kar-
waczami pod kolanami. Jeśli któraś nie została zbita, oznaczało to, 
że nie ma powodzenia. Dawniej chowało się prezent od zajączka 
w lesie, dawniej też nie święciło się potraw, to jest nowy zwyczaj.   
                    O zwyczajach wielkanocnych opowiedziała 

Alicja michałek, notowała Anna Rokosz
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Katarzyna Szkaradnik

                               *      *      *
Nosisz w pamięci owce – mleczne czy brunatne –
Orientacyjne punkty w podgórskim sztafażu,
Których kudłate fale na dziewiczą trawkę
Należało wypędzać za odległych czasów?

Nie tylko owiec brakło, bo cały inwentarz
Gospodarski dziś lichy, wszak się nie opłaca,
Ale został Baranek jeden na te święta
I ku Niemu się winny nasze oczy zwracać.

Ten, który tak zwycięsko przetrwał straszną zimę,
Niech rozbudzi w nas wiosnę, przyda nam otuchy, 
Lodowy mur niech między nami się rozpłynie,
Znowu się jak pisanka złość, troska rozkruszy.

Cud sprzed wieków na naszych oczach się ponawia,
Niech Zmartwychwstały pokój wnosi w świat zbyt zmienny…
Bo choćby na pachołka czekała galanka
Z wielkanocnym murzinym, zupełnie jak niegdyś,

Choćby wciąż wyglądała, kiedy ją w śmiergusta
Przyjdzie czule karwaczym smagnąć; gdy na stoku 
Równicy dojrzy stadka na trawiastych pustkach – 
Niech zaciśnie powieki – to tylko łza w oku!

Czy według pana człowiek wrażliwy ma szansę zaistnieć  
w dzisiejszym świecie? A może nasza kultura propaguje tylko 
wzorce bardzo agresywne?
Czy ma szansę? No z tym jest trudno. Oczywiście łatwiej jest 
zaistnieć w pop kulturze, np. takiej Dodzie, która ma jasne włosy 
i odpowiedni na dzisiejsze czasy głos, niż takiemu wybitnemu 
artyście, muzykowi, poecie. Tworzą oni sztukę niszową, ale 
nie wszyscy są przygotowani do jej odbioru. W związku z tym, 
że produkt dominuje, musi być sprzedany natychmiast, więc 
uprawianie sztuki nie jest takie ewidentne, oczywiście mówimy  
o wysokiej sztuce.
Dojrzały, doświadczony aktor staje przed faktem szybko zmie-
niającej się kultury młodzieżowej, która mówi własnym, nie za-
wsze zrozumiałym językiem. Czy ma szansę pociągnąć za sobą 
młodzież, czy potrafi zrobić o nich i dla nich przedstawienie,  
w którym będzie mówił ich językiem?
Ja po prostu robię swoje. Staram się wybierać sztuki ważne  
i mądre, które niosą jakieś przesłanie, przez które ja mogę na 
temat świata coś powiedzieć, przekazać, dotrzeć do publiczności. 
Choć wiadomo, że nie do wszystkich można dotrzeć, wie pani, to 
jest sztuka, a nie piłka nożna. Nie ma takiego stuprocentowego 
przekazu, że wszyscy ludzie zrozumieją, o co mi chodzi. Staram 
się mówić do jak najszerszej widowni, bo jak bym był na stadionie 
to już nic nie mógłbym powiedzieć. Oczywiście, że muszę się 
też przygotować, wejść w postać takiego człowieka, stworzyć tę 
postać, żeby ona zaistniała.             Rozmawiała: Anna Rokosz

(dok. ze str. 6)

(dok. na str. 8)

Rozmowa z joanną Żółkowską i Cezarym Żakiem

jakie są państwa wrażenia po spektaklu, jak się grało dla 
tak małej publiczności? Czy znają państwo Ustroń, czy byli 
państwo kiedyś tutaj?
J. Ż. -  Ja tu kiedyś byłam i bardzo mi się spodobało to, że 
znalazłam cały dom kultury odremontowany, nowe garderoby, 
odnowioną salę. To znaczy, że tu się inwestuje w kulturę, że to 
jest ważne. Kiedyś siedziałam w takiej małej garderóbce obok 
sceny i było bardzo skromnie, teraz jest zupełnie inaczej i tu 
moje gratulacje.
C. Ż. - A ja nigdy tu nie byłem, jestem tu po raz pierwszy, a pub-
liczność znajduję taką jak wszędzie czyli dobrą, bo publiczność, 
której chce się ruszyć z domu i przyjść na przedstawienie i jeszcze 
zapłacić za bilet, to jest publiczność dobra i rozumna. Reakcje 
na to przedstawienie są zupełnie takie same, zawsze nam się  
z przyjemnością to gra, bo to jest bardzo dobrze napisana sztu-
ka. Bardzo lubimy to grać, zresztą gramy to od tylu lat i ciągle 
chcemy to grać.
Lubią państwo chodzić po górach?
J. Ż.- Ja lubię, ale w Ustroniu jestem tylko w sprawach zawodo-
wych, nie byłam tu nigdy w innym celu. Wiem, że tu są sanatoria, 
w jednym będziemy mieszkać za chwilę. 
C. Ż.- Ja lubię góry tylko zimą, latem nie lubię. 
Czyli pan jeździ na nartach?
C. Ż. - Jeździłem, ale teraz producent mi zabronił, bo stwierdził, 
że jest to zbyt urazowy sport, a ja nie mogę sobie pozwolić na 
kontuzje, tłum ludzi nie będzie pracował za mnie jak mi się coś 
stanie. Po prostu nie powinienem tego sportu uprawiać, bo może 
się to skończyć kilkumiesięcznym leżeniem w gipsie. To byłoby 
straszne.
Czy lepszy bezpośredni kontakt z publicznością czy granie dla 
telewizji? Czy łatwiej jest grać w teatrze czy w telewizji?
C. Ż. – Ja uważam, że o wiele trudniej jest grać w teatrze. Tam 
kontakt z publicznością jest na żywo, a w telewizji gra się przed 
kamerą, to jest o wiele łatwiejsze. Pracując w telewizji nie mam 
tej presji, że mój serial ogląda osiem milionów ludzi, o tym się 
nie myśli stojąc przed kamerą i grając. Ja jestem na takim etapie 

*    *    *
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roZmowy	
Z		aktoramI

 Ustrońskie USTA nie zapominają o publiczności najmłodszej. 
11 marca odbył się występ laureatów IV  Miejskiego Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Teatralnych. Dzieciom, zapraszanym 
z ustrońskich szkół, zaprezentowali się zwycięzcy przeglądu 
– grupa teatralna „Kamakijo” pod opieką Magdaleny Kołoczek 
oraz zdobywcy wyróżnienia II stopnia – teatrzyk szkolny „Bu-
ratino” z SP-2 pod opieką Wiesławy Herman. Laureaci przedsta-
wili współczesną wersję bajki wszystkim nam dobrze znanych  
i opowiadanych w dzieciństwie historii o smokach i królewnach. 
Natomiast teatrzyk szkolny z egzotyczną energią i choreografią 
przedstawił „Ali-Babę i 40 rozbójników”.            Anna Rokosz

(dok. ze str. 7)
swojego życia, że wygodniej mi grać przed kamerą, ponieważ 
jestem ze swej natury leniwy. Już w teatrze mi się nie chce grać. 
Sam fakt, że odszedłem z etatu z Teatru Powszechnego świadczy 
o tym, że przeżywam kryzys teatru, ale nie jako miejsca do grania, 
tylko teatru jako instytucji.
J. Ż. – Ja bardzo lubię grać w teatrze, ponieważ tam wydziela się 
niezbędna ilość adrenaliny potrzebna do grania, do życia, bo to 
jest rodzaj takiego stresu przyjemnego, ponieważ zaczynamy i to 
trwa godzinę i nie można tego przerwać i to jest jazda bez trzy-
manki. Ja to lubię, to mnie tak ekscytuje i daje taką przyjemność 
płynącą ze strachu.
Dlaczego wybrali państwo tą sztukę?
C. Ż. – Bo nam taką zaproponowano i jak przeczytaliśmy tę sztukę 
to od razu wiedzieliśmy, że warto w nią zainwestować. To jest po 
prostu dobrze napisana sztuka, a mało jest sztuk komediowych 
dobrze napisanych. My się czujemy dobrze w komedii, jesteśmy 
z takim aktorstwem utożsamiani, więc dlaczego nie. Bardzo lubi-
my ze sobą grać. Znamy się jeszcze z Teatru Powszechnego, tam 
poznaliśmy się, feromony zaczęły działać no i już. Wiedzieliśmy 
od razu, że będzie nam się fajnie to grało i tak jest do dziś. Tak, 
że filozofii żadnej w tym nie było.
Czy lubi pani grać role charyzmatycznych kobiet?
Blisko mi do takich ról, widocznie taka trochę jestem i pewnie 
dlatego jestem tak obsadzana. 
Najlepsza i najgorsza rola w życiu?
J. Ż. – Ja zawsze powtarzam, że nie mam ulubionych ról, lubię te, 
które mi się udały, a o tych nieudanych staram się zapomnieć.
C. Ż. – Ja jestem tego samego zdania, co koleżanka.
                                                        Rozmawiała: Anna Rokosz

usta  młodych

Urząd miasta Ustroń 
informuje, 

że w dniu  10 marca 
2008 r.  na tablicy ogło-
szeń  został  wywieszony  
na okres 21 dni  wykaz 
nieruchomości:

- przeznaczonych do 
dzierżawy, najmu na okres 
do trzech lat  niezabudo-
wanych i zabudowanych 
obiektami nie związa-
nymi trwale z gruntem   
a stanowiących  własność 
osób prawnych, fizycznych  
i jednostek nie posiada-
jących osobowości praw-
nej.
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Baranki państwa Bałonów na Jelenicy.                                                               Fot. h. cieślar

 okres przedświąteczny to czas po-
rządków. o porządkowaniu miasta mówi 
burmistrz Ireneusz szarzec.

*    *    *
Święta w tym roku mamy wcześnie,  

a okres przedświąteczny to dla wszystkich 
mieszkańców czas porządków. Podobnie 
dla miasta. Musimy się przygotować do 
przyjęcia gości świątecznych. Porządkom 
miejskim sprzyja wcześniejsza wiosna,  
a raczej brak zimy. Jesteśmy już w trakcie 
remontów cząstkowych dróg, rozpoczęło 
się sprzątanie ulic, grabimy liście. Tego-
roczna aura pozwoliła uniknąć kosztów 
związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg, z drugiej strony narażeni byliśmy 
na silne wiatry, co wszystkim mocno się 
dało we znaki. Wiatr roznosił też śmieci, 
worki foliowe, itp. Teraz widzimy to 
wszystko na krzewach i drzewach, płotach 
i urządzeniach infrastruktury. Staramy 
się to wszystko sprzątać. Chcielibyśmy, 
by na Święta Wielkanocne miasto było 
uprzątnięte i w miarę czyste.

Daje się zauważyć, że mieszkańcy też 
w tym roku wcześniej przystąpili do wio-
sennych porządków. Chciałbym podzię-
kować tym wszystkim, którzy czują się 
odpowiedzialni za stan naszego miasta  
i przyczyniają się do poprawy estetyki. 
Wielu mieszkańców porządkuje nie tylko 
swoje posesje, ale także to wszystko co 
znajduje się przed nimi. To nasz wspólny 
interes i dobrze, że tak wielu przyczynia 
się do tego, by czas świąteczny spędzać  
w mieście uporządkowanym.

Jak już wspominałem rozpoczęliśmy 
remonty dróg. Już pod koniec lutego 
likwidowaliśmy na głównych drogach 
najbardziej uciążliwe dziury. Szczęśliwie 
większość dróg w centrum została wyre-
montowana w ostatnich latach i tych uciąż-
liwości jest coraz mniej. Również chodniki 
w większości są w dobrym stanie.

Oczywiście nie da się wszystkich po-
rządków w mieście przeprowadzić przed 
świętami. Cały kwiecień to także okres 
wytężonej pracy, tak by na czas świąt 
majowych miasto było wysprzątane, by 
tereny miejskie i cała infrastruktura były 
przygotowane na przyjęcie gości.

Tradycyjnie elementem wiosennych 
porządków jest organizowana przez miasto 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 
Zbiórkę przeprowadza Przedsiębiorstwo 
Komunalne. Każdy mieszkaniec może 
za darmo wystawić zużyte sprzęty, które 
trudno załadować do pojemnika na śmieci. 
Celem jest ograniczenie zaśmiecania tymi 
sprzętami zagajników, terenów przydroż-
nych. Taka zbiórka jest organizowana co 
roku. Jednocześnie czynna jest cały czas 
stacja przeładunkowa, gdzie można, ale już 
za opłatą, przywieźć niepotrzebne i uciąż-
liwe rzeczy i sprzęty. Niech Ustroń będzie 
wolny od plagi dzikich wysypisk.

Notował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza
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Chór kościelny - Ustroń Polana. Siedzą: Franciszek Wawrzyk, 
Ferdynand Suchy, ks. Alojzy Wencepel, NN. Rząd I: NN, Danuta 
Bolik, Jadwiga Kawecka, Olga Sucha, Szewczyk, Urszula Mi-
chalak, Helena Tomaszko, Bronisława Wawrzyk, Gawlas, Zofia 
Nowak, Krystyna Chowaniec. Rząd II: Sztwiorok, NN, Roman 
Zabdyr, Klemens Tomaszko, Alojzy Tomaszko, Jan Puzoń. Rząd 
III: Emil Fober, Jan Kochan,  Szewczyk, Dominik Ferfecki, 
Lehrich, Irena Macura. 

Zielyniućko wszyndzi, słóneczko przigrzywo
tak pieknie na świecie jyno wiosnóm bywo.
Rozmaite ptoszki szumnie wyśpiywujóm,
isto sie wiosynnóm poróm też fest radujóm.
A tu mómy świynta – Wielkanoc nadchodzi
radujmy sie wszyscy – smucić sie nie godzi. 
Niech nas połónczy Chrystus zmartwychwstały
i świat pełen nadzieji oraz Boskiej chwały.  

                                                            Jewka

Klub Propozycji zaprasza w czwartek 27 marca o godz. 17.00,  
na wykład prof. Daniela Kadłubca pt. „Po naszymu – porozma-
wiajmy o rodzimej gwarze”, który będzie ilustrowany tekstami 
gwarowymi Urszuli Stefanii Korzonek i Anieli Kupcowej. Goś-
ciem spotkania będzie aktorka Halina Branna – Paseka.
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pIelgrZymowaNIe
Przekaz głosi, że Apostoł Jakub Starszy po Zesłaniu Ducha 

Świętego udał się do Hiszpanii. Po jego męczeńskiej śmierci 
relikwie sprowadzono do Hiszpanii i spoczywają w katedrze  
w Santiago de Compostela. W średniowieczu grób św. Jakuba był 
trzecim po Ziemi Świętej i Rzymie najważniejszym sanktuarium 
chrześcijaństwa na świecie. Cztery różne pielgrzymie szlaki  
z Europy do Composteli zostały opisane w XII w. w pierwszym 
przewodniku, jaki w ogóle powstał. Sama nazwa Santiago de 
Compostela pochodzi z czasów walk chrześcijan z Arabami na 
Półwyspie Iberyjskim. Apostoł Jakub Starszy w czasie bitwy  
z Maurami pod Clavijo w 844 r. miał się pojawić  na niebie, 
przyczyniając się do zwycięstwa chrześcijan. Od tego czasu 
datuje się kult świętego. Chrześcijańskie rycerstwo idąc do boju 
z niewiernymi wznosiło okrzyk Santa Iacob (Święty Jakub), co  
z czasem przybrało formę Santiago. Natomiast Compostela pocho-
dzi od słów „Campus Stellae” (Pole Gwiazdy). Relikwie świętego,  
w czasie gdy na Półwyspie Iberyjskim panował islam, zaginęły  
i dopiero w IX w. odnalazł je biskup Teodomir prowadzony 
przez spadające gwiazdy. Jakub był pierwszym patronem Hi-
szpanii i Portugalii. W ciągu wieków do Santiago de Compostela 
pielgrzymowały rzesze chrześcijan. Miało to wielkie znaczenie 
integracyjne, co w XIX wieku ujął Goethe stwierdzeniem, że idea 
Europy narodziła się podczas pielgrzymek do Santiago.  Do dziś 
Santiago de Compostela jest miejscem, do którego pielgrzymują 
nie tylko chrześcijanie. W ubiegłym roku pielgrzymkę odbył 
Wiktor Żyszkowski, o czym barwnie opowiadał 9 marca, podczas 
spotkania w Czytelni Katolickiej. 
- Byłem na wykładzie na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie au-
striacki znany podróżnik miał prelekcję o Santiago de Compostela 
i powiedział: „Wyruszyłem jako podróżnik, a w miarę przemierza-
nych kilometrów stałem się pielgrzymem”. To mnie zafrapowało 
– stwierdził Żyszkowski, a następnie kontynuował: Stajemy na 
początku drogi. Camino, czyli droga, to światowe dziedzictwo 
kulturowe wciągnięte na listę UNESCO. Była to pielgrzymka,  
a nie zwiedzanie zabytków. Niemniej ma miejsce wielowymia-
rowość przeżyć. Są zabytki, piękne krajobrazy… Będę się starał 
opowiedzieć o przebiegu drogi, o tysiącu kilometrów na piechotę. 
Trudność jest jednak w przekazaniu najistotniejszego - przeżyć 
wewnętrznych. 

Następnie posiłkując się slajdami W. Żyszkowski przedstawił 
swoją drogę do Santiago de Compostela. Od Pirenejów po At-
lantyk. Pielgrzymował 40 dni. Początkowo górami z przepięk-
nymi widokami na Pireneje, co ilustruje wystawa malowniczych 
fotografii wykonanych podczas wędrówki i prezentowanych  
w Czytelni. Już po niedługim czasie okazuje się, że w plecaku jest 
za dużo rzeczy, a nowe buty obcierają stopy. Przez czterdzieści 
dni marszu na szlaku zawiązują się między pielgrzymami zna-
jomości, przyjaźnie. Każdy idzie własnym tempem. Bywa więc, 
że idzie się z kimś kilka dni, po czym ktoś dłużej odpoczywa, 
ktoś chce iść szybciej. Następuje rozstanie, o co nikt do nikogo 
nie ma pretensji. Żyszkowski jako pierwszych pielgrzymów 
spotyka Niemców - emerytowanego górnika z Dortmundu oraz 
pielęgniarkę z Weimaru, luterankę. Motywacje do odbycia piel-
grzymki są różne. Niektórzy chcą się sprawdzić, dla innych jest 
to przeżycie wewnętrzne, jeszcze inni pielgrzymują w określonej 
intencji. W. Żyszkowski odczytał kilka zebranych po drodze 
świadectw pielgrzymów:

Kanadyjka Krystyna: - Studiowałam filozofię, teologię, a chcę 
zostać pielęgniarką. Miałam rok praktyki, ale nie mam pewności. 
Idę, aby się sprawdzić.

Niemiec Piotr: - Mam problemy. Nie mogę sobie z sobą pora-
dzić. Szukam odpowiedzi.

Kanadyjka Anna: - Do dwunastego roku życia chodziłam do 
kościoła z rodzicami. Teraz mam dwadzieścia parę lat. Tyle 
różnych reklam, filozofii, astrologii, zamieszania i nie wiadomo, 
czego się trzymać. Przyjechałam tu, może znajdę odpowiedź.

Niemka: - Przed paru laty stwierdzono u mnie nowotwór. Nie 
bardzo było wiadomo, jaka przyczyna. Przeszłam kurację, ale 
nadal mówiono, że żyć będę nie więcej niż dwa lata. Żyję dłużej, 
mam siły i przyszłam podziękować Panu Bogu.

Małżeństwo z Niemiec: - Manfred usłyszał od swego przyja-
ciela o Santiago i rozentuzjazmowany wpada do domu i woła: 

„Heidi, już wiem, co będziemy robić na nasze srebrne wesele. 
Pójdziemy do Santiago!”

Christian: - Chcę zostać kapłanem i wyruszyłem, by nabrać 
pewności.

Na szlaku spotyka się ludzi z całego świata. Wiele osób przyby-
wa z Ameryki Południowej, szczególnie Brazylii,  z Azji - Korei, 
Japonii, z Płd. Afryki.  Ostatnio głośno było o przechodzącym 
przez Polskę Australijczyku, idącym ze swej ojczyzny do San-
tiago de Compostela w intencji jedności chrześcijan.  Polaków 
spotyka się na trasie niewielu. Więcej naszych rodaków jest  
w Santiago de Compostela, ale przeważnie to nie pielgrzymi, tylko 
turyści. Najwięcej W. Żyszkowski spotykał  na trasie Niemców, 
Francuzów, Włochów i Hiszpanów. Pielgrzymkę można odbywać 
pieszo, konno lub na rowerze.  Często się zdarza, że Hiszpanie 
pielgrzymują do Santiago na raty. W kolejnych latach podczas 
urlopu przechodzą poszczególne etapy drogi.

Na szlaku w Hiszpanii nocuje się w schroniskach dla pielgrzy-
mów. Aby nocleg otrzymać,  trzeba okazać specjalny paszport 
pielgrzyma. Można nocować tylko jedną noc i rano trzeba schro-
nisko opuścić. W Aragonii płaci się około 7-10 euro za nocleg,  
w kolejnych krainach jest taniej. Są schroniska prowadzone przez 
wolontariuszy, wtedy często za „co łaska”, ale są też schroniska 
prywatne nastawione na zysk. W schronisku znajdują się łóżka 
piętrowe bez pościeli, więc trzeba mieć ze sobą śpiwór. Sale są 
zazwyczaj wieloosobowe. Od ośmiu łóżek do sześćdziesięciu. 
Zawsze jest prysznic, kuchnia, miejsce do prania. Na szlak trzeba 
wziąć z sobą jedzenie, napoje, a to dodatkowe kilogramy. Plecak 
W. Żyszkowskiego ważył około 14 kilogramów, pomimo super-
lekkiego śpiwora i wielu ograniczeń. 
- Gdy się dochodzi do Santiago i tam spotyka się kogoś z trasy, 
to jakby  spotkanie rodziny. Wielkie szczęście, gratulacje. Coś 
niepowtarzalnego. Utrzymuję kontakt z wieloma pątnikami i każ-
dy mówi, że z chęcią jeszcze raz by poszedł. To przeżycie trudne 
do opisania - mówił W. Żyszkowski. - Zastanawiałem się, czym 
różni się trasa do Santiago od chodzenia po Beskidach. Czy to nie 
to samo? I tak, i nie. Tamta ziemia jest szczególna, nasiąknięta 
historią, tam od stuleci idą pielgrzymi. Spotyka się ludzi z całego 
świata. Jest duża szczerość pielgrzymów. Nie mówi się,  jak kto 
się nazywa, ale się opowiada. 

Podczas spotkania zadawano też pytania. W jednym chciano się 
dowiedzieć, czy W. Żyszkowski otrzymał podczas pielgrzymki 
odpowiedź na nurtujące go pytania.
- Trzeba wziąć plecak, pójść i dostanie się własną, indywidualną 
odpowiedź - stwierdził W. Żyszkowski. - Ale są ludzie, którzy 
chcą tylko przejść trasę, można powiedzieć wyczynowo. 

Na zakończenie ks. proboszcz Antoni Sapota zachęcał innych 
do podobnych prelekcji, zwrócił też uwagę na ekumeniczny 
charakter prelekcji W. Żyszkowskiego, mówiąc: 
- Nikomu nie trzeba przypominać, że jeden z kościołów  
w Ustroniu to kościół Apostoła Jakuba Starszego. Osobiście też 
zamierzam iść do Composteli i przeszedłem już mały odcinek. 
Pierwszy etap robiłem z probostwa do Cieszyna. Na ul. Cieszyń-
skiej mijał mnie samochód, którym jechał ks. Czembor z żoną. 
Czyli proboszcz od Jakuba, a ja idący do Jakuba. 

Wojsław Suchta

W. Żyszkowski w czytelni Katolickiej.                  Fot. W. suchta
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Początek	wędrówki	po	bez-
kresnych	przestrzeniach	Ara-
gonii.	Samotny	pielgrzym	staje	
wobec	wyzwania:	Przed	nim	
daleka	droga	-	ponad	800	km	
marszu	do	Santiago	de	Com-
postela.	Wyrusza	na	spotkanie	
z	Hiszpanią,	 trudami	 camino		
i	na	spotkanie	z	samym	sobą.	
Poranne	słońce	wyznacza	kie-
runek	drogi	prosto	na	zachód.	
Ciężki	 plecak,	 nakrycie	 na	
głowę,	 pielgrzymi	 kij,	 wokół	
bezkres	pól,	po	prawej	pano-
rama	pięknych	Pirenejów,	a	w	
dali	niewiadoma,	co	przyniesie	
kolejny	pielgrzymi	dzień.		

Cruz	de	Ferro	–	Żelazny	Krzyż	
na	górze	Irago	w	krainie	Leonu.	
Tradycyjnie	pielgrzymi	składają	
pod	nim	przyniesiony	w	pleca-
ku	 kamień	 –	 symbol	 własnej	
grzeszności	 i	 trudów	pielgrzy-
mowania.	Współcześnie	wielu	
podąża	do	Santiago	na	 rowe-
rach,	co	obok	pieszej	wędrów-
ki	 lub	 konnej	 jazdy,	 należy	do	
uznanych	 sposobów	pielgrzy-
mowania.	Jednak	to	nadal	piesi	
pielgrzymi	dominują	na	drodze	
do	Santiago.	Spotyka	 się	wę-
drowców,	 od	 bardzo	młodych	
aż	 do	 po	 siedemdziesiątce...	
Zaskakuje,	że	często	wyruszali	
ze	 swojego	domu	w	Holandii,	
Niemczech	czy	Austrii...

Camino	de	Santiago,	czyli	
droga	do	Santiago,	oznako-
wana	 charakterystycznymi	
muszlami,	jest	bardzo	uroz-
maicona.	 Biegnie	 polnymi	
drogami,	ścieżkami,	a	bywa	
też,	że	wiedzie	wzdłuż	szo-
sy.	Ma	to	miejsce	przez	wiele	
kilometrów	przed	historycz-
nym	miasteczkiem	Carrion	
de	los	Condes.	Co	kilkana-
ście	kilometrów	znajduje	się	
schronisko	zwane	albergue	
lub	refugio.	W	nich	to	zmę-
czeni	 wielogodzinną,	 naj-
częściej	 samotną	wedrów-
ką	pielgrzymi,	spotykają	się		
u	schyłku	dnia.

pIeszo do santIago de compostela
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Szczęśliwy	z	dotarcia	do	upragnionego	celu	
wędrówki,	 strudzony	 pielgrzym	 staje	 przed	
Portico	de	la	Gloria	–	Portalem	Chwały	katedry	
w	Santiago.	To	arcydzieło	mistrza	Mateusza,	
powstałe	w	XII	wieku,	świadectwo	piękna	ibe-
ryjskiej	sztuki	romańskiej	i	gotyku.	Centralną	
postacią	 tympanonu	 jest	 królujący	Chrystus	
w	otoczeniu	czterech	ewangelistów,	a	poniżej	
-	na	kolumnie	symbolizującej	drzewo	Jessego	
-	święty	Jakub	Starszy,	apostoł.	Wiele	postaci	
biblijnych	wyczarowanych	w	 kamieniu,	 jak	

Malowniczy	brzeg	w	miejsco-
wości	Muxia	 nad	Atlantykiem.	
Miejsce	łączy	się	z	przybyciem	
drogą	morską	ciała	apostoła	po	
tym,	 jak	 został	 ścięty	 z	rozka-
zu	Heroda	 I	Agrypy.	Pierwszy	
męczennik	spośród	apostołów	
tym	 samym	 powrócił	 do	 zie-
mi,	 którą	wcześniej	 starał	 się	
ewangelizować.	Na	cyplu	wśród	
olbrzymich	głazów	znajduje	się	
sanktuarium	Nuestra	 Senora	
da	Barca,	czyli	Matki	Bożej	od	
Łodzi.	Po	dotarciu	do	Santiago	
pielgrzymi	tradycyjnie	udają	się	
nad	Atlantyk.	Kiedyś	czynili	to,	
by	wyłowić	muszlę	-	znak,	że	się	
osiagnęło	cel,	obecnie	zaś,	aby	
zobaczyć	owiane	legendą	prze-
piękne	miejsce	na	skałach.

wieniec	archiwolty	przedstawiający	24	starców	
Apokalipsy,	dopełnia	całości	portalu.		
Fasada	monumentalnej	 katedry	w	Santia-

go	de	Compostela.	Rozpoczęta	w	XI	wieku	
budowa	 trwała	 kilka	wieków,	 tak	 że	wieże	
pochodzą	już	z	baroku.	W	krypcie	katedry	pod	
ołtarzem	z	figurą	apostoła	znajdują	się	 jego	
relikwie	 –	miejsce	 kontemplacji	 i	modlitwy.	
Przed	katedrą	Praza	do	Obradoiro	-	tradycyjne	
miejsce	spotkań	i	świętowania	pielgrzymów,	
uradowanych	z	dotarcia	do	celu.
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pamIętnIK
dla  KaŻdego
Od początku marca b.r. w Muzeum 

Ustrońskim podziwiać można frapującą 
wystawę poświęconą willom i pensjona-
tom, powstałym w naszej miejscowości 
w okresie międzywojennym. Oprócz fo-
tografii, obrazujących pierwotny i obecny 
wygląd tychże obiektów, oglądać można 
także interesujące wnętrza dawnych willi, 
ich wyposażenie, intrygujące stroje mie-
szańców i przedmioty użytku codziennego 
rodem z międzywojnia. Wraz z Muzeum 
inicjatorem tego ciekawego przedsięwzię-
cia jest Towarzystwo Miłośników Ustronia, 
którego jeden z celów statutowych stanowi 
ochrona i dokumentowanie dziedzictwa 
kulturowego naszej miejscowości. Do-
kładniej mówiąc, plon swoich kilkuletnich 
badań prezentuje tu prezes TMU – Bożena 
Kubień, miłośniczka ustrońskiego bu-
downictwa międzywojennego. B. Kubień 
poświęciła naprawdę wiele czasu, poszu-
kując informacji o każdym z obiektów  
i poznając losy ich dawnych właścicieli. 
Inicjatywa ta wymagała nieraz długich roz-
mów z gościnnymi i chętnymi do pomocy 
mieszkańcami ustrońskich willi. 

Nie każdy z międzywojennych obiek-
tów został już opisany w „Pamiętniku 
Ustrońskim”- periodyku wydawanym 
przez TMU, ale w ostatnim (13) numerze 
tego wydawnictwa rozdziały zatytułowane 
„Wśród dawnych willi i pensjonatów” 
oraz „Ustrońskie rody” są nader obszerne. 
Można tu poznać losy „Zameczku” na Za-
wodziu, willi „Tatra” rodziny Cholewów, 
„Olgi”- domu Karola Hoheisela, który 
zasłynął w Ustroniu jako jeden z fundato-
rów pomnika przy źródle Karola. A także 
willi „Antoinette” Małeckich,  „Relijanki” 

Kołderów, „Jasnej” Drobczyńskich, „Han-
ki” Gluzów, „Basieńki” Nowosielskich. 
Kolejne działy traktują o znamienitych 
ustroniakach, prezentując księdza Karola 
Fryderyka Kotschego, prawniczą działal-
ność księdza Pawła Nikodema czy zasłu-
żoną dla kultury Ustronia Marię Skalicką. 
Jest też ciekawa rozmowa z prof. Mieczy-
sławem Porębskim. W dziale wspomnie-

niowym Otto Winecki – Windholz opisu-
je swą dziecięcą fascynację Fordem-A,  
a Julia Przyboś wakacje spędzane z Norą i 
Janem Szczepańskimi. Anna Robosz opo-
wiada tu o Agnieszce Osieckiej na ziemi 
cieszyńskiej, Lidia Szkaradnik wspomina 
jak niegdyś „Pamiętnik Ustroński” opra-
cowywano, a Grażyna Kubica wskrzesza 
poranną jutrznię nostalgicznie osadzoną 
w ustrońskich realiach. Odrębne miej-
sce w „Pamiętniku Ustrońskim” zajmu-
ją miejscowe organizacje – Katolickie 
Stowarzyszenie Kobiet, powojenne losy 
ustrońskiego harcerstwa, Koło Łowie-
ckie „Jelenica”. Wreszcie intrygujący jest 
rozdział poświęcony ustrońskim rodom. 
Czytamy w nim o Cholewowym rodzie 
i trzech Blasbalżankach, o ustrońskich 
śladach rodziny Świstunów i ich willi 
„Doris”, o familii Brodów i Kożdoniów. 
Dalej poznajemy cieszyńskie lata Julia-
na Przybosia oraz śledzimy interesującą 
rozmowę z córką poety - Julią. Wreszcie 
dochodzimy do pachnącej ziołami willi 
„Eleonora”, aby zagłębić się w sagę rodu 
Frąckowiaków i Łysogórskich, a kolejne 
karty prowadzą nas do tajemniczej willi 
„Hummel” „nad potoczkiem”. W ostatnim 
z rozdziałów „Pamiętnika” obserwujemy 
Ustroń w pryzmacie bankowości, pozna-
jemy ustroniaków osiadłych w „Bieszcza-
dach”. Wreszcie przybliżona nam zostaje 
historia Zespołu Szkół Policealnych ZDZ 
w naszym mieście oraz niektóre gałę-
zie miejscowej gospodarki. „Pamiętnik 
Ustroński”, bogaty w cenne wspomnienia 
i dawne fotografie można jeszcze nabyć 
w Muzeum Ustrońskim i na miejscowej 
Parafii Ewangelickiej. Natomiast Muzeum 
zaprasza na wystawę międzywojennych 
willi i pensjonatów, a nauczycieli wraz 
z młodzieżą szkolną na lekcje muzealne, 
których głównym punktem jest prezentacja 
multimedialna przedstawiająca owe obiek-
ty.                                   Alicja michałek
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Szczytowe nasilenie karpackiego zbójnictwa przypadło na 
przełom XVII i XVIII w. W tym czasie, w środkowej i zachod-
niej części Śląska Cieszyńskiego działała jedna z największych  
w Beskidach familii zbójnickich. Towarzystwo dowodzone przez 
Ondraszka, bo o nim tu mowa, zapisało się w historii śmiałością 
poczynań, determinacją i bezwzględnością. Działając, przez co 
najmniej cztery sezony, a więc kilkakrotnie dłużej niż większość 
zbójnickich familii, angażowało znaczne siły represyjno-po-
rządkowe, destabilizując sytuację w posiadającym strategiczne 
znaczenie Księstwie Cieszyńskim. Działo się to w okresie,  
w którym coraz dotkliwsze dla ludności skutki pańszczyzny były 
pogłębione przez gwałty i rekwizycje wojenne oraz niepokoje na 
tle religijnym. W tym samym czasie na wschodniej granicy Księ-
stwa, w okolicach Bielska, oraz przygranicznej Żywiecczyźnie, 
działała druga wielka familia dowodzona przez Klimczaka, której 
historię chcę przybliżyć w poniższym artykule. 

Już na wstępie napotykamy na niespodziankę. Badania źród-
łowe wskazują, że pod koniec XVII w., równocześnie działało  
w tych stronach dwóch hetmanów, Mateusz i Wojciech Klimcza-
kiwie. Obaj wywodzili się z Żywiecczyzny i łączyło ich bliskie 
pokrewieństwo. Byli braćmi. Po latach, tradycja ludowa, złączyła 
ich czyny w jedną postać, która w legendzie przekształciła się  
w wielkiego zbójnika, Klimczoka, dorównującego sławą On-
draszkowi i słowackiemu Janosikowi. Pierwszy na kartach hi-
storii zapisał się Wojciech. W ciągu całego 1696 r. przewodząc 
kompanii składającej się z kilkunastu zbójników napadał na 
szlachtę, księży i karczmarzy w okolicach Bielska. Jednym z 
członków bandy był stary góral, który jako żebrak odwiedzał 
dwory i bogatszych chłopów prosząc o jałmużnę i nocleg. Nocą, 
kiedy gospodarze spali otwierał bramy gospodarstw i siedzib szla-
checkich, umożliwiając swoim kompanom rabunek. Działalność 
familii Wojciecha Klimczaka dobiegła końca w tym samym roku, 
na dworze w Rajsku. Po udanym napadzie, zbójnicy upili się, co 
pozwoliło właścicielowi powiadomić okoliczną szlachtę. Ta na 
wieść o nadarzającej się okazji ujęcia osławionego już hetmana, 
zjawiła się licznie i uderzyła na ucztujących zbójników. Ujęto 
Wojciecha i dziewięciu jego towarzyszy. Pojmanych odesłano do 
Oświęcimia, gdzie zostali skazani na śmierć przez poćwiartowanie 
żywcem. Wojciecha jako hetmana, ówczesnym zwyczajem po-
wieszono na haku za żebro. Nie długo jednak okoliczna szlachta 
cieszyła się spokojem. W roku 1697 schedę po Wojciechu przejął 
Mateusz, pochodzący z Lipowej koło Żywca. Za siedzibę obrał 
wieś Mikuszowice, gdzie ukrywał się u licznych wspólników. 
Wyprawy karne, organizowane w celu jego ujęcia przez starostę 
oświęcimsko-zatorskiego,  kończyły się niepowodzeniem. Sytu-
acja zmieniła się 11 czerwca 1697 r. Nocą dom chłopa Kubicy,  
w pobliżu kościoła św. Barbary w Mikuszowicach, otoczył konny 
oddział dowodzony przez pana Michałkowskiego. Poufna infor-
macja mówiła, że tam właśnie ukrywa się Klimczak ze swoimi 
kompanami. Zbójnicy spostrzegłszy, że są otoczeni, zaczęli się 
ostrzeliwać. W czasie walki pan Michałkowski został śmiertelnie 
ranny, a dzięki chwilowemu zamieszaniu kilku zbójników zbiegło. 
Ujęto jednak Klimczaka i jego dwóch towarzyszy. Tych ostatnich 
stracono w Oświęcimiu, hetmana odesłano zaś do Krakowa na 
przesłuchanie. Po torturach, na których wyjawił licznych wspól-
ników i miejsca ukrycia niektórych zrabowanych przedmiotów, 
został skazany na śmierć. Egzekucja odbyła się na Krzemionkach 
koło Krakowa, w miejscu, gdzie w 1651 r. wbito na pal Kostkę 
Napierskiego. Na przykładzie zeznań Mateusza, dotyczących 
sprawy napadu na pana Łodzyńskiego, możemy przekonać się, co 
padało łupem beskidzkich zbójników a także zajrzeć do alkierza 
ówczesnego szlachcica. Księgi grodu oświęcimskiego podają: 
Przy pojmaniu odebrano Klimczakowi 60 zł i pas, który sobie 
zrobił z podpierścienia do rzędu złocistego na konia, srebro zaś 
wyprute z tego podpierścienia sprzedał żydowi, który mieszkał  
w Białej u sołtysa, za 60 zł. Tenże żyd kupił od zbójników zasta-
wę srebrną, u Łodzyńskiego zrabowaną, składającą się z dwóch 
miednic, nalewki i dwóch talerzy, a także dwa srebrne strzemiona 
do rzędu. Za kupione rzeczy zapłacił żyd zbójnikom 200 zł, przy-

rzekając dodać im jeszcze 160 zł. Sukniami natomiast podzielili się 
zbójnicy, każdy dostał jedną. Klimczakowi przypadła aksamitna, 
podszyta białą kitają, którą popruł, aksamit dał na przechowanie 
Wojciechowi Kubicy, a z kitajki kazał sobie uszyć koszule, które 
u Kubicowej w Mikuszowicach pozostały. U Macieja Kubicy 
miał w przechowaniu osiemnaście guzów złotych od kontusza, 
cztery wielkie, kamieniami sadzone, a czternaście mniejszych bez 
kamieni, sznurek srebrny od kontusza i łyżkę srebrną, pozłacaną. 
Stracony w Oświęcimiu Pagacz suknię otrzymaną z podziału dał 
na przechowanie swej żonie, która mieszkała w Poniku we mły-
nie. Dwiema innymi sukniami podzielił się Klimczak z Pagaczem  
i Turkiem w ten sposób, że towarzyszom po rozpruciu ich dał po 
ćwiartce materii, sam zachowując połowę, z czego jedną ćwiartkę 
sprzedał on żydowi bielskiemu za 4 zł górskie. Zbójnicy Piwowar 
i Strzelec otrzymali po jednej sukni, które oddali na przechowanie 
staremu Kubicy, karbowemu w mikuszowskim dworze. U tegoż 
Kubicy miał Klimczak na przechowaniu zegarek i szablę w srebro 
oprawną. Kołdra jedwabna, zielona dostała się Babieńczakowi 
i Łukaszowi Leśnemu. Indagowany o jej los nie umiał Klimczak 
powiedzieć, gdzie ją zbójnicy schowali. Koronkami i wstęgami 
podzieli się i obrócili je na ozdobę swych czapek, żonie zaś dał 
Pagacz trzy wstążki. Suknie, które dostały się Pagaczowi i dru-
giemu Strzelcowi Mikołajowi, włożyli do wora i oddali na prze-
chowanie do młodego Kubicy w Mikuszowicach, zaś srebrne guzy 
hajduckie od nich do księżej gospodyni w Czańcu. Przy pojmaniu 
prócz 60 zł  odebrali żołnierze Klimczakowi parę pistoletów. 
Tyle zrabowali zbójnicy u jednego szlachcica, możemy tylko 
przypuszczać ile cennych przedmiotów nagromadzili podczas 
całej swojej działalności. Z innych zachowanych dokumentów 
wynika jednak, że w równym stopniu interesowała ich zawar-
tość skrzyń szlacheckich, co ser i owce rabowane w góralskich 
sałaszach. Z przytoczonych zeznań dowiadujemy się, iż familia 
posiadała wśród chłopów wielu wspólników, wśród których na 
pierwszy plan wybija się rodzina Kubiców. Sprzymierzeńców 
takich zbójnicy posiadali wśród górali zawsze. Ludność współżyła 
z nimi, dostarczała im jedzenia i prochu, udzielała schronienia 
i ostrzegała przed grożącymi niebezpieczeństwami. Zachowała 
ich także w zbiorowej pamięci, w swych pieśniach, gawędach 
i podaniach. I choć niosą one w sobie tylko cień prawdy, obraz 
wyidealizowany, przygładzony o rozmytych i zamglonych kształ-
tach, to możemy być pewni, iż pamięć o beskidzkich zbójnikach 
trwać będzie dalej. Pod jednym warunkiem, że będziemy chcieli 
ją podtrzymać. Podtrzymać jednak nie rozumem a sercem. Jan 
Łysek pisał: Siądziesz między gromadkę górali, a najstarszy  
z nich rozpocznie opowiadać dziwy o zaklętych skarbach w ziemi, 
o wojsku śpiącym w Czantorii, o przygodach z dzikim zwierzem 
i zbójnikami. Oto na niebie, niby na jakim sałaszu, rozrzucone 
tysiące gwiazd, jak tysiące owiec, a spoza góry wychyla się księżyc 
jak bacza, który opuścił kolibę i kroczy z powagą między swoje 
stado. W taką cichą noc często z daleka idzie przesmutny głos 
jakiejś pieśni, a na progu chaty góralskiej siedzi gromada gazdów 
i gawędzi. Snuje się baśń za baśnią, legenda za legendą, klechda 
za klechdą- najprostsza, najpiękniejsza, najczystsza poezja, a lasy 
szumią modlitwy wieczorne.                         przemysław Korcz

marsz  BesKIdzKIch  
ZbójNIków	(2)
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pIelęgnacJa  sKóry
Jeden z pięciu najlepszych gabinetów 

kosmetycznych znajduje się w Ustro-
niu. Gabinet „Kati” prowadzi Katarzyna 
Raszka-Klukowska i ten właśnie gabinet 
uczestniczył w ogólnopolskim konkursie 
„Super salon 2007” na najlepsze gabinety. 
Pięć najlepszych gabinetów otrzymuje 
równorzędne wyróżnienia. gdy startuje się 
drugi raz i ponownie uda się znaleźć w naj-
lepszej piątce, otrzymuje się tzw. pierwsze 
wyróżnienie. Przy czym ponowny udział 
w konkursie jest możliwy po jakichś 
zmianach w gabinecie, unowocześnieniu, 
zmianie wystroju. 

Wręczenie wyróżnień miało miejsce 1 
marca w Warszawie na targach kosme-
tyczno-solaryjnych
- Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie 
dla gabinetu, gdyż praktycznie jest to 
jedyny taki konkurs w Polsce - mówi K. 
Raszka-Klukowska. - Startuje większość 
gabinetów, które mają do tego predys-
pozycje. Trzeba bowiem spełnić szereg 
warunków. Gabinet musi być dostosowany 
do obowiązujących przepisów, czyli muszą 
być wydzielone stanowiska na poszczegól-
ne zabiegi, o odpowiedniej powierzchni, 
poczekalnia, łazienki. Musi być też od-
powiedni wystrój. Trzeba przedstawić 
wszystkie certyfikaty ukończenia szkoleń, 
udokumentować obecność na ogólnopol-
skich i międzynarodowych kongresach. 
Trzeba być na bieżąco z wszystkimi no-
wościami. Im bogatszy zakres usług, tym 
lepiej. 

Oceny organizatorzy konkursu dokonują 
na miejscu. Wcześniej wysyła się pełna 
dokumentację zdjęciową. Tu warto pod-
kreślić, że nie otrzymuje się wyróżnienia 
za świadczone usługi, ale dla całego gabi-

netu. Sprawdza się też, z jakimi firmami 
współpracuje gabinet. Potem właśnie  
z tymi firmami jury konkursowe się kon-
taktuje, by sprawdzić czy faktycznie dany 
gabinet zaopatruje się w kosmetyki kon-
kretnej firmy. 
- Wszystkie kosmetyki są dostępne tylko w 
gabinetach. Kosmetyczka ocenia jaka jest 
potrzeba i pod kątem danej osoby dobiera 
kosmetyki – mówi K. Raszka-Klukowska. 
– Na każdy zabieg jest odpowiednio wy-
dzielona dawka, czego ile się nakłada. Jest 
np. ampułka, saszetka, krem i to wszystko 
trzeba użyć w jednym zabiegu, zgodnie  
z zaleceniami firmy kosmetycznej.

Nieco zaskoczony byłem, gdy dowie-
działem się, ze w Ustroniu jest bardzo 
dużo gabinetów kosmetycznych. To rodzi 
dużą konkurencję. Są to jednak gabinety 
mniejsze, oferujące mniejszy wachlarz 
usług, poza tym nie wszystkie potrafią 
sobie poradzić z wydzielonymi miejscami 
do zbiegów.
- My raczej mamy swoje stałe klientki. Są 
jednak gabinety tak zlokalizowane, np.  
w domach wczasowych, że w większości 
klientami są osoby przyjezdne – mówi K. 
Raszka –Klukowska. – My proponujemy 
pełny pakiet usług możliwych do wykona-
nia, począwszy od wszystkich zabiegów na 
twarzy, po paznokcie żelowe i akrylowe, 
masaże, solarium, opalanie natryskowe, 
farbowanie rzęs i brwi, itd.

Z gabinetu korzystają przede wszystkim 
panie, ale zdarzają się i panowie. Nastolat-
ki korzystają z oczyszczania twarzy, gdy 
pojawiają się problemy z trądzikiem, są 
panie starsze i babcie. Najwięcej jest pań 
między 30 a 50 rokiem życia. 
- Przede wszystkim oferuję 27 zabiegów 

firmowych na twarz i 7 na ciało. Oceniam 
stan skóry, biorę pod uwagę jaka panuje 
pogoda, bo to też istotne, czy zabieg jest 
przed czy po urlopie i na tej podstawie 
dobieram program, czyli decyduję jakie 
zabiegi przeprowadzimy. Tu nie ma ru-
tyny, każdy klient jest inny i musi być 
traktowany indywidualnie. Nie ma mowy 
o rutynie. Przeprowadzamy też bezpłatne 
konsultacje. Trwa to około dziesięciu mi-
nut. Potem mówię klientce, jakie zabiegi 
powinna przeprowadzić, co jest dla niej 
najbardziej korzystne. A z drugiej strony 
te bezpłatne konsultacje to zdobywanie 
nowych klientów. Panowie chodzą na 
manicure, pedicure, oczyszczanie twarzy 
i jest zabieg firmowy przeciwzmarszczko-
wy. Najczęściej panów do kosmetyczki 
wysyłają żony. Ważne też są wydzielone 
pomieszczenia, dzięki którym panowie 
się nie krępują

W wypadkach, gdy problemy klienta 
wykraczają poza możliwości kosmetyczki, 
od razu klient czy klientka są kierowani do 
dermatologa. Zazwyczaj osoby pracujące 
w gabinetach kosmetycznych od razu są 
w stanie ocenić, że nie dadzą sobie rady 
z danym schorzeniem. Najważniejsze to 
nie szkodzić i znać zakres swoich moż-
liwości.

Korzystając z okazji poprosiłem  
K. Raszkę-Klukowską o kilka podstawo-
wych rad do stosowania na co dzień:
- Przede wszystkim nie wolno przesa-
dzać. Pielęgnację podstawową musimy 
sami prowadzić w domu. Chodzi o mycie 
twarzy odpowiednimi preparatami przy-
stosowanymi do cery. Są to żele do mycia 
twarzy, mleczka. Na pewno nie myje się 
twarzy mydłem, które wysusza, podrażnia 
skórę. Niezależnie od wieku nie myje się 
twarzy mydłem. Jeżeli pani używa ma-
kijażu, to wszystkie podkłady dostępne 
na rynku, ale także kurz, pył osadza się 
na skórze i trzeba to wymyć. Samo opłu-
kanie wodą niewiele daje. To są zresztą 
informacje, które powinny być udzielane 
w drogeriach. Niestety, często zgłaszają 
się osoby robiące coś na własna rękę,  
a przynosiło to odwrotny skutek. Często 
jest tak, gdy młodzi ludzie starają się leczyć 
trądzik na własna rękę. Największy prob-
lem to oczyszczanie twarzy. Gdy czyni się 
to w niesterylnych warunkach, niefachowo 
bez rozpulchnienia skóry, nie otworzenie  
i zamknięcie porów sprawia, że  skóra jest 
jeszcze bardziej podrażniona. Młode oso-
by często same sobie wyrządzają krzywdę. 
Zdarza się, że gdy przychodzą, skóra jest 
w stanie, któremu zaradzić może już tylko 
dermatolog. Teraz wszystko tak szybko się 
rozwija, nawet kolorowe kosmetyki zawie-
rają witaminy wzbogacając skórę, więc 
coraz mniej są szkodliwe. Oczywiście 
wszystko trzeba robić umiejętnie. Nawet 
ruchy przy robieniu demakijażu maja 
znaczenie. Trzeba zachować odpowiedni 
kierunek zmywania. Problem jest znowu 
z młodymi dziewczynami. Zamiast leczyć 
skórę, używać odpowiednich do wieku 
kosmetyków, próbują problem zatuszować 
makijażem. Zamiast coś robić z twarzą, 
nakładają centymetrową warstwę pudru. 
Nie tędy droga.  Niestety przekonują się  
o tym za późno.                    Wojsław Suchta 

K. raszka-Klukowska przy pracy.                                                         Fot. W. suchta
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Zebrane w ciągu tygodnia kurze jaja 
i z  udojonego mleka zrobione ręcznie, 
w drewnianych „maślniczkach”, ćwierćki-
lowe kostki masła oraz półkilowe kule sera 
białego nasze prababki i babki chodziły 
sprzedawać na targ do Cieszyna. Tam  
łatwiej i lepiej było te produkty sprzedać. 
Niemal w każdą środę bardzo wcześnie, 
bo już o godzinie trzeciej wstawały, by 
przyrządzić mężom  idącym  do pracy 
śniadanie. Najczęściej smażyły im na 
blasze pieca placki ziemniaczane z „wy-
rzoskami” lub słoniną. Po odprawieniu 
mężów do pracy wkładały uzbierane jaja, 
przygotowane masło i ser do wiklinowych 
koszów i szły drogą z Ustronia przez Rów-
nię do Kamieńca, skąd drogami polnymi 
dochodziły do centrum Goleszowa. Stąd 
za drogą główną dochodziły do Bażano-
wic, by następnie ścieżkami przez lasek 
i pola dojść do stawów na Gułdowach. 
Stąd drogą między stawami biegnącą 
szły przez Mnisztwo i Bobrek, i dalej 
Czarnym Chodnikiem, wzdłuż Bobrówki  
do Cieszyna na targowisko znajdujące się 
na Starym Targu. Mimo możliwości prze-
jazdu pociągami z Ustronia do Cieszyna, 
aby zaoszczędzić więcej, chodziły na targ 
do Cieszyna na piechotę. Zarobione za 
sprzedane produkty pieniądze stanowiły 
poważny dodatkowy dochód w rodzinie. 
W czasach kryzysów i wielkiego bezro-
bocia stanowiły one jedyne źródło zarob-
kowania w rodzinie. Opowiadała mi 82 
– letnia mieszkanka Ustronia pani Anna 
Cieślar, jak jej matka z Kamieńca chodziła 
przez lata na targi do Cieszyna. Pieniądze 
zarobione w Cieszynie, zaraz w drodze 
powrotnej, wpłacała do banku p. Niemca 
w Goleszowie, na spłatę „procentu” od 
pożyczki, jaką zaciągnął jej mąż (robotnik 
w hucie w Trzyńcu), na rozbudowę ich 
domu. Poszedłem trasą naszych prababek 
i babek na targ w Cieszynie. Z Rynku 
ulicą A. Brody (przez dwupasmówkę) do 

jej końca. Na Gojach skręciłem  w lewo 
i za drogą główną Ustroń – Cieszyn  (ul. 
Ustrońską ) przez Równię doszedłem do 
Kamieńca. Następnie skręciłem w pra-
wo w ul. Radoniową (po prawej stronie 
płynie potok Radoń), by po około 200 m. 
skręcić  w lewo w ulicę Kamieniecką. Tą 
ulicą przeszedłem kilkaset metrów, by na 
rozwidleniu skręcić w lewo i ulicą Astrów, 
dojść do ul. Wolności koło kościoła katoli-
ckiego w Goleszowie. Dalej  ulicami Wol-
ności i  ulicą 1 Maja obok Urzędu Gminy 
i szkoły wyszedłem na główną ulicę – ul. 
Cieszyńską. Cała trasę na odcinku Ustroń 
- Goleszów  liczącą ok. 7, 5 km pokonałem 
w czasie 1 godziny 15 minut. Idąc dalej 
skręciłem w prawo i za  główną drogą  (ul. 
Cieszyńską) poszedłem przez Bażanowice  
aż do Gułdów, gdzie jeszcze przed stawami 
tam się znajdującymi, skręciłem w lewo w 
ul. Ustrońską i tą ulicą doszedłem przez 
Mnisztwo na Bobrek do ulicy Bielskiej, 
którą przeszedłem przez mosty nad Bo-
brówką i nad torami kolejowymi.  Potem 
skręciłem w prawo i ścieżką wzdłuż Bo-
brówki doszedłem do dworca kolejowego 
w Cieszynie, skąd Czarnym Chodnikiem 

Z		UStroNIa		Na		targ

i ścieżką koło kościoła Św. Trójcy do-
szedłem do ul. Michejdy. Tą ulicą do ul. 
Bocznej, a nią do ul. Menniczej i dalej na 
Stary Targ. Odcinek trasy od Goleszowa 
do Cieszyna, na Stary Targ, liczący ok. 
9 km, pokonałem w 1 godzinę 30 minut. 
Łącznie trasę liczącą 17 km pokonałem 
w 2 godziny 45 minut. Nie niosłem jednak 
kilkukilogramowych koszy z jajami, ma-
słem i serami!!!

Do Skoczowa na czwartkowe targi cho-
dzili nasi pradziadkowie i dziadkowie, aby 
kupić małe prosięta, jałówkę lub konia. 
Chodzono starą drogą przez Hermanice, 
Nierodzim i Harbutowice. W Skoczowie 
targ  „świński” znajdował się na placu 
za dzisiejszym dworcem autobusowym. 
Z powrotem tą samą drogą nieśli na ple-
cach  zakupione prosięta, zaś jałówki 
i konie prowadzili za sobą. Z prosiąt 
wyrastały dorodne świnie, które zabija-
li przed świętami Bożego Narodzenia, 
a także przed Świętami Wielkanocnymi. 
Kto wyhodował jedną świnię, to zabijał ją 
przed świętami Bożego Narodzenia i część 
przeznaczał do zjedzenia na te święta, 
a drugą część, najczęściej uwędzoną „kitę”, 
przechował do Świąt Wielkiej Nocy. Kto 
był bogatszy i stać było go na kupno pro-
siąt dwa razy lub więcej razy w ciągu roku, 
to miał świeże mięso i wyroby wędliniar-
skie na każde z tych świąt. Tak czy inaczej 
na Święta Wielkanocne przyrządzano 
„murzyna”. Nasi pradziadkowie i dziad-
kowie robili to tak: Do dużego „kastrola” 
wkładano wędzoną kitę i kiełbasy zawi-
nięte w wyrośnięte ciasto przyrządzone 
z mąki „żarnówki”, jajek, mleka i drożdży. 
„Kastrol” wkładano do „piekarszczoka” 
i pieczono, aż się ciasto upiekło. Upieczo-
nego tak „murzyna” jedzono na zimno, 
krojąc go na plastry. Każdy miał swojego 
„murzyna”. Dorośli większego, z dużego 
„kastrola”, dzieci  z mniejszego. Zjadano 
„murzyna” bardzo szybko, tak, że  nie było 
czasu na „przepitkę” z kawy zbożowej. 

Dziś starą drogą do Skoczowa trudno 
jest iść, bo w kilku miejscach przerwana 
jest przez drogę krajową (szybkiego ruchu 
– tzw.„dwupasmówkę”). Trasa liczy ok. 10 
km i przejść ją można w niecałe 2 godziny. 
Obecnie najlepiej do Skoczowa iść pieszo 
wałem nad Wisłą. Trasa liczy 9 km i można 
ją przejść w 1 godzinę 40 minut.

Następnym razem będzie o historycz-
nych wycieczkach pieszych z Ustronia.

                                     Andrzej Georg

na targ zdążano ze wszystkich zakątków.                                         Fot. W. suchta

Najserdeczniejsze 
życzenia z okazji 

Świąt Wielkanocnych 
wszystkim 

mieszkańcom Ustronia
 składa starosta cieszyński 

Czesław Gluza
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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.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.

Budowanie w cieniu piramid.                         Fot. W. suchta



20 marca 2008 r.   Gazeta Ustrońska   �9

Nale, podziwejcie się ludeczkowie złoci, jako niedawno dwo 
ustroniocy wysztajgowali! Jedyn został cieszyńskim starostom,  
a drugi aże konsulym w Egipcie! No z tym starostom cieszyńskim, 
kiery był przedtym, była jakosikej sumeryja. Dokładnie nie wiym,  
o co sie to rozchodziło, ale cosikej tyn starosta przeszkroboł  
i trzeba go było łodwołać. Było przy tym kapke zwady na ze-
braniu Rady Powiatu w Cieszynie, ale go w końcu łodwołali  
i wybrali naszego człowieka, Czesława Gluzę. Po prowdzie on 
nima tak do końca ustroniokieym, jyny wiślanym, ale poreności 
roków kiyrowoł w ustrońskij gminie tym biurym, kaj sie wyrobio 
dowody osobiste. 

No, myślymy, że on se na stołku starosty poradzi, a Ustroniowi 
też może cosi pumóc, jak bydzie trzeja co w powiecie załatwić. 
Tóż winszujymy mu, coby mu sie dobrze na stołku starosty urzyn-
dowało, a chyba też o nas nie zapomni. 

Tyn drugi ustroniok, pon Werpachowski, wysztajgowoł jeszcze 
lepij, bo aż do Egiptu na kónsula. tóż jak kiery pojedzie na wczasy 
do Egiptu, a spotkogo jako zło przygoda, bydzie móg na pumoc 
kónsula liczyć. Myślym, że pón kónsul sie tam bydzie mioł fajnie 
w tych ciepłych krajach, nie to co u nas, dyć u nas z tóm pogodóm 
je rozmaicie. Chociaż po prowdzie tak ciepło jako je teraz, to na 
marzec nie pasuje. 

Nó, on też nima całkiym ustroniok, bo sie w Ustroniu nie urodził, 
jyny się łożynil z ustronioczkóm i potym już w Ustroniu zostoł. 
Jak poprzednio władza, ta czyrwóno zrobiła stan wojenny to 
go zawrzyli do tego, jako to prawióm, internatu. Potym jak już  
z internatu prziszeł spatki do chałupy. Za jakisi czas zakłodoł 
Komitet Obywatelski. Isto tak jako ci wszyscy zawrzici, musioł 
strasznie za swojóm dziedzinóm teschnić – i tak to wyszło. 

Myślym, że też wszyscy ustróniocy pamiyntajóm, że pón Werpa-
chowski był jakisi czas redachtorym „Ustróńskij” – i to dobrym 

Witejcie redachtorym, bo za jego czasów „Ustróńsko” sie zrobiła taka 
normalno, do czytanio przez zwykłych ludzi. Tóż przedtym to tak 
po prowdzie zwykły człowiek nimioł bardzo co tam czytać, bo tam 
było przeważnie o interesach. Nó, ale dobrze, że „Ustrońsko” 
powstała, bo teraz kiery nikaj specjalnie nie chodzi, może se 
aspóń poczytać, co kany po Ustroniu słychać nowego. Myślymy, 
że też pón kónsul znóndzie chwile czasu, coby roz za kiedy cosi do 
„Ustrońskij” napisać, jako mu się tam w Egipcie urzynduje. 

Nó, a tak po prowdzie to je wielki hónor dla Ustronia, że ludzie  
z tela też cosikej we świecie znaczóm. Tóż biercie se przikład mło-
dzi, a uczcie sie, cobyście – kiedy też mogli wysoko wysztajgować, 
a Ustroniowi hónoru prziczynić.          Hanka

pasaż handlowy w uzdrowisku.                         Fot. W. suchta
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Chociaż już przed laty pisałem nie-
co szerzej o wierzbach, to nie mogę się 
powstrzymać, by ponownie nie napi-
sać, choćby tylko kilku zdań o drzewach  
i krzewach określanych tą nazwą. Są dwie 
podstawowe przyczyny, że wierzby po 
raz kolejny zagościły na łamach Ustroń-
skiej. Najważniejsza to ta, że wierzbowe 
gałązki z kotkami czy z baziami są – obok 
kurczaczków, zajączków i pisanek – jed-
nym z najpopularniejszych symboli Świąt 
Wielkanocy. Ten numer Gazety dotrze 
do rąk Czytelników akurat w Wielkim 
Tygodniu, okazja jest więc idealna, by 
właśnie wierzbom ponownie poświęcić 
nieco uwagi.

Wierzby – w liczbie około 400 gatunków 
– występują przede 
wszystkim w klima-
cie chłodnym i umiar-
kowanym, na półkuli 
północnej. Wśród nich 
spotkamy zarówno do-
rastające do sporych 
rozmiarów drzewa, 
rozłożyste krzewy, jak 
i drobne, płożące się  
i często ledwo co od-
stające od powierzch-
ni gruntu krzewinki, 
rosnące w skrajnych 
warunkach – wysoko  
w górach, w warun-
kach alpejskich, dale-
ko na północy, czyli na 
obszarach arktycznych 
lub też na wydmach  
i piaskach, czyli na 
terenach suchych. 
Wierzby żyjące w tych 
mało przyjaznych ro-
ślinom siedliskach, 
postępują niejako 
wbrew swej nazwie. 
Salix – tak bowiem 
po łacinie zwany jest 
przez biologów rodzaj 
wierzba – to nazwa 
spotykana już u pisarzy 
rzymskich takich, jak 
Wergiliusz czy Katon 
Starszy, ponoć pocho-
dząca od celtyckiego 
słowa sal, co znaczy 
sąsiedztwo lub pobli-
że oraz od również 
celtyckiego lis, czyli 
woda. I rzeczywiście, 
większość gatunków 
wierzb preferuje miejsca nad rzekami, 
potokami czy jeziorami. Pochylona nad 
wodą, rosochata, stara wierzba, to widok 
prawdziwie swojski, bliski sercu wielu 
rodakom. Tak samo charakterystyczny 
dla naszych rodzimych krajobrazów jest 
widok ogłowionych wierzb, czyli drzew, 
które na krótkim, zgrubiałym na szczy-
cie pniu, mają „wiecheć” grubszych lub 
cieńszych gałęzi czy konarów. Dawno, 
dawno temu ogławianie nie tylko wierzb, 
ale także jesionów lub wiązów, wiązało się 
przede wszystkim ze zbieraniem paszy dla 
bydła, a dopiero znacznie później stało się 
źródłem drewna na opał.

To co charakterystyczne, a wręcz malow-

nicze w wiejskim krajobrazie, bynajmniej 
nie musi uchodzić za ładne i pożądane 
w miejskich parkach, na zieleńcach czy 
wreszcie w ogrodach. Tak też jest i z wierz-
bami, z których chyba tylko wierzba zwana 
płaczącą, cieszy się popularnością i wzglę-
dami ogrodników. I chociaż wierzby na-
miętnie krzyżują się między sobą, i chociaż 
wyhodowano szereg przeróżnych odmian  
i form, to jednak drzewa tego rodzaju raczej 
nie są w stanie konkurować z innymi, jak 
się to często słyszy, bardziej szlachetnymi 
gatunkami. Zasadne jest więc pytanie, czy 
wierzby to drzewa dekoracyjne i warte 
uwzględnienia przy zakładaniu ogrodu 
czy parku? Rzecz to oczywiście gustu, 
ale gdyby tak uważnie zrobić przegląd 

wszystkich gatunków i odmian wierzb, 
to okaże się, że znajdziemy pośród nich 
gatunki o ładnie zabarwionych – na żółto, 
pomarańczowo, czerwono lub niebieska-
wo – pędach, o gałązkach malowniczo 
pogiętych lub spłaszczonych, o koronach 
płaczących, kulistych bądź stożkowa-
tych. Dla mnie jednak wierzby to drzewa  
i krzewy efektownie kwitnące! Tyle tylko, 
że aby to dostrzec, trzeba uchwycić właś-
ciwy moment rozwoju ich kwiatów i nie 
zachwycać się wyłącznie bardzo wczesną 
formą kwiatostanów wierzb, jaką są ich 
srebrzysto-siwe, puszyste kotki. Proszę 
tylko spojrzeć na załączone zdjęcie. Czyż 
taki, ledwo co rozwinięty kwiatostan, 

	wIerZby

żółty od zbitych mocno pręcików, nie 
wygląda niczym jakaś tropikalna, roślinna 
piękność? 

Dla Żydów wierzba była nieodłącznym 
„rekwizytem” przy obchodach Święta 
Szałasów lub Święta Namiotów, symbolem 
radości i wesołości. W Trzeciej Księdze 
Mojżeszowej znajdziemy taki oto wers 
(23, 40): W pierwszym dniu weźmiecie 
sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki 
palmowe, gałązki z drzew rozłożystych  
i z wierzby znad potoku i będziecie się 
weselić przed Panem, Bogiem waszym 
(…). Wierzba jest więc tym samym, co 
palma i palmę zapewne w naszym klima-
cie w czasie Świąt poniekąd zastępuje. Ze 
świętem Zmartwychwstania wierzbę łą-

czy zapewne także po-
wszechna obserwacja, 
że drzewo to sprawia 
wrażenie nieśmiertelne-
go – wystarczy kawałek 
gałązki lub ułomek pnia 
włożyć do ziemi lub 
do wody, by wypuścił 
nowe pędy i zazielenił 
się. Ale z Wielkanocą 
tradycja wiąże wierzbę 
w zupełnie odmienny 
sposób – to na wierz-
bie miał się powiesić 
Judasz, kiedy uświado-
mił sobie swoją zdra-
dę. Skoro już jesteśmy 
przy śmierci, to warto 
zacytować rosyjskie 
przysłowie: Kto sadzi 
wierzbę, przygotowuje 
łopatę na swój grób. 
Wiele jeszcze można 
by napisać o wierzbach 
i ich symbolice, może 
więc jeszcze kiedyś do 
tego tematu powrócę.

Mówiłem o dwóch 
powodach mojej pi-
saniny o wierzbach. 
Ten drugi jest bardzo 
prywatny, wręcz egoi-
styczny. Bowiem cho-
ciaż horoskopom wiary 
nie daję, to wpadło mi 
w ręce „dziełko” na-
zwane Horoskopem 
druidów, które prze-
czytałem z uwagą.  
W horoskopie tym za-
miast powszechnie zna-
nych znaków zodiaku, 

występują różne gatunki drzew. I okazało 
się, że oto moim znakiem jest wierzba, 
przypisana wszystkim, którzy swoje uro-
dziny obchodzą od 1 do 10 marca i od 3 do 
12 września. Nie żebym się chwalił, ale… 
Wszyscy „wierzbowi” ludzie to – zgodnie 
z tym horoskopem – idealiści związani  
z naturą, wyrozumiali, rozsądni, uczuciowi, 
energiczni, dzielni, precyzyjni, szukający 
prawdy… Oj, długo by tu jeszcze nasze 
wspaniałe cechy i przymioty charakteru 
wymieniać! I jak tu nie polubić wierzb?

Wszystkim Czytelnikom życzę słonecz-
nych i ciepłych, rodzinnych i pełnych 
religijnej zadumy Świąt.

      Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
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Od powzięcia inicjatywy w sprawie opracowania monografii 
Ustronia minęło już ponad 15 lat, natomiast od wydania drugiego 
tomu dopiero dwa miesiące. To być może niewielka perspektywa, 
by dokonywać ocen czy podsumowań. Skoro jednak Redaktor za-
proponował umieszczanie na łamach gazety fragmentów opraco-
wań, które nie znalazły się  w monografii, zatem pozwolę sobie na 
krótkie wprowadzenie do tego cyklu. Otóż podczas wieloletnich 
prac nad realizacją syntetycznego opracowania historii Ustronia 
napotkano szereg trudności. Zarówno natury merytorycznej, np. 
niedobór zasobów archiwalnych (co powodowało konieczność 
posiłkowania się mniej wiarygodnymi niż dokumenty relacjami 
świadków zdarzeń), jak i natury osobowej. Dwukrotna zmiana 
redaktora, kilkakrotne autorów także wpływały destabilizująco 
oraz opóźniały pracę całego zespołu, toteż pierwotny zamiar, by 
dzieło wydać na jubileusz 700-lecia miejscowości, został tylko 
w połowie zrealizowany. 

Praca nad drugim tomem nie okazała się bynajmniej łatwiejsza 
niż nad pierwszym. Luki w materiałach historycznych, a ponadto 
świadomość nieuniknionego surowego osądu społecznego depry-
mowały autorów i redakcję. W przypadku dziejów najnowszych 
zawsze istnieje zagrożenie, że nieraz czytelnik znający z autopsji 
pewien okres, mimo niewątpliwego subiektywizmu to, co zapa-
miętał, uważa za najprawdziwsze, o wiele bardziej wiarygodne 
niż dokumenty.

Monografia stanowi efekt zbiorowego wysiłku, lecz mimo 
zmian osobowych w trakcie przygotowywania drugiego tomu 
nie zawsze można było w pełni zmienić koncepcję poprzedni-
ków, stąd publikację cechują pewne niekonsekwencje, a nawet 
zachwiane proporcje niektórych problemów. Wszystkie oddane 
teksty podlegały opracowaniu przez redaktora, sprawdzeniu przez 
adiustatora, po czym wracały do autora, który czasem poprawki 
nie w pełni akceptował. Nasilało to i tak spory chaos. Artykuły 
przeszły wielokrotną korektę, polegającą na wyeliminowaniu nie 
tylko literówek czy błędów ortograficznych, ale też nieścisłości 
merytorycznych. Stale znajdowano braki, których nie dało się 
już uzupełnić, bo doprawdy ograniczone są możliwości, gdy 
tekst został złożony w specjalnym programie przygotowującym 
do druku. 

I tu trzeba poświęcić nieco czasu rodzinnej galerii Heczków 
„Na Gojach”, czyli wydawcy tejże publikacji, gdzie dokonywa-
no składu. Wszystkie znalezione błędy (w liczbie co najmniej 
kilkuset) należało poprawić na komputerze w obecności adiu-
statora, aby nie popełniono przypadkiem jeszcze większych 
lapsusów niż te eliminowane. A wszak z pewnością znaleźli 
się czytelnicy, którzy jednak jakieś chochliki zdołali wykryć. 
Wielokrotne nanoszenie poprawek wymagało od osoby skła-
dającej książkę sporo umiejętności, ale i cierpliwości zarazem. 
Nie lada problem w niniejszym tomie stanowiło zgromadzenie 
oraz dobór zdjęć (zdawałoby się powszechnych w najnow-
szych czasach), potem zaś odpowiednie umiejscowienie dla 
obrazowania treści. To zadanie również było absorbujące, bo 
fotografii poszukiwano w zbiorach instytucji i prywatnych 
albumach, a stale pojawiały się dylematy, które egzemplarze  
z tych zasobów wybrać. 

Podczas opracowywania powojennych dziejów Ustronia 
autorzy zwracali się do wielu starszych mieszkańców z prośbą  
o pomoc w uzyskaniu informacji, dokumentów czy zdjęć. Współ-
pracowników było co najmniej kilkudziesięciu. Dostarczali oni 
materiały, po czym niejednokrotnie okazywało się, że nie zostały 
wykorzystane lub opublikowano je w bardzo skrótowej formie.  
I te nie mieszczące się w monografii informacje będziemy prezen-
tować na łamach gazety.                                Lidia Szkaradnik

Co zostało z tamtych lat,
czyli ustrońskie epizody skrótowo 

ujęte w monografii

W latach 70. i 80. największym marzeniem niejednej pol-
skiej rodziny było mieszkanie. Własne M-3, czy M-4 również  
w Ustroniu wydawało się wówczas wprost nieosiągalne. Warto 
przypomnieć, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, która 

marzenie

w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności, w 1973 r. 
na lokale czekało około 900 rodzin. W 1977 r. „Zacisze” oddało 
do użytku pierwszy blok Osiedla XXX-lecia PRL, a rok później 
część szeregowych domów jednorodzinnych przy ul. Wantuły. 
Rozbudowa uzdrowiska powodowała jednak, że dużo przyjezd-
nych osiedlało się w naszym mieście i problem mieszkaniowy 
był aktualny także przez lata 80., choć w tym czasie rozwijało się 
również na szerszą skalę budownictwo jednorodzinne.

O własnym domu, czy mieszkaniu marzyło wiele młodych 
rodzin. Powstawały zrzeszenia, czego przykładem może być 
inicjatywa młodych pracowników ustrońskiego PSS pod nazwą 
„Pudełko”, która niestety nie doczekała realizacji. Tymczasem 
inna zdesperowana grupa znajomych postanowiła również 
wziąć sprawę we własne ręce. Na początku 1983 r. kilkunastu 
zapaleńców zdecydowało się założyć młodzieżową spółdzielnię 
budowlaną, co zainicjowali Jan Sztefek i Andrzej Kasper. Do 
grupy tej należeli z początku tylko ustroniacy, lub pracujący  
w Ustroniu, jak Apoloniusz Tajner, Zuzanna Mendrek (teraz 
Bożek), Roman Mazur, Ryszard Jarota, Waldemar Maryan, Piotr 
Gluza, Kazimierz Giela, Andrzej Caban i inni. Plany były bardzo 
ambitne i aby je urealnić postanowiono działać pod egidą Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Przewodniczącym ZSMP był 
wówczas Andrzej Kłos i on został pierwszym prezesem Młodzie-
żowej Spółdzielni Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym, 
która w sierpniu 1983 r. uzyskała osobowość prawną pod nazwą 
„Marzenie”. Spółdzielnia miała już teren wyznaczony na budowę 
przy ul. Asnyka (należący do RSP „Jelenica) oraz zamówione 
domy w technologii szkieletowej w „Stolbudzie” w Namysłowie, 
a potem w okolicach Zgorzelca, jako że „Stolbud” nie nadążał  
z produkcją. Ponieważ pomysł tego typu budynków nie podobał 
się władzom miasta, nawiązano kontakt z wziętym architektem, 
przepięknych osiedli domów jednorodzinnych -  Jackiem Heydą, 
prezesem Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
O/ w Katowicach. Arch. Jacek Heyda wykonał bezpłatnie piękny 
projekt całego osiedla domków szeregowych, z których każdy był 
dostosowany do potrzeb mieszkańca. 

Domki miały być zdrowe, bo z cegły i drewna, lecz drogie. 
Wstępny koszt opiewał na 2,5 mln zł. Pomysł został także opi-
sany w młodzieżowej gazecie „Walka Młodych” (nr 23 z 1984). 
Po jakimś czasie, we wrześniu 1983 r. kierownictwo nad „Ma-
rzeniem” przejął Jan Sztefek, który do dziś posiada parę teczek 
dokumentacji, mimo że od powstania spółdzielni mija już ćwierć 
wieku. Ponieważ nie otrzymała ona przyrzeczonych terenów pod 
zabudowę, jej działalność ustała końcem 1986 r., choć sprawa do 
dziś wydaje się zagadkowa. W całym kraju powstało wówczas 
kilkadziesiąt podobnych zrzeszeń zakładanych przez młodych 
ludzi, lecz większość upadła. Jan Sztefek żartując twierdzi, że 
nadal czuje się odpowiedzialny za te młodzieńcze dążenia grupy 
znajomych, bo nikt go z funkcji prezesa Spółdzielni „Marzenie” 
nie odwołał.                                                       Praca zbiorowa

os.cieszyńskie powstało jako drugie w ustroniu.  
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Klubem kierował zarząd wybrany na walnym zebraniu 12 
kwietnia 1973: prezes – Ludwik Gembarzewski, wiceprezes ds. 
sportowych - Roman Brak, wiceprezes ds. finansowych – Karol 
Błaszczyk, sekretarz – Wanda Szczepańska, skarbnik – Franciszek 
Kuczera, zastępca skarbnika – Matylda Czapla oraz członkowie: 
Renata Dawid, Eugeniusz Latanik, Andrzej Songajłło, Józef 
Stec, Bogusław Suchta. W skład zarządu weszli także kierow-
nicy sekcji klubu: piłki nożnej – Jan Cholewa, tenisa ziemnego 
– Leon Seman, narciarskiej – Władysław Chwastek. W 1975 r. 
rozwiązana została sekcja tenisa stołowego, której kierownikiem 
był Jan Cienciała. Powstały nowe sekcje: w 1976 r. akrobatyki 
sportowej i w 1979 r. judo.

W 1980 r. nastąpiła zmiana w systemie dotowania klubu, co 
tak odnotowano w kronice:

„Wydarzenia polityczno – gospodarcze w kraju w m-cu lipcu  
i sierpniu poważnie wpłynęły na całokształt działalności sportu  
w kraju a przede wszystkim na jej strukturę i możliwości samowy-
starczalności finansowej. Rok 1980 zakończył się bez specjalnych 
zakłóceń, ponieważ to co klub miał dostawać (pieniądze) to już 
otrzymał. Rok 1981 rozpoczął się smutną rzeczywistością. Klub 
utracił 370 tys. zł na skutek wstrzymania dotacji z funduszu 
zakładowego, wymówienia umowy reklamy, wycofania dotacji 
ZZMet (Związku Zawodowego Metalowców - przyp. red.).  
W związku z tym zarząd stanął przed alternatywą: utrzymać 
wydatki w dotychczasowej wysokości pokrywając niedobór wpły-
wów z posiadanych środków na koncie na początek roku 1981 
w wysokości 738 tys. zł i zapewnić w ten sposób istnienie klubu 
najwyżej na okres półtora roku, albo ograniczyć wydatki o 50% 

 i w ten sposób stworzyć możliwość dalszej działalności istnieją-
cych sekcji. Takie cięcia wydatków nie znalazły zrozumienia sekcji 
piłki nożnej i odpowiedzią na to było zbojkotowanie zgrupowania 
szkoleniowego I drużyny piłki nożnej, które miało się odbyć  
w dniach 9-21 marca 81 r. Dalszym wyrazem niezadowolenia 
było wystosowanie przez sekcję piłki nożnej do Zarządu Klubu, 
Dyrekcji Zakładów Kuźniczych, NSZZ „Solidarność”, KZ PZPR 
i Tygodnika „Kronika” pisma zbiorowego, z treści którego wy-
nikało, że członkowie sekcji piłki nożnej nie mogli pogodzić się  
z działalnością Zarządu Klubu, który nie zaspokaja żądań i potrzeb 
sekcji. Postawione zarzuty były nie do przyjęcia w wyniku czego 
w dniu 25 marca 1981 roku prezes klubu złożył rezygnację oraz 
w odpowiedzi na artykuł  „Kroniki” w rubryce „Rzuty osobiste” 
przedstawił obraz stosunków sekcji piłki nożnej. Bezpodstawne 
oskarżenie Zarządu spowodowało rezygnację dalszych członków 
Zarządu Klubu na zebraniu w dniu 15 kwietnia 1981 roku.”

Po stanie wojennym atmosfera w klubie nie była najlepsza. 
Odzwierciedleniem tego był artykuł w Głosie Ziemi Cieszyńskiej 
z 1983 r. pt. „Uratować klub”, dotyczący stosunków w Kuźni 
Ustroń.  Przed 1981 r., gdy wszystko zależało od patronackiego 
zakładu, trudno sobie wyobrazić takie zdecydowane wystąpienie 
w prasie. Tymczasem w 1983 r. zawodnicy i trenerzy: Ludwik 
Skutnik, Andrzej Szpak, Henryk Cieślar, Tadeusz Cieślar, Tadeusz 
Cholewa i Jerzy Capiński w GZC mówią m.in:

„Nieraz chcieliśmy z prezesem Brakiem porozmawiać na temat 
obozu czy zawodników, ale on nigdy nie miał dla nas czasu. Le-
szek Kotwica się raz wychylił i odważył dyskutować i niedługo 
miał bilet do wojaka.”

Zawodnicy i trenerzy twierdzą, że w Ustroniu odsuwa się obie-
cujących zawodników od gry, zniechęcają młodzież do sportu: 
„Można policzyć ilu zawodników się przez klub za naszych 
czasów przewinęło i zrezygnowało.” 

 „W 1981 r. powołano brygady, które dofinansowują klub. 
Wykonują roboty remontowo-konserwacyjno-budowlane. Nigdy 
nie było wiadomo, ile pieniędzy z brygad idzie do klubu, ale na 
pewno dużo”.

„Aby uratować klub, trzeba przeprowadzić wybory. Postawić 
na ludzi godnych zaufania. Choćby na takich jak trener Palowicz, 
który jest zżyty z klubem na dobre i na złe, a nie na ludzi nie 
znających się na sporcie.”

Artykuł ten powoduje, że zostaje zwołane nadzwyczajne zebra-
nie klubu, a do zarzutów ustosunkowują się władze klubu, które 
zrezygnowały ze swych funkcji w 1981 r. Wybrany w 1973 r. 
prezes płk Ludwik Gembarzewski oraz wiceprezes Roman Brak 
powiedzieli na zebraniu w 1983 r.:

„Skutnik był człowiekiem zawziętym i upartym.”
„Tadeusz Cholewa nigdy nie był z niczego zadowolony.” 
„Ostatnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się 

w 1973 roku. Następne w 1978 i 1980 r. nie odbyły się. Nie 
doszły do skutku z wiadomych powodów. Najbliższe zebranie 
zaplanowaliśmy na styczeń 1984 r. Na zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze do klubu przygotowaliśmy kandydatury wspólnie  
z władzami Zakładów Kuźniczych.” 

W 1984 r. prezesem klubu został dyrektor naczelny Zakładów 
Kuźniczych Józef Kołaczyk.

Grażyna Winiarska, Wojsław Suchta

Sportowe  obrady

W Wielkanocny dzionek cuda sie zdarzajóm,
wszyscy ludzie świyntujóm i dobrze sie majóm.
Degustujóm murziny, babki wielkanocne,
Bo roz w roku sóm na stole, tóż je jim to zocne.
Pachołcy dziywczynta lejóm wiadrami,
abo po nogach bijóm karwaczami. 
A małe dziecka aż piszczóm z radości
i lecóm chladać paczków do chrości. 
W Pyndziałek Zajónczki fest sie uwijajóm
i każdymu bajtlowi paczek pod stróm dajóm.
A wszystkim Wielkanoc nadzieje przinosi,
dyć zmartwychwstani ewangelia głosi. 

                                                                      Hela

zimowy trening przed laty.                                   
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W piątek 28 stycznia 2008 roku, wyszła 
z drukarni 35-ta książka ks. dra Henryka 
Czembora, nosząca tytuł: „Miłość Boża  
w Jezusie Chrystusie”. Razem z tą pozycją 
wszystkie pozycje książkowe tego autora 
przekroczyły ogólny nakład 100 tysięcy 
egzemplarzy. Spis tych książek, zgodny  
z porządkiem chronologicznym, ukazał się 
w zbiorze kazań „Błogosławieni, którzy 
słuchają Słowa Bożego”. Obejmuje on 31 
pozycji wydanych do końca 2006 roku.  
W następnych miesiącach wydane zostały 
4 kolejne pozycje m.in. zbiór kazań na cały 
rok kościelny pt. „Bóg jest miłością”.

Książkowy dorobek ks. dra H. Czem-
bora stanowi istotną część współczes-
nej ewangelickiej literatury religijnej, 
przeznaczonej w przeważającej mierze 
dla szerokich rzesz czytelników i to bez 
względu na przynależność wyznaniową. 
Książki te są rozpowszechnione i czytane 
wśród czytelników należących do różnych 
Kościołów i wyznań chrześcijańskich.

Najbardziej znaną z książek ks.  
H. Czembora jest zbiór rozmyślań na każdy 
dzień roku zatytułowany „Blisko Boga”. 
Wydany on został jako pierwsza książka 
tego autora w roku 1985 w nakładzie 20 

tysięcy egzemplarzy. Odpowiada ona  
w sposób szczególny stylowi autora zna-
nego z licznych krótkich tekstów, w szcze-
gólności felietonów, rozmyślań, wierszy, 
modlitw itp. Podobny charakter miały też 
kolejne dwa tomy krótkich tekstów na 
każdy dzień roku zawartych w książkach: 
„Droga poza śmierć” (1997) i „Każdy 
dzień ze Słowem Bożym” (2003).

Autor przez 44 lata pracował w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim jako duchow-
ny parafialny w Łodzi, Tomaszowie Mazo-
wieckim, Rawie Maz. i Ustroniu. Wygłosił 
tysiące kazań. Owe doświadczenia kazno-
dziejskie pozwoliły mu napisać i wydać 
trzy zbiory kazań na wszystkie niedziele 
i święta roku kościelnego. I tak ukazały 
się kolejno: „Nie wstydzę się Ewangelii 
Chrystusowej” (2001), „Błogosławieni, 
którzy słuchają Słowa Bożego” (2006)  
i „Bóg jest miłością” (2007).

Nieco innym doświadczeniem w zwia-
stowaniu Bożego Słowa była, trwająca 
ponad 10 lat współpraca z Misją Radiową 
„Chrystus żyje”. Napisane i wygłoszone  
w Radiu Monte Carlo kazania w audycjach 
„Chrystus żyje” opublikowane zostały  
w książkach: „Chrystus żyje (1994 – zamiesz-
czone razem z kazaniami ks. prof. J. Gryniako-
wa), „Słowo Boże na dobry i zły czas” (2001), 
„Ojcze nasz” (1991 i 2000) oraz „Podobień-
stwo o synu marnotrawnym” (2000).

Ks. Henryk Czembor jest też historykiem 
Kościoła. Przez 25 lat wykładał historię 
Kościoła w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Jest autorem 
wielu przyczynków naukowych i artyku-
łów popularno-naukowych z historii Koś-
cioła. Zainteresowanie historią Kościoła 
zaowocowało też wydaniem samodziel-
nych pozycji: „Ewangelicki Kościół Unij-
ny na Polskim Górnym Śląsku” (1993), 
„Dzieje chrześcijaństwa. Starożytność” 
(2001) i „Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Ustroniu 1783-2003” (2003).

Ks. H. Czembor stara się zwiastować 
Boże Słowo na różne sposoby. Jest więc 
też autorem licznych felietonów, a także 
opowiadań i wierszy. Wybór jego opo-
wiadań zatytułowany został „Pan Bóg 
jest obecny” (1996), zaś wybór wierszy 
wydany został pod tytułem „Rozmowy 
z Bogiem” (2000). Przy pomocy wierszy 
i opowiadań starał się także przybliżyć 
czytelnikom Modlitwę Pańską w ksią-
żeczce „Gdy się modlicie mówcie…” 
(1994, 2000). Zaś zbiór jego felietonów 
zatytułowany został „Zaprzyjaźnić się  
z mijającym czasem” (2000).

Od roku 2000 autor wydaje co roku 
dwie nieduże książki, na okres adwentu 
– Bożego Narodzenia – starego/nowego 
roku oraz na okres pasyjny i wielkanocny. 
Kolejno więc wyszły następujące pozycje: 
Na Boże Narodzenie; „Na dni powszednie 
i święta 2001” (2000), „Narodził się nam 
Zbawiciel” (2000), „Święto rozgrzanych 
serc” (2001), „Nadzieja, oczekiwanie, 
spełnienie” (2002), „Chwała Bogu na wy-

sokościach” (2003), „Błogosławiony czas” 
(2004), „Spełnienie obietnic Bożych” 
(2005), „Świąteczne dary” (2006) i „Świat-
łość prawdziwa już świeci” (2007).

Natomiast na czas pasyjny i święta wiel-
kanocne wydane zostały kolejno: „Gdzież 
jest o śmierci zwycięstwo twoje?” (2001), 
„Umarł i zmartwychwstał” (2002), „Bło-
gosławiony, który przychodzi w imieniu 
Pańskim” (2003), „Tak Bóg umiłował 
świat” (2004), „Wokół Ukrzyżowanego” 
(2005), „Dni, które dały nadzieję” (2006), 
„Idziemy do Jerozolimy” (2007) oraz „Mi-
łość Boża w Jezusie Chrystusie” (2008).

Do roku 2000 książki ks. H. Czembora 
wydawane były przez różne wydawni-
ctwa. Było to 7 pozycji w łącznym nakła-
dzie 30.500 egzemplarzy. Poczynając od 
roku 2000 zbiorem wierszy „Rozmowy 
z Bogiem”, rozpoczęła się współpra-
ca autora z wydawnictwem „Interfon”  
w Cieszynie. Od tego czasu wydawnictwo 
to wydało 30 pozycji (28 oryginalnych i 2 
wznowienia), w łącznym nakładzie ponad 
70 tysięcy egzemplarzy. W ten sposób 
łączny nakład wszystkich pozycji książko-
wych tego autora przekroczył 100 tysięcy 
egzemplarzy.              (ke) 

100	000	
egZemplarZy



20 marca 2008 r.   Gazeta Ustrońska   �5

złote usta 
UStroNIa
 To już dziesiąte Ustrońskie Spotkania 

Teatralne. Ta coroczna impreza, organizo-
wana w miejscowym Domu Kultury „Pra-
żakówka” od roku 1999, gromadzi coraz to 
większe rzesze miłośników teatru. 

    W tym roku wystąpiły gwiazdy, nie 
potrzebujące żadnej rekomendacji. Zoba-
czyliśmy Zbigniewa Zapasiewicza wraz 
z Olgą Sawicką prezentujących wiersze 
Zbigniewa Herberta z cyklu Powrót 
Pana Cogito, jak również Wojciecha 
Pszoniaka w monodramie Belfer oraz 
Joannę Żółkowską z Cezarym Żakiem 
w miłosnej komedii Spróbujmy jeszcze 
raz. Było trochę refleksyjnie, wesoło, 
romantycznie, no i oczywiście drama-
tycznie – jak na przedwiośnie przystało. 
Publiczność w tym roku nie zawiodła. 
Na każdym z trzech spektakli wszyst-
kie miejsca były zajęte. Na widowni 
zobaczyć można było także młodzież, 
przede wszystkim uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, ale nie tylko. Na 
ustrońskie Spotkania Teatralne ściągnęli 
także mieszkańcy spoza naszego miasta. 
Niektórzy przyjechali specjalnie nawet 
z Cieszyna. Świadczy to o wysokim 
pozimie artystycznym tej imprezy, która 
po raz dziesiąty dostarcza uczesnikom 
niezapomnianych wrażeń, proponując 
przedstawienia ważne, głębokie i mądre. 
Niezwykłym wydarzeniem dla miłośni-
ków teatru było pojawienie się na scenie 
Zbigniewa Zapasiewica wraz z Olgą 
Sawicką w niepowtarzalnej interpreta-
cji wierszy Zbigniewa Herberta. To był 
naprawdę mocny spektakl, który wbijał  
w fotel. Ogrone doświadczenie i wyjąt-
kowy kunszt aktorski Z. Zapasiewicza 
sprawił, że trudna i wieloznaczna poezja 
Herberta, jakby na moment odsłoniła 
swoją twarz, stała się bliższa zwykłemu 
człowiekowi, a herbertowskie pytania 
zawarte w jego twórczości zabrzmia-
ły szczególnie wyraźnie i jasno. Nikt 
nie miał wątpliwości, że ciągle, także 
i dziś, należy zastanawiać się nad kon-
dycją człowieka, który często okazu-
je się słaby, niepozorny, zagubiony.  
Z pewnością wielu widzów przeżywając 
bardzo głęboko ten spektakl, doceniło 
piękno poetyckiego słowa, ale również 
siłę, jaką ono niesie, znajdując godnego 
interpretatora. Cisza i skupienie panujące 
tego wieczoru na widowni mówiły same 
za siebie. Występ tych dwojga aktorów 
nagrodzono oklaskami na stojąco.

Nieco inny charakter miała sztuka wy-
reżyserowana przez Macieja Wojtyszkę  
o dość jednoznacznym tytule „Spróbujmy 
jeszcze raz”. Sztukę napisł Murray Schis-
gal, autor scenariusza niezapomnianego 
filmu „Totsie” z Dustinem Hoffmanem, co 
gwarantowało już na samym początku, że 
będzie śmiesznie, ale nie banalnie. Do tego 
znakomita obsada, czyli Joanna Żólkowska  
i Cezary Żak, aktorzy charakterystyczni, 
znani i lubiani przez każdą chyba publicz-
ność. Komedia opowiada historię dwojga 

doświadczonych przez życie ludzi, dla któ-
rych przypadkowe spotkanie będzie szansą 
na rozpoczęcie nowego życia. Samotna poli-
cjantka z dwojką dzieci, która niekoniecznie 
przepada za swoją pracą, doprowadzona do 
ostateczności, odwiedza hałasującego sąsia-
da z góry, by wlepić mu mandat. Sąsiadem 
okazuje się bezrobotny aktor. Zaskoczony 
wizytą wykorzystuje cały arsenał swoich 
umiejętności aktorskich, by obłaskawić twar-
dą i zawziętą policjantkę. Oboje samotni, ale 
spragnieni towarzystwa, powoli przełamują 
dzielące ich bariery, by w drugiej części 
spektaklu ukazać się już jako doświadczone 
młżeństwo z wieloletnim stażem, które prze-
żywa kryzys. Niezwykle śmieszne sytuacje i 
dialogi przeplatały się z gorzkim spojrzeniem 
na relacje damsko-męskie. Publiczność 
na tym spektaklu bawiła się znakomicie, 
reagowała bardzo spontanicznie, klaszcząc 
i wybuchając śmiechem.

Trzeci spektal, który obejrzeli widzowie 
UST to monodram pt. „Belfer” powstały 
na podstawie francuskiego dramatu Jea-
na Pierre’a Dopagne. Wyreżyserował go 
Michał Kwieciński, a w tytułowego belfra 
wcielił sięWojciech Pszoniak. Zagrał on 
rolę nauczyciela literatury, który zmaga 
się z tzw. trudną młodzieżą. Każdego dnia 
próbuje przebić się ze swoją wrażliwoś-
cią przez mur niezrozumienia, lenistwa  
i chamstwa swoich podopiecznych. Darem-
nie stara się uczulić na piękno literatury 
młodych ludzi, którzy w żaden sposób nie 
są w stanie docenić jego wysiłków, uważają 

go za nudnego dziwaka. Zresztą nie tylko 
oni. Podobnie sytuacja wygląda w środowi-
sku nauczycieli, gdzie belfer od literatury  
z poczuciem misji jawi się swoim kole-
żankom i kolegom jako naiwny i nie do 
końca normalny człowiek.Nie znajdując 
wsparcia i zrozumienia, wykończony ner-
wowo, załamany całkowitą ignorancją 
młodzieży, sięga po nadzwyczajne  rozwią-
zanie. Na jednej z lekcji wyciąga pistolet  
i zabija kilku ze swoich uczniów. To sztu-
ka, która mówi o cierpieniu, wrażliwości  
i konsekwencajach jakie może nieść jej 
brak, o degeneracji wspólczesnej kultury  
i zachwianiu roli autorytetów w kształ-
towaniu młodzieży. W. Pszoniak brawu-
rowo zagrał sfrustrowanego nauczyciela, 
pokazując niezwykle trafnie wewnętrzne 
emocje, które targają tym człwiekiem. 
Udało mu się stworzyć bardzo sugestyw-
ny obraz klasy począwszy od wyglądu,  
a skończywszy na zachowaniu uczniów. 
Jest to na pewno sztuka bardzo aktualna, 
no i jak mówi sam aktor „potrzebna”. 
Widzowie odebrali ja bardzo pozytywnie, 
także i ci młodsi. Na koniec gorąco okla-
skiwali aktora.

Po każdym przedstawieniu aktorzy spo-
tykali się z publicznością, moment ten 
wykorzystali łowcy autografów i pamiąt-
kowych zdjęć. Niektórzy artyści znaleźli 
nawet czas, by dłużej porozmawiać ze 
swoimi fanami. Wszyscy natomiast złożyli 
swój podpis na gipsowych ustach.

              Tekst i zdjęcia: Anna Rokosz
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felieton
marzec

W historii Polski  mieliśmy wiele waż-
nych wydarzeń  związanych z nazwą 
miesięcy. Począwszy od  Konstytucji 
3 Maja oraz powstań listopadowego  
i styczniowego, a  na konstytucji  marco-
wej, przewrocie majowym i konstytucji 
kwietniowej skończywszy. W czasach 
PRL- u był:  poznański czerwiec 1956, pol-
ski sierpień 1980, i „ciemna noc grudnio-
wa” stanu wojennego w 1981 roku. O wy-
darzeniach marcowych w 1968 roku mało 
kto pamięta. Okazało się, że dziś prawie 
90% młodych Polaków nic na ten temat 
nie wie. Obecnie z okazji 40 – tej rocznicy 
wydarzeń marcowych wiele na ten temat 
się pisze. Głównie o tym co się działo  
w Warszawie. Czterdzieści lat temu byłem 
na pierwszym roku studiów na Wydziale 
Prawa  Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Katowicach. Jak pamiętam, nasz marzec 
zaczął się znacznie później, niż w War-
szawie. Zaczął się dopiero, jak dotarli na 

Śląsk emisariusze studentów z Warszawy 
i Krakowa. W dzień, w którym na naszej 
uczelni miał odbyć się wiec solidarności 
ze studentami z warszawskich uczelni 
mieliśmy akurat szkolenie wojskowe. Sie-
dzieliśmy więc w mundurach wojskowych 
na Akademii Ekonomicznej, gdzie było 
studium wojskowe. Zapowiedziano nam, 
że zostaniemy zatrzymani do wieczora, 
albo ....i dłużej. Tylko dzięki płomiennemu 
wystąpieniu naszego kolegi z Bytomia, 
który zwracając się do naszego dowódcy, 
zaciągając z lwowska, zaczął od słów: 
Panie Pułkowniku, (a nie Obywatelu) Pan 
jest jak nasz ojciec. My Pana kochamy  
i nie zawiedziemy, itd. Zostaliśmy zwol-
nieni ze studium wojskowego już o 14-tej. 
Mnie i kilku kolegom udało się przebrać 
w cywilne ubrania. Wszyscy poszliśmy 
na uczelnię, gdzie odbywał się wiec. Aula 
była pełna. Atmosfera gorąca. Wystąpienia 
naszej I sekretarz POP i redaktora naczel-
nego „Trybuny Robotniczej” – zostały 
wygwizdane i wytupane. Szykowaliśmy 
„rezolucję do władz”. Nasz dziekan prze-
języczył się i powiedział, że uchwaliliśmy 
„rewolucję”. Wtedy zawrzało. Krzycze-
liśmy jak najęci, i to wprost w kamery 

felieton

1. Dziś temat świąteczny: Interpretacja 
nieba w „Boskiej komedii” Dantego,  
w jednym z podstawowych dzieł kultury 
europejskiej. Według ks. profesora Józefa 
Tischnera aktualnym  wciąż wyzwaniem 
jest zrozumienie duchowej sytuacji czło-
wieka przedstawionej w „Boskiej kome-
dii”. Idąc szlakiem dantejskiej wędrówki 
– po piekle, czyśćcu i niebie – Tischner 
za zasadniczą sprawę uznaje zrozumienie 
tego, czym jest niebo. Niebo pojęte jako 
rzeczywistość duchowa i sfera wartości, 
w której człowiek już teraz powinien 
mieć udział. 

Pytanie „czym jest niebo?”, okazuje 
się ważnym punktem w dążeniu do rozu-
mienia człowieka: Pokaż mi jak wygląda 
twe niebo, jakie określają go wartości,  
a powiem ci kim jesteś; spójrz w twe niebo 
i rozpoznaj dominujące w nim wartości,  
a zrozumiesz kim być powinieneś. 

2. Łatwiej przychodzi nam dziś uchwy-
cić charakter piekła, niż dosięgać nieba. 
Na pojęcie nieba wydajemy się być za-
mknięci. Spoglądanie w niebo odczytuje 
się jako postawę infantylną i dewocyjny 
kicz z kaznodziejskich pouczeń. Tischner 
jednak pyta: „czymże jest nasza zdolność 
do zrozumienia piekła i czyśćca bez zdol-
ności do zrozumienia nieba?”. 

2.1. Tischner-góral twardo stąpa po 
ziemi. Nie interesuje go lukrowane niebo 
pięknoduchów. Zajmuje go kwestia nie-
ba, dzięki któremu człowiek może być 
bardziej sobą; stawać się pełniej tym, kim 
być powinien. Wedle Tischnera trzeba 
rozstrzygnąć: „Czy współczesny człowiek 

jest w stanie dotrzeć do tej części siebie, 
którą już może być w niebie?”. Oraz: Jakie 
przymioty charakteryzują niebo? Jakie 
cechy powinien mieć człowiek, aby mógł 
uczestniczyć w niebie? Przede wszystkim: 
wspaniałomyślność; a dalej: wolność, ła-
ska, dobroć. Tischner dramatycznie pyta: 
„Czy to wszystko jest jeszcze w nas?”. 
Czy nie zagubiliśmy – z osobna i wspólnie 
–  tych walorów? 

2.2. Niebo jest otwarte jedynie dla 
człowieka wspaniałomyślnego. Każdy 
wszakże może być wspaniałomyślny, 
jeśli wyćwiczy swe sprawności moralne  
i odpowiednio nastroi swego ducha. 

3. Postawy radykalnie przeciwne wspa-
niałomyślności stanowią piekło. Wśród 
nich są postawy kreujące świat podejrzeń i 
kryjówek, w których człowiek się zamyka. 
Ściągają one piekło na ziemię, bowiem 
działanie zła krępuje człowieka; czyni go 
bezradnym i unicestwia. 

Przedsmakiem piekła są też kryjówki re-
ligijne. Tischner przytacza myśl Norwida 
o „schorowanej wyobraźni, która religii 
postać bierze na się”. Najgroźniejsze są 
te „kryjówki chorej wyobraźni”, które 
stają się przedmiotem religijnego bałwo-
chwalstwa. 

4. Również wiara religijna, aby odnaleźć 
się w niebie, musi się oczyścić i zdobyć na 
wspaniałomyślność. Wiara często „rodzi 
się z bólu” i tylko „jest bólem”, ale wiara 
zagrożona egoizmem bólu nie wystarcza. 
Dlatego Tischner pyta: „Czy można wie-
rzyć bezinteresownie, wspaniałomyślnie, 
szczęśliwie i być dumnym ze swojej wiary, 
jak wierzą w siebie i są dumni kochanko-
wie?”. I stawia sprawę na ‘ostrzu noża’: 
czy wiara prowadzi do nieba, gdzie ocze-
kuje się wspaniałomyślności, czy zwodzi 
w sferę boleści i nimi epatuje? 

Dążąc do oczyszczenia wiary religij-
nej, Tischner rozróżnia religie potrzeb  
i pragnień: „pragnienie jest wspaniało-

myślne, a potrzeba interesowna”. Stwier-
dza, że „człowiek nie ma potrzeby Boga”, 
a głoszenie takiej potrzeby daje początek 
bóstwom („religie pogańskie to religie 
potrzeb”). Chrześcijaństwo jawi się jako 
„religia pragnienia”, bo jest religią mi-
łości. 

5. Tischner przypomina „Trzeba mieć 
miłość w myśleniu”. I dopowiada, że 
miłość w myśleniu wyraża się wspaniało-
myślnością: „myślenie dąży do poznania 
tego, co jest, a poznać to, co jest, to pozwo-
lić mu być; to samo należy do istoty mi-
łości – ona także pozwala być”. Ale myśl, 
którą zawładnął żywioł władzy, niszczy 
ludzkiego ducha: „Wyobcowane myślenie 
współtworzy bezduszny świat”. Albo bez-
duszność, albo wspaniałomyślność. 

6. Wedle Tischnera Bóg jest dobrem 
udzielającym się innym: „nikt nie może 
być dobry w samotności. Być dobrym 
znaczy: być dobrym dla kogoś”. Bóg 
jest światłem miłości, które „nie tylko 
błyszczy, lecz grzeje”. Bóg, będąc Do-
brem, stwarza człowieka i „promieniuje 
ku niemu Pięknem i Prawdą, by go przy-
ciągnąć ku sobie”. Tischner uwagę skupia 
na Dobru, gdyż „rządzi nim pragnienie 
dawania życia, stwarzania organizmów  
w pełni samodzielnych”. Dobro, udzielając 
siebie, nie uzależnia, lecz dąży do rozwi-
jania wielorakiej samodzielności. 

7. Warto podjąć z Tischnerem wędrów-
kę w stronę nieba dla wspaniałomyśl-
nych, aby nasze wybory światopoglądowe  
i etyczne stały się bardziej przemyślane  
i konsekwentne. Dzięki temu można lepiej 
zrozumieć siebie i swe powinności. 

                                 marek Rembierz
Z okazji Świąt życzę Czytelnikom, aby 

nie tylko nie przemienialiśmy naszego 
świata w bezduszne piekło, ale – dzięki mi-
łości w myśleniu – już teraz współuczest-
niczyliśmy w niebie wspaniałomyślnych. 
                                     marek Rembierz 

W kręgu 
filozoficznej refleksji (��)

telewizyjne. Myśleliśmy, że będziemy  
w wieczornym dzienniku. Szybko okazało 
się, że to nie Telewizja Polska tylko SB 
filmuje. Kamerzysta SB-ek wyleciał jak  
z procy. No i zaczęło się. Pod gmach uni-
wersytetu podjechały „sikawki” i kręcąc 
lufami zaczęły nam grozić. Baliśmy się, 
że strumieniem wody wybiją ogromne 
szyby i nas poranią. Schowaliśmy się do 
wnętrza budynku. W radio słyszeliśmy 
jak tow. Gierek, wówczas sekretarz wo-
jewódzki PZPR, grzmiał, że śląska woda 
pogruchocze nam kości i kikuty połamie... 
Stało się groźnie.

Dziekan wynegocjonował z władzami 
wojewódzkimi, że możemy opuścić uczel-
nię, ale  mamy wychodzić parami. Jak 
tylko wyszliśmy 500 m od gmachu uniwer-
sytetu, to  pojawiły się „ sikawki”. Uderzo-
no w nas i przypadkowych przechodniów 
strumieniami wody. Widziałem, jak sta-
jący o kulach mężczyzna bez nogi, został 
zmieciony z przystanku tramwajowego,  
a kobieta wyciągała malutkie dziecko z za-
lanego wózka. Ludzie krzyczeli: Faszyści!, 
SS-mani!. Potem pojawili się milicjanci  
w hełmach z tarczami i pałkami, ale takimi 
dużymi, że dotąd takich nie widzieliśmy... 
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felieton
Tak sobie myślę

Kończy się pierwszy rok mojego pisania 
felietonów do Gazety Ustrońskiej. Przy-
znam, że chętnie podjąłem się ich pisania. 
Daje mi to szansę na utrzymywanie kon-
taktu z tymi wszystkimi, wśród których 
działałem i do których w tej czy innej 
formie przemawiałem w czasie mojej dzia-
łalności zawodowej. Wszak możliwości 
działania emeryta są z natury rzeczy ogra-
niczone… A do tego pisanie co tydzień 
nowego felietonu jest dla mnie ciekawym 
wyzwaniem. To jeszcze jedna frapująca 
przygoda w moim życiu… Może miał ra-
cję dziennikarz, który swój tekst napisany 
po rozmowie ze mną zatytułował: „Życie 
jest radosną przygodą.” Zapewne nie za-
wsze jest tą radosną przygodą. Wszak na 
życie każdego człowieka składają się nie 
tylko dni pogodne i radosne, ale także dni 
pochmurne i smutne… Staram się jednak 
w każdej sytuacji i każdego dnia szukać 
tego, co pogodne, pomyślne i radosne. 
A zawsze coś takiego można znaleźć. 
Czasem wydaje się to niemożliwe, ale 
jak się człowiek bardzo postara to, jestem 
przekonany, zawsze znajdzie tę radosną 
stronę życia. Nie tylko księżyc ma dwie 
różne strony. Życie też je ma… Nie ma 
więc powodu, żeby zajmować się wciąż 
tą czarną stroną, kiedy istnieje też ta jasna 
strona…

Tak sobie myślę, że od młodości,  
a właściwie od dzieciństwa, trzeba wyrobić  
w sobie nawyk owego szukania jasnych 
stron człowieczego losu. Nauczyć się 
cieszyć życiem. I to nie tylko z wielkich, 
wspaniałych darów losu, ale też z drob-
nych, małych, nawet najmniejszych po-

wodów do radości… Nauczywszy się tego, 
będziemy umieli optymistycznie patrzeć 
w przyszłość. Nawet w najtrudniejszych 
momentach życia, pogrążeni w smutku 
i rozpaczy będziemy mogli pocieszać 
się świadomością, że niepowodzenie, 
cierpienie, choroba i wszystko inne, co 
nas zasmuca, nie będzie trwać wiecznie, 
prędzej czy później się skończy, musi się 
skończyć… To prawda, radość też nie 
trwa wiecznie, ale nawet jeśli odejdzie, to 
znowu kiedyś wróci…

Powiadają, że optymiści żyją dłużej. 
Zamartwianie się, utrata nadziei, strach 
przed niepowodzeniem skracają życie, bo 
je po prostu zatruwają. A zatruty organizm 
jest mniej odporny. Człowiek zatruwający 
sam siebie pesymizmem, złymi myślami, 
zamartwianiem się o wszystko i o wszyst-
kich, łatwo popada w rozpacz i widzi 
wszystko w czarnych kolorach. I nie jest 
w stanie przetrzymać życiowych klęsk  
i niepowodzeń…

A nawet jeśli nie jest prawdą, że optymi-
ści, ludzie cieszący się życiem żyją dłużej 

Na powitanie wiosny

od ciągle smutnych i zamartwiających się 
pesymistów, to mają przynajmniej to, że 
życie ich jest przyjemniejsze, radośniejsze 
i ciekawsze…

Zapewne im więcej mamy lat za sobą, 
tym bardziej potrzebny jest radosny 
optymizm. Wychodzi bowiem, że sta-
rość nie jest najlepszym wynalazkiem. 
Łączy się bowiem często ze słabością, 
chorobą czy ułomnością.. Stary człowiek 
ma dość powodów do utraty nadziei  
i optymistycznego spojrzenia na siebie 
i na świat. Ale przecież wcale nie musi 
tego tracić…

Wszak po każdej zimie znowu przy-
chodzi wiosna. Wiosenne słońce zno-
wu zbudzi chęć do życia. I to nie tylko  
w otaczającej nas przyrodzie, ale także  
i w nas samych. Nie pytajmy więc o to, 
która to jest wiosna naszego życia. Ciesz-
my się tym, że znowu przyszła; znowu 
zakwitły kwiaty i rozśpiewały się ptaki. 
Znowu żywiej płynie krew w naszych 
żyłach i czujemy się młodsi…           

                                             jerzy bór     

oraz z psami, takimi wilczurami ważącymi 
ze 70 kg. Zaczęło się „pałowanie”. Gdy 
uciekaliśmy wzdłuż rzeki Rawy, spuścili 
na nas psy. Niektórzy z nas musieli wska-
kiwać do rzeki, do najbrudniejszej wody 
na świecie, ścieku jakim wtedy była Rawa. 
Moja suczka Lola, jak słucha tych opo-
wieści, to nie może uwierzyć, że szczuto 
nas psami. Milicjanci gonili nas po całym 
centrum miasta. Nawet na dworcu PKP  
i na peronach. Widać było, że milicjanci są 
wściekli i każdego by chcieli pobić. Wielu 
z uciekających złapali i wywieźli więź-
niarkami. Żandarmi WSW (Wojskowej 
Służby Wewnętrznej) wyłapali wszystkich 
naszych kolegów w mundurach. Wieczo-
rem zebraliśmy się na katowickim Rynku. 
Doszli do nas mieszkańcy Katowic. Rynek 
był pełen ludzi. Wznosiliśmy okrzyki: 
„Chcemy wolności”, „Precz z cenzurą”...
A oni nas polewali zimną wodą. Bali się 
podejść do tłumu. Było nam bardzo zimno,  
powoli zamarzaliśmy, bo była minusowa 
temperatura powietrza. A tłum skandował: 
„Bandyci, gestapo ....”

Wówczas wiedzieliśmy, że jesteśmy 
górą. 

Później już było tylko gorzej. W Gli-
wicach już nie mogliśmy dojść do Poli-
techniki. Tam milicja otoczyła studentów 
i biła ich niemiłosiernie. A ORMO–wcy 
przywiezieni 60-cioma autobusami z ca-
łego Śląska demonstrowali, jako „oburzeni 
robotnicy”, w marszu „czarnej procesji” 
po ulicach Gliwic. Kapusie, którzy jak się 
później okazało, byli wśród nas, donieśli 
o naszym udziale w demonstracjach. Moi, 
biedni rodzice, bezpartyjni, nikomu nie 
wadzący ludzie, zostali nazajutrz wezwani 
do I sekretarza Powiatowego Komitetu 
PZPR w Bielsku-Białej. Zawieźli ich 
samochodami służbowymi z zakładów, 
w którym pracowali prosto do „białego 
domu”. Mama i ojciec byli przerażeni, 
gdy musieli wejść na czerwony dywan  
w gabinecie I-go sekretarza w ubłoconych 
gumowych butach. Mieszkali bowiem, 
od dwóch lat, (sic!) na nowym osiedlu, 
gdzie nie zdążono jeszcze wybudować ulic  
i chodników. Codziennie do przystanku 
autobusowego chodzili po kostki w bło-
cie. „Pierwszy”, który nosił takiego wąsa 
jak Józef Wissarionowicz S., najpierw 
zapytał moją mamę, czy  jest pochodze-

nia żydowskiego? Jak się dowiedział, 
że nie, to zaczął krzyczeć na matkę ... 
jak wychowała syna. Zakończył swoje 
krzyki słowami: „Jaka mać, taka nać....”. 
Rodzice wrócili do domu przerażeni. 
Ojciec w nocy przyjechał po mnie do Gli-
wic, gdzie w czasie studiów mieszkałem 
u babci. Ucieszył się jak mnie zobaczył 
w domu. Zabrał mnie do  Bielska. Na 
Święta Wielkanocne, o dziwo, pozwolił 
mi z kolegami z klubu wysokogórskie-
go wyjechać w góry na Wielką Raczę  
w Beskidzie Żywieckim, aby  już nikt nie 
mówił, że  „rozrabiam”. Wydarzenia mar-
cowe, to było moje pierwsze, w dorosłym 
życiu, doświadczenie z władzą ludową, 
milicją, esbecją i jej kapusiami. Karą za 
wydarzenia marcowe było to, że z naszej 
filii UJ i Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
utworzono Uniwersytet Śląski. Przestali 
przyjeżdżać do nas profesorowie z UJ, 
a w ich miejsce pojawili się „marcowi 
docenci”. Nadano „charakter” naszemu 
uniwersytetowi. Wzmocniono czujność.

Na szczęście nie zostałem wtedy aresz-
towany. Nie wyrzucili mnie z uczelni. 

Ani też, nie musiałem wyjeżdżać z Pol-

Spółka z o.o. Ustronianka informuje, że Sąd Okrę-
gowy w bielsku-białej wyrokiem z � kwietnia �00� 
r.,  zobowiązał panią Irenę Ostrowską do przepro-
szenia Zarządu Ustronianki za fałszywe pomówienia 
i oszczerstwa na zebraniu Osiedla Ustroń Górny 
pracowników tej spółki o takie postępowanie, któ-
re mogło poniżyć Ustroniankę w opinii publicznej  
i jej pracowników, dlatego pani Irena Ostrowska  
w związku z powyższym pismem z 0�.08.�00� prze-
prosiła wielokrotnie Zarząd Spółki Ustronianka, 
płacąc jednocześnie koszty sądowe procesu.
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Zostałem znaleziony 10 marca w Ustroniu na drodze na Rów-
nicę. Jestem małym, młodym i sympatycznym kundelkiem. Nie 
wiem czy zostałem wyrzucony, czy się zgubiłem. Czekam na 
nowego opiekuna, któremu oddam całe swoje psie serce. Infor-
mację na mój temat można uzyskać pod nr telefonu 033 8545085 
(w godzinach wieczornych). Jeżeli nie znajdę domu, to trafię do 
schroniska.

W tym sezonie zimowym sponsorem Polskiego Związku Narciar-
skiego był znany ustroński przedsiębiorca, właściciel Ustronianki 
Michał Bożek. Po sezonie poprosiliśmy go o rozmowę.
To chyba nie był najlepszy sezon polskich skoczków?
Czegoś brakowało. Nie jestem usatysfakcjonowany osiągnięty-
mi wynikami. Wszyscy widzieliśmy, jak w tej zimy wyglądały 
nasze skoki.
Co pan sądzi o zmianie trenera kadry?
Moim zdaniem trener nie zrobił wszystkiego co powinien. Wcześ-
niej oświadczał, że ma program na wiele lat. Może odległość  
z Finlandii jest zbyt duża, a tu trzeba było pracować na miejscu  
i robić wyniki. Przecież Austriacy, czy nawet Niemcy mniej tre-
nują, a wyniki mają o wiele lepsze. Nie ma porównania.
blisko jest pan związany z klubem Wisła-Ustronianka. Czy 
coś się zmieni po tym sezonie?
Jesteśmy związani na śmierć i życie.
A młodzi skoczkowie z tego klubu rokują nadzieje na przy-
szłość?
Niektórzy tak. Inni za wcześnie uwierzyli w swoje możliwości, 
a na razie to trudno mówić o następcach Małysza. Nie wiem 
czy taka zbyt duża pewność siebie jest najlepsza u tak młodych 
zawodników. Stworzyłem im warunki. Mają transport, narty, 
kombinezony, komputery, kamery. A oni nie zawsze utożsamiają 
się z tą firmą, która tak wiele dla nich robi.
jest pan blisko wiślańskiego sportu. Co ze skocznią w ma-
lince?
Ma być skończona w tym roku. Jest to ostateczny termin. Nie-
którzy nawet twierdzą, że zostanie oddana wcześniej do użytku. 
To będzie bardzo wiele dla młodych skoczków z Wisły. Przede 
wszystkim nie będą musieli jeździć na treningi do Zakopanego, 
Austrii czy Szwajcarii. Trenując na miejscu można będzie osiągać 
o wiele lepsze wyniki. Na miejscu o wiele prościej trenować. Tu 
trzeba powiedzieć, że w przebudowie jest skocznia w centrum 
Wisły, a także w Łabajowie. Są już fundusze. Tu w Beskidach 
musimy stworzyć drugie centrum po Zakopanem.
U nas zawodnicy są bardzo dobrzy jako juniorzy, potem coś 
się dzieje i już nie mogą się równać z czołówką światową. 
Dlaczego tak się dzieje pana zdaniem?
To wszystko zależy od trenerów. Obecna konfiguracja trenerów 
nie jest najlepsza i chyba szykują się zmiany. Nie chcę w to 
wnikać, to nie moja sprawa. Ale chyba myśli się nad tym, by 
wszystko lepiej funkcjonowało. A jest Kot, Murańka, a u nas  
w klubie Słowiok, Byrt, są fajni chłopcy, ale cały czas za młodzi. 
Tymczasem taki młody zawodnik może sprzedać głowę, czyli 
to co ma na kasku. Nie wiem czy to jest najlepsze, a z drugiej 

strony, nie zawsze chodzą w tych dresach, które dała im Ustro-
nianka. Tak jakby zapomnieli jak ciężko było w klubie, gdy 
startowali w podartych kombinezonach po starszych kolegach. 
Nie było nart, samochodów. Nikt tego nie pamięta. Tymczasem 
oczekiwania młodych zawodników są takie, jakby już zdobyli 
Puchar Świata.
Zapytam jeszcze o firmę Ustronianka. Lato to dla was żniwa. 
jak się do nich przygotowujecie?
Styczeń, luty, marzec to tworzenie zapasów. W naszym przypadku 
jest to około 20.000 palet, w każdej po 500 butelek. To wszystko 
jest zmagazynowane i na pierwsze uderzenia ciepła musza być 
dotowarowane sieci handlowe. Musi być zachowana ciągłość 
sprzedaży. Miliony butelek czekają na konsumenta. Klient musi 
mieć towar na półce. Nie tak jak kiedyś, w poprzednim syste-
mie, że były akcje, np. na żniwa. Magazynowano sznurek, wodę  
i w sklepach niczego nie było, bo wodę musieli mieć żniwiarze 
w pierwszej kolejności. To był absurd. 
jak się będziecie reklamować?
Była promocja poprzez konkurs na samochód, wycieczki na Pu-
char Świata, tysiące gadżetów. Teraz mamy reklamę telewizyjną 
przed skokami narciarskimi. Oprócz tego będą inne promocje, 
rozdawanie gadżetów. To trwa cały rok. Każdy konsument cieszy 
się, gdy otrzymuje coś gratis. Podstawą jest znajomość marki 
przez ludzi. Dopiero później promuje się poszczególne wyroby. 
Klient musi znać firmę, a następnie wiedzieć jakie są jej wyroby, 
co warto kupić.                             Rozmawiał: Wojsław Suchta

michał Bożek.																															

Siedzym łoto na sztokerli i wajca malujym, 
dyć sie w downych łobyczajach strasznucnie lubujym.
Tu móm drobne kwiotuszki, a tam lilije
zaś na inszym zielyniućki powój sie wije. 
Jedny wajca w szupach z cebuli warziłach,
a wszycki na świynta pieknie ustrojiłach.
Dycki ło łobyczajach trzeja pamiyntać,
coby godnie przirychtować chałupe na świynta.
Tóż bazi nazbiyrałach – hanej chrosty stojóm
i narcyzy żółciutki też mój stół ustrojóm.
Baranka upiekym z ciasta drożdżowego
i buchte fajniackóm – ni ma nic lepszego.
A przeca nie zabydym upiyc murziny
toćby mieli przociele zawiedzióne miny.

A potym przepełnióno świóntecznóm radościóm
bydym dogodzać mojim przezocnym gościóm. 

                                                      Ustrónioczka
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Piłkarze „A-klasy” tydzień później niż 
liga okręgowa rozpoczynają rozgrywki. 
Drużyna KS Nierodzim przygotowuje się 
do wiosennych meczów pod okiem trenera 
Rafała Dudeli. W poprzednim sezonie 
rozgrywek też trenował drużynę seniorów 
z Nierodzimia. Jesienią jego obowiązki 
przejął Tadeusz Malerz, a teraz ponownie 
trenerem jest R. Dudela.

W ostatnią niedzielę Nierodzim roze-
grał spotkanie sparingowe z KS Wisła 
Ustronianka i przegrał je 0:5. Obecni na 
tym meczu kibice szczególnie przyglądali 
się nowym zawodnikom Wisły, trzem 
czarnoskórym piłkarzom z Zimbabwe. 
Są to dwaj napastnicy – Clarence Foroma  
i Naabenkulu Ncube oraz obrońca Costa 
Nhamoinesu. Zawodnicy dotarli do Polski 
wprost po meczu reprezentacji swojego 
kraju z RPA. W Wiśle znaleźli się za 
sprawą, znanego bardziej w Afryce niż  
w naszym kraju, szkoleniowca i menadże-
ra Wiesława Grabowskiego.
- Występy w naszym klubie mają być dla 
nich swojego rodzaju aklimatyzacją na 
naszym kontynencie – informuje trener 
Wisły Paweł Juchniewicz. – Docelowo 
bowiem mają trafić do ligowych klubów 
w naszym kraju lub na zachodzie Europy. 
Poza tym cała trójka ma przetrzeć szlak 
dla kolejnych piłkarzy Zimbabwe, którzy 
mieliby u nas występować. Natomiast  
w dalszych planach naszych i pana Gra-
bowskiego jest utworzenie w Wiśle piłkar-
skiej School of Excellence dla młodych 
futbolistów z Afryki.

Dzięki koneksjom W. Grabowskiego 
już wcześniej trafili do naszej ekstraklasy 
m.in. Shingayi Kaondera, Dickson Choto 
i Takesure Chinyama. Teraz sił próbować 
bedzie trzech kolejnych piłkarzy. Nic 
dziwnego, że mając takie wzmocnienie, 
działacze z Wisły liczą na zajęcie pierw-
szego miejsca w rozgrywkach i awans do 
ligi okręgowej. Jednak i inne kluby czo-
łówki klasy „A” też się wzmacniają, więc 
na szczytach tabeli zapowiada się bardzo 
ciekawa rywalizacja. Nierodzim w niej 
prawdopodobnie nie będzie brał udziału, 

W  tym  samym  sKładzIe
tak padła druga bramka dla Wisły-ustronianki.            Fot. W. suchta

a zadaniem trenera i piłkarzy jest pewne 
utrzymanie się w „A-klasie”. 
- Widać, że Wisła będzie wiosną bardzo 
mocna, a z tego co się słyszy, chcą walczyć 
o awans. Na ich tle chciałem zobaczyć, 
w którym miejscu jesteśmy. Widać było 
przewagę Wisły, grali dobrą piłkę, ale  
u mnie nie było kilku podstawowych za-
wodników. Choroby, kontuzje - powiedział 
po spotkaniu z Wisłą R. Dudela. Natomiast 
o drużynie Nierodzimia przed rundą wio-
senną trener powiedział:

- Powinno być dobrze. Naszym celem jest 
utrzymanie się w klasie „A”. Runda je-
sienne była dość kiepska. Moim zdaniem 
zawodników stać na więcej, na wyższe 
miejsce w tabeli. Kadra zawodników 
jest, tylko nie zawsze mogą uczestniczyć  
w zajęciach. Choć w przygotowaniach  
w tym roku było nieźle. Zawodnicy cho-
dzili, trenowali. Do dyspozycji mieliśmy 
halę w Nierodzimiu, zapewniona była 
odnowa. Generalnie przygotowaliśmy się 
na własnym obiekcie. Niestety, co sparing 
gramy w innym składzie. Jednak podej-
rzewam, że są to problemy wszystkich 
drużyn w tej klasie rozgrywek. Mamy 
w kadrze 17 zawodników, na których 
można liczyć. Niestety Marek Górniok 
jest kontuzjowany, a on dużo wnosił do 
drużyny. Tomasz Kral ma pracę, a w 
weekendy się uczy, poza tym kilku jest 
chorych. Mateusz Bralewski uczestniczył 
w treningach, ale niestety musiał wyje-
chać służbowo. Do drużyny nie doszedł 
żaden nowy zawodnik. Być może wróci 
Seweryn Wojciechowski. Treningów nie 
wznowił drugi bramkarz Wojciech Sała-
ciński. Praktycznie drużyna jest w takim 
składzie, jak w rundzie jesiennej. Chcę 
być optymistą. Nie patrzmy na innych, 
a tylko na siebie i róbmy wszystko jak 
najlepiej potrafimy. Trzeba zacząć grać 
i szukać punktów począwszy od pierw-
szego meczu.

W okresie przygotowawczym Nierodzim 
rozegrał sparingi: z Goleszowem wygrał 
7:6, Z Kuźnią przegrał 1:2, z Landkiem 
przegrał 5:3.                  Wojsław Suchta
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 KultuRA
27.03         godz.   9.00  „Kolory brzmienia-instrumenty dęte 
   blaszane”- audycja muzyczna Filhar- 
   monii Ślaskiej dla klas II gimnazjal- 
   nych, sala widowiskowa.
27.03         godz.   17.00  „po naszemu”- porozmawiajmy  
   o rodzimej gwarze, wykład Daniela 
   Kadłubca, Zbiory Marii Skalickiej
       KINO 
14-20.3      godz. 18.45   Ostrożnie, pożądanie, sensacyjno 
    - erotyczny, 18 lat, USA/Chiny.
21-27.3      godz. 17.15  Don Chichot, animowana bajka  
    w polskiej wersji językowej, b/o,  
    Hiszpania. 
21-27.3     godz. 18.45  Lejdis, komedia,15 lat, Polska.

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

Zatrudnię pracownika w budowni-
ctwie. Tel. 0-602-351-787.

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

N.Z.O.Z. Klinika Stomatolo-
giczna im. prof. Meissnera, 
ul. Sanatoryjna 5 w Ustroniu, 
zatrudni asystentkę stomatolo-
giczną. Tel. kontaktowy 033-
854-47-50.

Mieszkanie do wynajęcia w Ustro-
niu (w domu prywatnym 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, osobne wej-
ście). Tel.662 262 781.

Kupię prospekty samochodowe po-
niżej rocznika 1985. e-mail opg42@
poczta.fm, 0-600-074-005.

19-21.3	-		 elba	 	 ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
22-24.3 -  „111”  ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
25-27.3 -  centrum ul. daszyńskiego 8 tel. 854-57-76  
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Piotr Śliwka z powodzeniem wziął udział w Mistrzostwach 
Polski Ludowych Zespołów Sportowych, które odbyły się 14 i 15 
marca na Hali Rysianka i Lipowskiej. W stylu dowolnym na 10 km 
zdobył 3 miejsce, a stylem klasycznym na 5 km pobiegł najlepiej i 
zajął I miejsce. Starszy brat Piotra, Grzegorz Śliwka w Pucharze 
Europy Seniorów w skokach, który odbył się w Schwarzwaldzie, 
w dwóch konkursach zajął 30 i 32 miejsce.

Rozmowa Adolfem Cieślarem – radnym
- Jak pan wspomina powstawanie dzielnicy uzdrowiskowej na 

Zawodziu?
- Nawet mam jeszcze zdjęcia z tego okresu. Jako jeden z 

pierwszych pracowałem, jako wozak przy budowie piramid. 
Przewoziłem materiały budowlane. Tam gdzie jest dziś Szpital 
Uzdrowiskowy było jedno wielkie bajoro. Żeby wodę odprowadzić, 
końmi oraliśmy taką dużą bruzdę.

Ukazał się folder promocyjny województwa bielskiego wydany 
na zlecenie i ze środków Sejmiku Samorządowego Województwa 
Bielskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Teksty 
charakteryzujące poszczególne gminy i miasta opracowano na 
podstawie materiałów dostarczonych przez UW oraz wydziały 
miast i gmin zajmujące się promocją. Na pierwszych stronach 
wydawnictwa zamieszczono mapę bielskiego wraz z sąsiadującymi 
województwami i państwami, a następnie podstawowe wiadomo-
ści o gminach dotyczące powierzchni, liczby ludności, odległości 
drogowych od większych aglomeracji, połączeń kolejowych, liczby 
miejsc noclegowych. 

W ustrońskiej Filii Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-
pernika do próbnej matury przystąpiły 24 na 25 osób w klasie. 
Z języka polskiego nie padła ani szóstka, ani piątka, uczniowie 
otrzymali 3 oceny dobre. Było też 6 ocen niedostatecznych. Jako 
drugi przedmiot wybierano matematykę, biologię, historię. Tu 
również 6 prac oceniono niedostatecznie, były jednak 2 piątki 
i 3 czwórki.

W Technikum Mechanicznym maturę próbną pisało 20 na 24 
czwartoklasistów. Dyrektor Jan Szwarc powiedział, że ucznio-
wie nie byli zaskoczeni tematami. Z języka polskiego trzy osoby 
otrzymały ocenę niedostateczną, cztery najlepsze prace oceniono 
na czwórkę. Wybranym przedmiotem w ustrońskim technikum 
była głównie matematyka, jednak 3 osoby zdecydowały się na 
historię, a jedna na język angielski. Postawiono cztery oceny 
niedostateczne.                                                                       (ar)

dziesięć  lat  temuzamiast się szarogęsić...                                              Fot. W. suchta

... lepiej się pobyczyć.                                 Fot. W. suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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Poziomo:
�) przytulny, elegancki pokój, 5) dom lub magazyn, 9)  cukier w roślinach, ��) wypad na Równicę, ��) przewożenie 
towarów, �5) dźwięczne imię żeńskie, ��) kuzynka żyrafy, �9) Olza lub Wisła, ��) dawna miara powierzchni gruntu, 
��) pomocnica w  kuchni, ��) popularna na Śląsku gra w karty, �5) ślad dla psa myśliwskiego, ��) z nitką sobie tańco-
wała, ��) obok wizji, �8) niespodziewanie, �0) miara papieru, ��) internetowa pogawędka, ��) zmieniana z zimowej 
na letnią, �5) ślubna asysta za młodą parą, ��) wokół obrazka, ��) cięta kuzynka pszczoły, ��) sklepowa lada, �5) ksią-
żeczka z pieśniami religijnymi, ��) Louis - jazzowa legenda, ��) zarabia graniem w knajpie, �8) kanadyjska metropolia,  
�9) rzymskie łaźnie.
Pionowo:
�) miasto nad Czarną Hańczą, �) przyznawanie licencji, �) ptak kiwi, �) w przysłowiu skakała, 5) czarni i ....,  �) wojskowa 
dyscyplina, �) dolna kończyna, 8) trwa 7 dni albo tydzień, 9) elementy wagi, �0) polski napastnik piłkarski, ��) enzymy, 
��) główna droga, ��) zakichane państwo, �8) do pieczenia ciasta, �0) gmina nad sztucznym zalewem na Mazowszu,  
��) z greckiego - żółty, �9) rodzaj ćwiczenia, ��) dawna (grecka) nazwa Agrigento, ��) wielkie mistrzostwo w sztu-
ce, ��) fachowy termin znany drukarzom, �8) sąsiad Kaszuba, �9) motyw zdobniczy, �0) popularnie stacja z prądem,  
��) wodna kipiel, ��) czarnoskóry mężczyzna, ��) wojskowy na koniu.
 
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania ocze-
kujemy do 31 marca br. Do wygrania dwie nagrody pieniężne po 50 zł oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy 
Mokate i Ustronianka. 

 Rozwiązanie Krzyżówki z nr 10
KWIATY  DLA  KObIET

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: martyna Żwak, ul. Źródlana 103.  Zapraszamy do redakcji.    
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