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Powstała monografia Ustronia, wydano dwa pierwsze tomy 
monografii Wisły, pisane są  monografie w innych miejsco-
wościach. Wszystko to dzieje się w ostatnich latach. Czym to 
jest spowodowane?
Monografie te, to zapis o dziejach, kulturze, ludziach swojej 
ziemi. Dobrze, że doświadczamy takiego procesu i jesteśmy jego 
częścią, zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. To ważne, że 
wspólnie chcemy pozostawić ślad po świecie, którego doświad-
czamy. Potrzeba odkrywania własnego miejsca na świecie wiąże 
się z poczuciem dumy, że oto owo je stela, skoro my sóm stela, 
można na wiele różnych sposobów pokazywać szczególnie dziś, 
kiedy wokół nas elementy kultury masowej nie wyodrębniają  
i nie zatrzymują tego co jest tylko nasze. Jedną z form, która 

(dok. na str. 2)

Rozmowa z Małgorzatą Kiereś, 
inicjatorką napisania monografii Wisły

24 kwietnia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Stanisław Malina.

PRZECIW UZALEŻNIENIOM
Radnym przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu  
w 2007 r. Miejski koordynator działań przeciw uzależnieniom 
Andrzej Pilch mówił, że ostatnio obserwuje się w kraju niepoko-
jące tendencje. W Ustroniu szacunkowo jest około 500-600 osób 
uzależnionych. Spośród nich 16-18% to ludzi pijący szkodliwie. 
16% populacji wypija 80% alkoholu, 20% to abstynenci, a 30% 
pije alkohol okazjonalnie. Zdaniem A. Pilcha najskuteczniejsza 
jest profilaktyka w szkołach i szkolenie lekarzy pierwszego 
kontaktu, czym niestety lekarze nie są zainteresowani. Trzeba 
też szkolić nauczycieli. A Pilch stwierdził, że ludzie pijący nie 
szukają pomocy, tym bardziej że choroba alkoholowa rozwija się 

(dok. na str. 4)
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Techniczny postęp wyparł 
całkowicie wiele zawodów. 
Przykładowo zniknęli dru-
ciarze oplatający misternie 
siatką gliniane naczynia ku-
chenne.

W Cieszynie nie ma już war-
sztatu grzebieniarza Tram-
plera, który znajdował się  
w parterowej chatce u zbiegu 

ulic Garncarskiej i Chrobre-
go. Szczególnie cenione były 
bardzo gęsto ząbkowane dwu-
stronne grzebienie do wycze-
sywania... gnid i łupieżu.
    
W siódmy rok działalności 
weszło Zaolziańskie Towa-
rzystwo Fotograficzne. Od 
początku ZTF współpracuje  
z Cieszyńskim Towarzystwem 
Fotograficznym, a efektem są 
wspólne wystawy.

Tradycje rusznikarstwa sięgają 
w Cieszynie odległych wie-
ków. Wytwórcy myśliwskich 
„cieszynek” mieli nawet swój 
własny cech, a ich wyroby 

były sławne w całej Europie. 
Obecnie jedynym „producen-
tem” tych paradnych strzelb 
jest cieszyński rzemieślnik 
Jerzy Wałga.

Ogólnopolskie słowo „rosół” 
w cieszyńskiej gwarze ozna-
cza „bajcę” do konserwowania 
mięsa, natomiast zupa rosoło-
wa to „polywka”.

Harcerstwo Śląska Cieszyń-
skiego za trzy lata obchodzić 
będzie 100-lecie. 

Na Zaolziu przetrwały do 
dzisiaj cztery drewniane koś-
ciółki. Znajdują się w Gutach, 

Nydku, Bystrzycy i Hrcza-
wie. Najcenniejszy jest ten 
XVI-wieczny w Gutach.

Wapienie na Śląsku Cie-
szyńskim wydobywane są 
w Lesznej Górnej. Z tej ska-
ły zbudowane są m. in. Tuł  
i Chełm. 

Charakterystyczne jest 
występowanie w naszym 
regionie tzw. mrozowisk, 
głównie w dolinach rzek  
i kotlinkach. Dla odmiany 
wraz ze wzrostem wysoko-
ści podnosi się temperartura 
powietrza. To efekt inwersji 
termicznej.                  (nik)

*    *    *
*    *    *

*    *    * 

*    *    * 

*    *    *

*    *    *

*    *    * 

wIedza		o		SwoIm brak wiedzy w przekazie tego wszystkiego, co w dziedzictwie kul-
turowym było ważne. Zabrakło najważniejszej rzeczy, przekazu 
wielu treści kultury czy historii. Ogniwo międzypokoleniowe nie 
miało możliwości się generować. W pewnym momencie, ludzie, 
którym zależało na bogactwie dziedzictwa kulturowego zauważy-
li, że brak wiedzy należy wszelkimi sposobami uzupełniać, gdyż 
są takie dziedziny kultury, do których ciągle społeczność wraca  
i che wracać, np. dożynki. To czas ludowej zabawy, świętowania, 
czas wspólnej radości.
Ktoś to bawienie musi przygotować, ktoś za to zapłacić.
Od momentu powstania samorządu gmina może finansować 
wiele przedsięwzięć społecznych. To też ważny aspekt lokal-
nej władzy. W jej zadaniach priorytetach jest również decyzja  
o finansowaniu monografii. Oto strzał w dziesiątkę. To przecież 
wartość ponadpokoleniowa.
Inny problem to źródła?
Wokół nas nie ma już wielu ludzi, którzy mogliby zgromadzo-
ny materiał zweryfikować. Toteż w wielu dziedzinach warto 
przeprowadzać wywiady z najstarszymi mieszkańcami danej 
miejscowości. Ale jednak najważniejszym źródłem jest jeszcze 
sięgnięcie do archiwaliów, prasy i publikacji. Uważam, że stałym 
fenomenalnym źródłem o regionie są gazety lokalne. Ludzie 
sobie nawet nie zdają sprawy z roli tej prasy. Patrzę na to jako 
muzealnik. Pamięć ludzka jest zawodna, a gazeta jest źródłem. 
Biorę Gazetę Ustrońską, Echo Wisły, Trójwieś Beskidzką i mam 
wszystkie wydarzenia, wiem, kto uczestniczył w danym wyda-
rzeniu, dowiaduję się o jego przebiegu, etc. Nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jaką fantastyczną rolę odgrywa prasa lokalna. Ga-
zeta Ustrońska na przestrzeni 15 lat jest jedną wielką monografią. 
Podobnie gazety w innych miejscowościach. Do tego dochodzą 
cudowne gazety przy parafiach. W Koniakowie np. wychodzi 
„Św. Bartłomiej” - wszystkie wydarzenia kościelne opisane od 
A do Z. Nagle w Wiśle pojawia się „Luteranin”, czy gazety w 
waszych ustrońskich parafiach. 
Każda monografia ma swoje braki. Jak do tego chcecie pod-
chodzić?
Monografia powstaje w określonym czasie historycznym. Tak jak 
powstała monografia Hoffa w 1888, tak prawie 100 lat później 
powstaje kolejna, w zupełnie nowych realiach historycznych, 
społecznych, kulturowych. Wyznaczamy sobie, zatem czas, do 
którego roku opisujemy historię, a drzwi są otwarte dla każdego, 
kto będzie chciał popracować nad dalszą dokumentacją. A nie jest 
to praca łatwa. Pojawiają się też nowe materiały i nic nie stoi na 
przeszkodzie, by powstawały opracowania określonego tematu, co 
systematycznie będzie uzupełniać monografię, jak np. materiały 
Jana Kropa o zameczku prezydenta Mościckiego. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, by takie materiały pojawiały się nadal. A cykl wy-
dawania monografii musi być zamknięty określonym czasem.
Czyli to stały proces utrwalania tego co nas charakteryzuje?
Bronisław Malinowski, wspaniały etnolog, w opracowanej de-
finicji kultury mówi nam, iż  wynika ona z potrzeb i niech tak 
pozostanie. Piszmy kolejne monografie z potrzeby naszego serca, 
cieszmy się słowem o nas,  o naszym świecie,  w którym przyszło 
nam na  małą chwilę istnieć, a to przecież  miłe uczucie.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchtam. kiereś w muzeum Ustrońskim.                               Fot. w. suchta

*    *    *

pozostanie na zawsze naszym znakiem, naszej społeczności,  
a nie innej, jest monografia, bo przecież jest pisana o konkretnej 
miejscowości i zaczyna funkcjonować w przestrzeni dumy, nie 
zawsze zaś koniecznej potrzeby. 
Akurat w tym samym czasie w różnych miejscowościach 
powiatu cieszyńskiego?
Myślę, że jest to szerszy proces, charakterystyczny dla wielu 
spoełczności Polski, Czech, Słowacji i nie tylko. Wszędzie ludzie 
chcą mieć książkę o swojej miejscowości. Najciekawsze jest to, że 
sami mieszkańcy w poszczególnych miejscowościach pomagają 
ją pisać. To tak jakby zaczynały rosnąć drożdże. Jeden drugiego 
budzi i uzmysławia mu, że poszukuje się zdjęcia, sprawdzana 
jest data, poszukuje się ludzi, nazwisk, domu, etc. To piękna, 
wspólna praca.
Dlaczego dzieje się to teraz, a nie �5 lat temu?
Na cieszyńskiej ziemi wszelkie odmiany szeroko rozumianego 
regionalizmu, choć ja osobiście tego pojęcia nie lubię , były już od 
stuleci. Ale wydaje mi się, że od czasu funkcjonowania samorządu 
lokalnego budzi się ludziach wartość swojej ziemi, sami przecież 
rozumieją, co dla nich ważne. W tej gradacji priorytetów znalazło 
się też miejsce na refleksję o przemijaniu ludzi, wiedzy, refleksję 
o braku wiedzy o swoim!  
Odnosi się to do wszystkich małych miejscowości?
Rola samorządu lokalnego budzi inny sposób myślenia o miejscu 
i roli jednostki w społeczności i społeczności na tle regionu czy 
Polski. Rodzi się ciągle mnóstwo nowych pomysłów na własną 
koncepcję, pokazanie ojcowskiego domu. Przykładem mogą być  
konkursy gwarowe, konkursy o regionie, pokazy regionalnych 
dań, etc. Równocześnie w środowiskach ludzi mających poczucie 
odpowiedzialności za swoje dziedzictwo, zauważono ogromny 

(dok. ze str. 1)
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

��.04.�008 r.
Na skrzyżowaniu ulic Katowi-
ckiej i Chałupniczej kierujący 
samochodem UAZ mieszkaniec 
Ustronia wymuszał pierwszeństwo 
przejazdu i doprowadził do kolizji 
z polonezem kierowanym przez 
mieszkańca Tychów.
��.04.�008 r.
Na ul. Skoczowskiej zatrzymano  
nietrzeźwego mieszkańca Ustro-
nia jadącego na rowerze. Wynik 
– 3,12 prom.
��.04.�008 r.
Na ul. Skoczowskiej policjanci 
zatrzymali nieletniego mieszkańca 
Ustronia, aktualnie przebywające-
go w Ośrodku Socjoterapii w Biel-
sku –Białej i dorosłego mieszkańca 
naszego miasta. Wspólnie usiłowali 
kraść paliwo z fiata 126. Ustalono, 
że ostatnio dwaj mężczyźni doko-

��.04.�008 r.
Na ul. Stawowej na poboczu leżał 
nietrzeźwy mężczyzna. Po informa-
cji mieszkańców i ustaleniu danych, 
pijanego odwieziono do domu.
��.04.�008 r.
Kontrolowno centrum miasta. 
Nakazano uporządkowanie placu 
jednej z firm przy ul. Sportowej. 
Leżały tam śmieci, także podrzuca-
ne, gdyż teren nie jest ogrodzony.
��.04.�008 r.
Zabezpieczano teren podczas 
wycinania starej lipy na ul. Da-
szyńskiego. Wycinki dokonała 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
z Polany. Drzewo zagrażało bez-
pieczeństwu przechodniów.
��.04.�008 r.
Na ul. Reja sprawdzano, czy 
poszczególne posesje posiadają 
umowy na wywóz śmieci i nie-
czystości. Nie stwierdzono nie-
prawidłowości.
��.04.�008 r.
Ustalono sprawcę przesunięcia be-
tonowego słupka ograniczającego 
na parkingu przy ul. Daszyńskie-
go. Sprawca naprawił słupek.
�5.04.�008 r.
Podczas kontroli centrum miasta 
nakazano zaprowadzenie porządku 
wokół jednego z barów. Jako że 
jest to lokal sezonowy, nakazano 
również podpisanie umowy na 
wywóz śmieci.
�5.04.�008 r.
Po informacji mieszkańców zabez-

*    *    *

nali kilku podobnych kradzieży. 
Polegało to na tym, że przecinali 
przewody paliwowe w fiatach 126 
i spuszczali benzynę.
�5.04.�008 r.
Na ul. Skoczowskiej policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej 
jadącego motorowerem bez kasku. 
Jako, że od zatrzymanego czuć 
było alkohol, poddano go badaniu. 
Wynik 0,7 prom.
�5.04.�008 r.
Na skrzyżowaniu ulic Szerokiej  
i Łącznej kierujący volvo miesz-
kaniec Bażanowic wymuszał 
pierwszeństwo i spowodował 
kolizję z hondą civic  kierowaną 
przez mieszkańca Skoczowa.
�6.04.�008 r.
O godz. 1.25 na ul. Grażyńskiego 
zatrzymano nietrzeźwą mieszkan-
kę Siemianowic Śląskich kierującą 
citroenem. Wynik badania – 0,65 
mg/l.                                      (ws)

pieczono zapadniętą studzienkę 
kanalizacyjną. Awarię szybko 
usunęły odpowiednie służby.
�5.04.�008 r.
Na ul. Skowronków kontrolowa-
no, czy z posesji wywożone są 
śmieci i nieczystości. W jednym 
przypadku nakazano podpisanie 
niezbędnych umów.
�7.04.�008 r.
Po informacji mieszkańców, pad-
niętą sarnę z ul. Leśnej, przekaza-
no do utylizacji.
�7.04.�008 r.
Patrolowano tereny nad Wisłą. Za 
parkowanie w niedozwolonym 
miejscu jednego kierowcę ukarano 
mandatem 50 zł.                    (ws)

*    *    *

2.05 -  Clapham South
Pierwszy chillout w ANGEL’S. Początek 
nurtu muzyki elektronicznej.

*    *    *

FEStIWAL  SZtUKI  ULICZNEJ 
Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej odbędzie się 2 maja  

na Rynku. W programie elementy sztuki ulicznej:  zawiąż trampki 
3, turniej break dance, Jam Graffiti made by WR Toye 100 Crew 
oraz koncerty z najwyższej półki: Tes, el Cookizo Rock oraz 
Eldo Grammatik. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie   
www.tieyoursneaks.pl.

REGIONALNE  MULtIKINO  W  MUZEUM 
Od 1 do 4 maja Muzeum Ustrońskie czynne będzie w go-

dzinach od 9 do 15.00 i zaprasza wszystkich na wystawy 
oraz filmy i prezentacje multimedialne: „Spacerkiem po 
Ustroniu”, „Budownictwo drewniane Ustronia”, „Krzyże  
i kapliczki Ustronia”, „Wille i pensjonaty Ustronia z okre-
su międzywojennego” i inne. Filmy będą uruchamiane  
o dowolnej porze, gdy przybędzie kilka osób. Opłata za bilet wstę-
pu na wszystkie atrakcje:  4 zł – normalny, 2,50 zł – ulgowy.

SPOtKANIE  Z  ZyGMUNtEM OGóRKIEM 
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie autorskie z Zyg-

muntem Ogórkiem, połączone z prezentacją jego zbioru anegdot 
sądowych pt. „Waga anioła”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 
8 maja o godz. 17.00. Autor książki to prokurator Prokuratury 
Apelacyjnej w Katowicach w stanie spoczynku. Jego zbiór anegdot 
sądowych pt. „Waga anioła”, został wyróżniony w styczniu 2005 
r. mianem „Książki Miesiąca”.

DyŻUR RADNyCh
8 maja w godz. 15.30-17.00 w strażnicy w Lipocu swój dyżur 

będąpełnic radni z tej dzielnicy Olga Kisiała i Tadeusz Krysta

NA  śLUbNyM  KObIERCU  StANęLI :
Izabela brzęczek z Ustronia i Roman Czech ze Strumienia,

Justyna Labzik z Ustronia i Piotr Nurski z Bukowna, 
Elżbieta Polok z Ustronia i Marek śniegoń z Górek Wielkich, 

Maria Jaworska z Ustronia i Jacek Łańko z Kóz. *    *    *

Pracownicy Przedsiębiorstwa komunalnego czyścili bładniczkę. 
z odcinka od ul. Partyzantów do rynku, wywieziono pięć przyczep 
różnych brudów.                                       Fot. w. suchta

Wiktor Chrapek lat 85  ul. Lipowska 48
CI, KtóRZy OD NAS ODESZLI:

*    *    *

9.05 -  ColoRIaGE
Kompozycje klasyczne czerpiąc  
z muzyki ludowej, klezmerskiej, oraz 
muzyki jazz’owej. Gwizda polskiego 
akordeonu - Marcin Wyrostek ! 

*    *    *

CZy  MOŻNA  POLUbIć  KAMIENIE?
Polski Klub Ekologiczny oraz Nadleśnictwo Ustroń zapra-

szają na prelekcję Zygmunta Białasa, pt. „Czy można polubić 
kamienie?”. Prelekcja odbędzie się w czwartek, 15 maja, o godz. 
17.00 w Izbie Przyrodniczo-Historycznej Nadleśnictwa Ustroń, 
ul. 3 Maja. *    *    *
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powoli i potajemnie. Narodowy Fundusz Zdrowia daje na leczenie 
alkoholizmu 4,80 zł rocznie na mieszkańca. Potrzeby faktycznie to 
8 zł. Dość rozbieżne są dane GUS i OBOP. Ze statystyk wynika, 
że w spożyciu alkoholu przez Polaków wódka stanowi 31%, piwo 
56%, a wino 13%. Gdy jednak spojrzymy na badania ankietowe, 
to wynika z nich, że w spożyciu alkoholu wódka to 46%, piwo 
46%, wino 8%. Ta rozbieżność wskazuje na produkcję alkoholu 
nielegalnie tzw. samogonu. W krajach zachodnich w spożyciu 
alkoholu przeważa wino. A. Pilch mówił, że już młodym ludziom 
trzeba przekazywać wiedzę o skutkach picia alkoholu, trzeba 
pobudzać myślenie, młodzi ludzie muszą sobie zdawać sprawę  
z zagrożeń. Kuleje profilaktyka wśród dorosłych, a ludzie nie 
zdają sobie sprawy z tego, że wypijanie czterech piw tygodniowo, 
to picie szkodliwe.

Bogumił Suchy prosił o wyjaśnienie, na czym polega program 
profilaktyki. A. Pilch odpowiadał, że jest to głównie uświada-
mianie zagrożeń, a ponadto dzieciom i młodzieży oferuje się 
dodatkowe zajęcia, uczą się twórczo spędzać czas. 

Bogusława Rożnowicz w imieniu Komisji Oświaty stwierdziła, 
że pozytywnie oceniono sprawozdanie, a do tej opinii przychylili 
się radni.

IMIę  DLA SZKOŁy
Jednogłośnie radni podjęli uchwałę o nadaniu Szkole Pod-

stawowej nr 1 imienia prof. Jana Szczepańskiego. Naczelnik 
Danuta Koenig informowała, że z wnioskiem o nadanie imienia 
prof. Jana Szczepańskiego wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców i Samorząd Uczniowski. Nadanie imienia uzgodniono 
z rodziną Jana Szczepańskiego. Uroczyste nadanie imienia szkole 
nastąpi jesienią tego roku. S. Malina mówił, że jest to także re-
alizacja zobowiązania, że ta wybitna postać zostanie właściwie 
uhonorowana.

W uzasadnieniu wniosku szkoły czytamy:
„Cała społeczność naszej szkoły uważa, że imię Pana Profesora 

będzie dla nas wielkim wyróżnieniem. W najbliższym czasie pla-
nujemy wiele działań organizacyjnych, a przede wszystkim wycho-
wawczych, aby godnie przygotować się do przyjęcia Imienia.”

B. Rożnowicz przekazała, że Komisja Oświaty wyraziła opinię 
pozytywną, a radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu imie-
nia Józefa Szczepańskiego Szkole Podstawowej nr 1.

PLANy  MIEJSCOWE
Aż siedem uchwał dotyczyło przystąpienia do opracowania 

zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ustronia. Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, 
że po uchwaleniu w 2005 r. planu zagospodarowania życie przy-
niosło nowe fakty, które w tym planie nie zostały uwzględnione. 
Dodatkowo sejm uchwalił ustawę uzdrowiskową, co też na 
gminę nakłada pewne obowiązki. Przystąpiono więc do korekty 

planu, a efektem tego uchwalone w tym roku studium kierunków 
zagospodarowania. Uchwalenie studium skutkuje koniecznością 
zmian w trzech kategoriach. 

Pierwsza dotyczy inwestycji miejskich. Po zakupieniu przez 
miasto terenu byłego tartaku, pojawia się konieczność zmiany 
z funkcji przemysłowej na usługowo-mieszkaniową. Już dziś 
powstają tam budynki mieszkalne Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Miasto otrzymało od wojewody działkę na Po-
niwcu, która była własnością Straży Granicznej. Tu chodzi  
o zmianę funkcji usługowej na mieszkaniową. Podobny charakter 
ma trzecia zmiana, a dotyczy budynku administracyjnego Kuźni 
Polskiej przy ul. Daszyńskiego. Miasto planuje zakup budynku  
i urządzenie tam mieszkań komunalnych. Stąd konieczność zmia-
ny funkcji działki z przemysłowej na mieszkaniową.

Druga kategoria dotyczy wniosków inwestorów, właścicieli 
działek. W tym przypadku uzyskano deklaracje, że przekażą oni 
darowizny na rzecz miasta i tym samym pokryją koszty sporzą-
dzenia planów miejscowych. Tu już pojawiły się wątpliwości.  
B. Suchy stwierdził, że w jednym przypadku jest to zmiana dział-
ki mieszkaniowej na rolniczą, co niesie ze sobą ujemne skutki 
finansowe dla miasta, gdyż jej wartość zmniejszy się dziesięcio-
krotnie. Jako że działka ta jest w wieczystym użytkowaniu, przy 
przejmowaniu jej na własność, do budżetu wpłynie mniej pienię-
dzy. Niższa też będzie opłata roczna. Co do innej zmiany miał 
wątpliwości przewodniczący Zarządu Osiedla w Polanie Stefan 
Figiel. Chodzi o zmianę z funkcji mieszkaniowej na usługową, 
co może spowodować niekorzystne skutki dla sąsiadów, np. zbyt 
głośną muzykę z lokalu. 

Trzecia kategoria to wnioski dotyczące terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe. Burmistrz wyraził pogląd, że 
tu może być najwięcej problemów, np. z wytyczaniem dróg do-
jazdowych, budową całej infrastruktury, co należy obowiązków 
miasta, ale interesy poszczególnych właścicieli działek mogą być 
sprzeczne. W imieniu Komisji Architektury jej przewodniczący 
Piotr Markuzel stwierdził, że opinia co do wszystkich uchwał jest 
pozytywna, ale nie zawsze jednogłośna.

Radni podjęli stosowne uchwały, w jednym przypadku więk-
szością głosów, w pozostałych jednogłośnie.

WyRóŻNIENI  SPóŁDZIELCy
W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” obchodzi 

jubileusz pięćdziesięciolecia. W związku z tym Zarząd i Rada 
Nadzorcza SM „Zacisze” wystąpiły z wnioskiem o nadanie zało-
życielom spółdzielni wyróżnień „Za zasługi dla miasta Ustronia”. 
W uzasadnieniu wniosku czytamy:

„W dniu 18 maja 1958 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 
Założycielskie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Zaci-
sze” w Ustroniu. (...) Do roku jubileuszu 50-lecia SM „Zacisze”  
w Ustroniu w wyniku jej działalności powstało - tylko w Ustroniu 
- 1.136 mieszkań, w których zamieszkuje obecnie 2.348 osób. 
Nieruchomości zagospodarowane i zarządzane przez Spółdzielnie 
zajmują obecnie prawie 11 hektarów,  na których wzniesione jest 
28 budynków wielomieszkaniowych i trzy obiekty usługowe. 
Współcześnie Spółdzielnia to 1.683 członków, w tym zwią-
zanych z miastem Ustroń 1.483. (...) W nowej rzeczywistości 
polityczno-społecznej i gospodarczej Spółdzielnia odda w roku 
jubileuszowym w użytkowanie 51 nowych mieszkań w ramach 
realizowanego osiedla przy ulicy Konopnickiej w Ustroniu.”

Radni podjęli stosowną uchwałę i na jej podstawie wyróżnienia 
„Za zasługi dla miasta Ustronia” otrzymają: Helena Szewczyk, 
Adela Helena Kwaśna, Emilia Cienciała, Anna Białoń, Franci-
szek Panek. Dodatkowo wyróżnieniem uhonorowano całą SM 
„Zacisze” jako instytucję.

INNE UChWAŁy
Podjęto uchwałę o zbyciu w drodze bezprzetargowej połowy 

działki należącej do miasta. Naczelnik Andrzej Siemiński wy-
jaśniał, że miasto już raz występowało z propozycją sprzedaży 
tej działki właścicielowi drugiej połowy, który jednak nie był 
zainteresowany kupnem. Teraz pojawili się nowi właściciele  
i oni połowę działki od miasta chcą odkupić. Dlatego zaktuali-
zowano wycenę. 

Dokonano zmian w uchwale budżetowej poprzez wprowadzenie 
takich zadań, jak budowa kompleksu sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 1  oraz  zwiększono o 100.000 zł kwotę na kom-
pleksową modernizację ośrodka zdrowia na ul. Mickiewicza.

                                                                       Wojsław Suchta

imię  szkoły
(dok. ze str. 1)
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 o nowym ustrońskim rynku  mówi 
burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *
Kończą się prace związane z przebudo-

wą rynku. Do końca kwietnia zakończone 
zostaną wszystkie roboty budowlane, 
trwają jeszcze prace kosmetyczne zwią-
zane z porządkowaniem, czyszczeniem, 
sianiem trawy i ogólnym upiększaniem 
placu. Zostały skompletowane wszystkie 
dokumenty odbiorowe i w ubiegłym tygo-
dniu przekazane do starostwa. Czekamy 
na wydanie decyzji dopuszczającej rynek 
do użytkowania.

 Chrzest bojowy rynek przejdzie pod-
czas Ustrońskiej Majówki, planowanej 
na rynku 1 i 2 maja. Będą to imprezy  
o charakterze piknikowym. 1 maja wy-
stępy zespołów artystycznych, orkiestry 
dętej, kabaretu, a 2 maja Ustroński Festi-
wal Sztuki Ulicznej, podczas którego mło-
dzież będzie prezentować swe osiągnięcia 
kulturalne, taneczne, artystyczne. Te dwa 
dni będą pierwsza próbą, choć nie będzie 
to jeszcze oficjalne otwarcie. Nastąpi ono 
14 czerwca, kiedy to zamierzamy uroczy-
ście inaugurować sezon uzdrowiskowy 
w Ustroniu. Przez miasto przedefiluje 
korowód od uzdrowiska na rynek, gdzie 
zaprezentowany zostanie program ar-
tystyczny w formie zabawy, wtedy też 
nastąpi oficjalne otwarcie rynku.

Czas między majówką a otwarciem, 
chcemy wykorzystać na poprawę ostatnich 
drobnych niedociągnięć i usterek. Rynek 
do momentu otwarcia musi zostać upo-
rządkowany i dopracowany w szczegółach 
wspólnie z projektantem i wykonawcą. 
Mamy ponad miesiąc czasu na to, by 
wszystko ostatecznie wygładzić 

Wieczorem można zaobserwować jak 
rynek jest oświetlony, jak funkcjonuje 
fontanna, jak wygląda scena po zadaszeniu. 
W ostatnich dniach wiele osób odwiedza 
rynek, zwłaszcza wieczorami. Ludzie spa-
cerują, siedzą na ławeczkach i taką funkcję 
rynku planowaliśmy. Cieszy to, że właśnie 
tak rynek jest odbierany, przez mieszkań-
ców i kuracjuszy.               Notował: (ws)

Zdaniem 
Burmistrza

szybowały latawce

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
„AS” w Ustroniu apeluje do ludzi kocha-
jących zwierzęta o zgłaszanie się z pomocą 
dla wysterylizowanych suczek i kotek, 
które po zabiegu nie mogą wrócić do 
właścicieli. Opieka nad suczką lub kotką 
trwałaby od 7 do 14 dni. Koszty leczenia 
i wyżywienia pokrywa Stowarzyszenie. 
Utworzenie tymczasowych azylów dla 
zwierząt pomoże nam zmniejszyć populację 
niechcianych zwierząt. Chętnych prosimy  
o zgłoszania się pod nr telefonu kom.  
0-604-149-668, 0-603-794-703.

aPel	do	ludzI	
dobrej	wolI	

24 kwietnia od godz. 7 do 14.35 straj-
kowały pielęgniarki w Śląskim Centrum 
Rehabilitacji na Zawodziu. Strajk dotyczył 
wyłącznie tej placówki, a akcję prote-
stacyjną podjęły pielęgniarki zrzeszone  
w Ogólnopolskim Związku Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych. Na zatrudnio-
nych 25 pielęgniarek strajkowało 15. Spór 
zbiorowy z dyrekcją ŚCR trwa od stycznia. 
Wtedy to pielęgniarki zażądały pensji 
zasadniczej w wysokości 3.000 zł netto. 
Obecnie żądają 2000 zł płacy zasadniczej 

netto, przy czym pułap 3.000 ma zostać 
osiągnięty do końca 2009 r. Protestujące 
w apelu do pacjentów piszą o akcji strajko-
wej polegającej na „całkowitym odejściu 
pielęgniarek od łóżka chorego”, i dalej: 
„Za zaistniałą sytuację odpowiedzialność 
ponosi Dyrekcja tutejszego Szpitala, która 
dała znacząca podwyżkę jednej grupie 
zawodowej, pracownikom dając jałmuż-
nę.” Generalnie chodzi o to, że znaczące 
podwyżki otrzymali lekarze, zaś personel 
jedynie o 3%.                Wojsław Suchta

strajk Pielęgniarek

strajkujący biały personel.                                                               Fot. w. suchta

najważniejszy jest start.                                                               Fot. w. suchta

25 kwietnia na stadionie Kuźni odbyły 
się Miejskie Zawody Latawcowe, a przy-
stąpiły do nich 32 osoby, przy czym osób 
było więcej, bo wielu tatusiów pomagało 
swym pociechom w puszczaniu lataw-
ców. Wszystko oceniało jury w składzie: 
Ryszard Szymkiewicz, Anna Michajluk, 
Katarzyna Rymanowska. Oceniano wy-
konanie latawców i ich lot. W kategorii 
wiekowej 9-13 lat zwyciężyli: latawce 
płaskie: 1. Szymon Gogółka (Prażakówka 
- koło modelarskie), 2. Sonia Kluz (SP-2), 

Roman Gazda (MDK), latawce skrzyn-
kowe: 1. Dawid Sztwiertnia, 2. Karolina 
Francuz, 3. Dawid Wisełka (wszyscy SP-
2), kategoria 14-18 lat: latawce płaskie: 
1. Jacek Herczyk (G-1), 2. Szymon Szpin 
(G-1), 3. Mateusz Kamieniorz (G-2), 
latawce skrzynkowe: 1. Szymon Szpin, 
2. Daniel Hubczyk, 3. Krzysztof Sajan 
(wszyscy G-1). Klasyfikacja drużynowa: 
1. Gimnazjum nr 1 – 803 pkt., 2. Szkoła 
Podstawowa nr 2 – 531 pkt., 3. Gimnazjum 
nr 2 – 271 pkt.                              (ws) 
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W czasach PRL-u corocznie co najmniej miesiąc przed Świę-
tem Pracy przygotowywano się do jego obchodów organizując  
w zakładach zebrania powołanych Komitetów Pierwszoma-
jowych. Cytujemy jeden z protokołów z lat 50. zachowanych  
w archiwaliach Muzeum Ustrońskiego na ten temat:

„Protokół z posiedzenia Komitetu Obchodu 1 Maja przy Kuźni 
Ustroń

I sekretarz Kom. Zakładowego tow. Cichy powiadomił zawia-
domionych towarzyszy, że w bieżącym roku odbędą się obchody 
Święta 1-go Maja na szczeblu powiatowym w Ustroniu. W tym 
celu powołane zostały poszczególne Komisje: Organizacyjna, 
Oblicza Politycznego, Dekoracyjna, Imprezowa, Sportowa, Fi-
nansowa, Ruchu Łączności Fabryki ze Wsią, Porządkowa. 

Jeżeli chodzi o ilość osobową poszczególnych Komisji to prze-
wodniczący mogą sobie jeszcze ludzi dokooptować. Za Komisję 
Dekoracyjną odpowiedzialny jest tow. Kobarski Leon i Tomiczek 
Stanisław, którzy mają za zadanie zakupienie potrzebnego materia-
łu do dekoracji. Hasła i transparenty będą te same co w ubiegłym 
roku z tym, że będzie trzeba uwidocznić plan 6-letni i wytyczne 
planu 5-letniego.  W tym roku powinno być dużo kwiatów i zieleni 
gdyż nasz zakład stać na to, by dekoracja nie budziła zastrzeżeń 

ps. do monografii

Przygotowania 
Pierwszomajowe 
sprzed pół wieku

jak w ubiegłe lata, dlatego że mamy piękne hale, a dekoracja  
w nich kiepska. Kierownicy powinni się zgłosić do tow. Kluzika 
i tow. Czarnieckiego i podać im hasło, które chętnie wykonają. 

Jeżeli chodzi o flagi, to o ile Komitet Powiatowy da nam 
przydział płótna czerwonego, to zakład będzie mógł udekorować 
budynki fabryczne koło głównej szosy. Tow. Holeksa stwier-
dza, że na naszym zakładzie w tej chwili mamy dużo bałaganu  
w związku z przeprowadzoną kanalizacją i zapytuje się w jaki 
sposób to zostanie usunięte?

I sekretarz tow. Cichy wyjaśnił, że miesiąc kwiecień jest miesią-
cem czystości i każdy kierownik odpowiedzialny jest za czystość 
koło swojego warsztatu, co powinno być zrobione. 

Tow. Mikesz zwraca uwagę, że będzie trudno wykonać malowa-
nie transparentów, gdyż mamy tylko jednego malarza. Jeśli zajdzie 
potrzeba, stwierdza tow. Cichy, to znajdą się malarze na zakładzie, 
którzy pomogą. Trzeba ale przypilnować tej sprawy od zaraz,  
a nie w ostatnim tygodniu. Główny Mechanik tow. Holeksa zwróci 
się do POMu czego potrzebują od nas do wykonania dekoracji,  
a nie czekać na ostatnią chwilę. Komisja Oblicza Politycznego 
ma ważne zadanie w tej akcji i postanowiono ją zwołać na dzień 
27 marca godz. 12. 00 w Komitecie Zakładowym”.

Kuźnia Ustroń miała patronat polityczny nad POM-em (Pań-
stwowym Ośrodkiem Maszynowym) w Nierodzimiu, toteż nie 
należy się dziwić, że zakład ten udzielał pomocy w sprawie 
dekoracji pierwszomajowych. 

Cytowany dokument znajduje się w archiwum Muzeum 
Ustrońskiego. Dzięki Władysławowi Richertowi, który w 1979 
r. przewiózł kilkanaście metrów bieżących akt z Kuźni do orga-
nizującego się muzeum, zostało zachowanych sporo ciekawych 
materiałów archiwalnych z okresu powojennego zakładu. 

Na temat dawnych obchodów Święta Pracy można przeczy-
tać w drugim tomie monografii, która jest jeszcze do nabycia  
w Muzeum Ustrońskim, w cenie 50 zł. 

23 kwietnia zakończyli naukę absolwen-
ci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Ustroniu, odbyło się z tej okazji uroczy-
ste zakończenie. Absolwenci trzeciej klasy 
liceum i czwartej technikum odświętnie 
ubrani, zebrali się na górnym holu, by 
wysłuchać życzeń pomyślności na przy-
szłą drogę życia od dyrekcji, nauczycieli  
i swoich młodszych kolegów. Były piękne 
słowa podziękowania za trud nauki i wy-
chowania dla wychowawców oraz grona 
pedagogicznego. Uczniom wręczono świa-
dectwa ukończenia szkoły, nagrodzono 
tych wyróżniających się. Jednak to nie 
koniec zmagań trzecio i czwartoklasistów, 
ponieważ absolwentów technikum czekają 
jeszcze egzaminy zawodowe i maturalne, 
absolwentów liceum czeka jeszcze matura. 
Te sprawdziany będą najlepszym mierni-
kiem ich dojrzałości. 

Już za parę dni rozpocznie się cykl eg-
zaminów maturalnych. Tradycyjnie jako 
pierwszy będzie egzamin pisemny z języ-
ka polskiego. Odbędzie się on we wszyst-
kich szkołach 5 maja o godzinie 9.00  
i będzie trwał na poziomie podstawo-
wym 170 minut, a na poziomie rozsze-
rzonym 180 minut. Arkusz maturalny 
z języka polskiego, będzie składał się 
z dwóch części: testu sprawdzającego 
umiejętność czytania ze zrozumieniem 
oraz wypracowania, które uczeń musi 
napisać na podstawie podanego tematu  
i fragmentu lektury. Następnie uczniowie 
muszą zaliczyć przedmiot dodatkowy  
i wybrany język. Dwa pierwsze dni 
matur, czyli 5 i 6 maja to dni, w których 
młodsi uczniowie nie mają lekcji.

Absolwentom Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Ustroniu oraz 
wszystkim pozostałym życzymy po-
wodzenia, zarówno na egzaminach 
maturalnych, jak i zawodowych.                             

                                    Anna Rokosz

matury
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Przypominamy fotografię z otwarcia budynku stacji kolejowej 
Ustroń Zdrój, co nastąpiło w połowie grudnia 1985 r. Od lewej 
strony stoją osoby zaangażowane w budowę stacji kolejowej: 
Andrzej Songajłło, Franciszek Sobala, Arkadiusz Jędrosek, Sta-
nisław Głowacki, Maria Wawrzyczek-Bury, Józef Szymaniak, 
Jerzy Bałdys, Ryszard Jarota, Mieczysław Zwardoń, Korneliusz 
Świątek.                                                          Lidia Szkaradnik

Na początku kwietnia w sali widowiskowej MDK „Prażaków-
ka” odbył się Koncert Wiosenny Towarzystwa Kształcenia Arty-
stycznego. Wzięli w nim udział uczestnicy zajęć prowadzonych 
przez TKA. Zaprezentowali oni przed zaproszonymi rodzicami 
zdobyte umiejętności gry na instrumentach. Koncert poprowa-
dzili Agnieszka Tront oraz Piotr Sztwiertnia. Na rozpoczęcie 
wystąpił chórek, który zaśpiewał piosenkę o instrumentach, a 
także znany przebój „Chodź pomaluj mój świat”. Następnie na 
scenie pojawili się kolejno pozostali uczestnicy koncertu. Byli 
to:Wiktoria Raubo (skrzypce), Jolanta Strach (gitara), Mateusz 
Galda (fortepian), Piotr Kamiński (keyboard), Katarzyna Pilch 
(fortepian), Nina Krąkowska (gitara), Anna Pinkas (akordeon), 
Anna Wałach (skrzypce),  Adam Łamacz (keyboard), Patrycja 
Gawlas (saksofon), Alicja Staniek (gitara), Małgorzata Mendrek 
(skrzypce), Justyna Kolarczyk (fortepian), Michał Strzałkowski 
(gitara), Michał Niemczyk (fortepian), Patrycja Lapczyk (key-
board), Agata Kołder (skrzypce), Dacjan Domagała (gitara), 
Jerzy Pilch (fortepian), Duet Janusz Niemczyk i Jolanta Malinka 
(fortepian), Kamil Chwastek (keyboard), Marzena Szulc (gitara), 
Piotr Hinrichs (fortepian), Paweł Grzyb (akordeon), Adrianna 
Broda (keyboard), Wiktoria Tajner (fortepian), Karolina Korona 
(skrzypce), Agnieszka Misiuga (keyboard), Dorota Twardzik 
(flet), Monika Tometczak (skrzypce).

Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami, 
szczególnie dumni i zachwyceni byli ich rodzice. Anna Rokosz

koNcert		tka

Skrzypcowy	popis.																														 	 								Fot.	a.	rokosz
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jego  zakon  jest  zawsze		
w		waSzym		Sercu

Ślubowanie.                                                                                        Fot. w. suchta

� MAJA
godz. �0.�0 UROCZYSTOŚCI    EKUMENICZNE
                      - Msza św. w kościele rzymskokatolickim św.  
  Klemensa w Ustroniu 
                       - kazanie - ks. Piotr Wowry 

godz. ��.40   - Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, 
  uczestników uroczystości pod Pomnik Pamięci 
  Narodowej - rynek

godz. ��.00   - Uroczystość słowno-muzyczna  i  złożenie    
  kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej

� maja   
godz. 9.00      22. Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce 
  Kobiet i Mężczyzn „O Puchar Burmistrza Miasta 
  Ustroń” – SP-5 Lipowiec
godz. ��.00    Jarmark Ustroński – rynek
godz. ��.00    Muzyka mechaniczna
godz. �4.00    Orkiestra Dęta Jana Gruchela z Cieszyna
godz. �5.00    Biesiada z zespołem „Trojok”
godz. �8.00    Kabaret „Łowcy. B”

� maja      
godz. �0.00    I Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej – rynek

� maja       
godz. �6.00    Koncert Charytatywny - amfiteatr
godz. �6.00    DER „Równica”
godz. �7.00    Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

IMPREZy  tOWARZySZĄCE  

majowe  Święta

W niedzielę podczas porannego nabo-
żeństwa w kościele ewangelicko-augsbur-
skim apostoła Jakuba Starszego, odbyła się 
ordynacja dwóch magistrów teologii Mar-
cina Koniecznego z Sopotu i Bartosza Cie-
ślara z Ustronia. Z tej okazji nabożeństwo 
miało uroczysty przebieg, a uczestniczyli 
w nim licznie duchowni. Przybył biskup 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. 
Janusz Jagucki.
- Będą ordynowani na księży Kościoła 
świętego zgodnie ze zwyczajem apo-
stolskim przez modlitwę i przyłożenie 
naszych rąk – mówił na wstępie bp.  
J. Jagucki, który w dalszej części nabo-
żeństwa powiedział: - Stajecie do służby 
zwiastowania Słowa Bożego i udzielania 
świętych sakramentów. (...) Świadectwo 
swojej wiary w zmartwychwstałego Pana 

złożyliście już wielokrotnie. Teraz zosta-
jecie posłani, aby tę wiarę wyznać przed 
ludźmi, i aby potwierdzić w całym swoim 
życiu, że pragniecie czynić wolę Bożą, że 
zakon Jego jest zawsze w waszym sercu. 
Nie będziecie nikomu innemu służyć 
jak tylko Chrystusowi do końca swo-
jego życia. Będziecie to czynić od dziś  
z upoważnienia Kościoła chrystusowego, 
powszechnego, świętego , który swoją na-
ukę oparł na Słowie Bożym, jako jedynym 
źródle naszej wiary, złożonej w księgach 
symbolicznych Kościoła ewangelicko-lu-
terańskiego. (...) W imieniu władz naszego 
Kościoła posyłamy was do pracy jako 
wikariuszy. Do Ustronia magistra teologii 
Marcina Koniecznego z parafii w Sopocie, 
urodzonego w Mrągowie. Do Warszowic 
i Żor magistra teologii Bartosza Cieślara 

z parafii w Ustroniu, urodzonego w Cie-
szynie. Marcin urodzony i wychowany na 
północy Polski przychodzi na jej południe, 
natomiast Bartosz urodzony na południu 
pójdzie nieco na północ do diecezji kato-
wickiej. Jak będzie w przyszłości, najlepiej 
wie Pan Kościoła, być może pośle was na 
misje. Wszystko w Jego rękach.

Następnie odbyła się ordynacja ze ślu-
bowaniem, przyłożeniem rąk i ubiorem 
komży. Życzenia składali zaproszeni go-
ście. W imieniu władz miasta listy gratu-
lacyjne wręczyli naczelnik Danuta Koenig 
i przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Malina. Życzenia złożył też obecny na 
nabożeństwie proboszcz parafii katoli-
ckiej św. Klemensa, ks. kanonik Antoni 
Sapota. 

Następnie kazanie wygłosił ks. M. Ko-
nieczny, natomiast ks. B. Cieślar dziękował 
wszystkim za obecność, mówiąc także:
- Wydarzenia tak szczególnego w naszym 
życiu, jak ordynacja nie sposób przeżywać 
bez świadomości tego, jak wielką tu rolę 
odegrali ludzie. Z wdzięcznością dzisiaj 
wspominamy tych wszystkich, którzy do 
tego dnia w naszym życiu się przyczy-
nili. Wyrażamy naszą wdzięczność tym,  
z którymi jesteśmy od zawsze, najbliższej 
rodzinie, rodzicom, dziadkom, rodzicom 
chrzestnym. Byliście dla nas wielokrotnie 
przykładem i wsparciem, także w wie-
rze. Dziękujemy naszym przyjaciołom 
i bliskim, za wasze wsparcie, modlitwę, 
miłość. Dziękujemy także nauczycielom, 
wychowawcom akademickim, a także 
katechetom i księżom naszych parafii, 
którzy swoim życiem i świadectwem wiary 
przekazywali nam tak istotne wartości 
i mądrość. Dziękujemy za zdobywane 
doświadczenie proboszczom, u których 
odbywaliśmy praktykę kandydacką.  
Z wdzięcznością wspominać będziemy to 
nabożeństwo, akt ordynacji, której dokonał 
najprzewielebniejszy ks. bp. Janusz Jagu-
cki, wraz z najprzewielebniejszymi ks. bp. 
Pawłem Anweilerem i ks. bp. Tadeuszem 
Szurmanem oraz współkonsekratorów: 
ks. radcę Piotra Wowrego, ks. Adriana 
Korczago i ks. prezesa Tadeusza Makulę.

Nabożeństwo uświetniły chóry parafii 
Apostoła Jakuba, Polany i Żor. 

                                   Wojsław Suchta
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galeria PoD joDłĄ	
w	Muzeum	„Zbiory	Marii	Skalickiej”

Don Kichot z Manczy.  Któż nie zna tej 
postaci, jednej z najpopularniejszych w 
literaturze światowej,  bohatera powieści 
barokowego pisarza hiszpańskiego Miguela 
de Cervantesa (1547-1616). Don Kichot, 
zwany też „Błędnym Rycerzem”, będąc 
pod wpływem lektury średniowiecznych ro-
mansów rycerskich, obrał sobie za cel życia 
naprawę świata. Wyruszył więc w podróż, 
w której towarzyszył mu wiernie giermek 
Sancho Pansa. Podczas tych podróży Don 
Kichot stoczył słynne walki z wiatrakami. 
Romantyczny bohater uganiał się  za stale 
umykającym mu celem. Nierzadko szedł 
„pod wiatr” bez szans na wygraną. Dziś 
jest symbolem szlachetnego idealisty. Do 
języka potocznego weszło słowo „donki-
szot” na określenie marzyciela i fantasty, 
walczącego o wzniosłe cele, jednak bez 
poczucia rzeczywistości sprawiającego ko-
miczne wrażenie;  stąd też „donkiszoteria” 
– jako  postawa życiowa, sposób postępo-
wania właściwy donkiszotowi.  Ten wysoki, 
chudy rycerz Don Kichot i jego giermek, 
niski i korpulętny Sancho Pansa tworzyli 
zabawny duet. Toteż stali się wdzięcznym  
tematem dla wielu artystów.  Ciekawą  
kolekcję na tenże  temat zgromadzi-
li pp. Bożena i Czesław Wosiowie. Jest 
to jedna z wielu, niesłychanie atrakcyj-
nych kolekcji, jakie ci wytrawni kolek-
cjonerzy wystawiają chętnie na licznych 
wystawach w kraju i za granicą.W maju 
prezentujemy w „Galerii Pod Jodłą”  
międzynarodową wystawę  pn. „Don Kichot 
w grafice i ekslibrisie” z bogatej prywatnej 
kolekcji  Czesława i Bożeny  Wosiów.  Au-
torami są artyści z całego świata zafascyno-
wani postacią błędnego rycerza. Na naszej 
wystawie pokażemy prawie 300 różnych 
wyobrażeń tej postaci. Na pewno warto 
uważnie przyjrzeć się prezentowanym gra-
fikom,  bo jak mówi Cervantes: Są rzeczy, 
w które trzeba wierzyć, by je zobaczyć; 
mówi też Nie bogactwa czynią człowieka 
szczęśliwym, ale dobre ich użycie.

Bożena i Czesław Wosiowie to niestru-
dzeni animatorzy kultury w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Byli oni inspiratorami i inicjato-
rami wystawy grafiki, ekslibrisu i rysunku 
w 1985 roku w Klubie Nauczyciela,która  
przerodziła się w Międzynarodowe Bien-
nale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. 
Przy współpracy  z Muzeum Miasta Os-
trowa Wielkopolskiego w 2007 roku miała 
miejsce XII jego edycja. Te pokonkurso-
we wystawy są znaczącym przeglądem 
światowych osiągnięć w tej dziedzinie.  
 To wielka tajemnica, jak człowiek po-
winien postępować, aby nie zmarnować 
życia – to słowa Cervantesa, które dziś 
jakże trafnie odnoszą się ich działalności. 
Czesław Woś to znany i ceniony artysta.  
Ukończył studia plastyczne na  Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.  Zajmuje się grafiką, 
rysunkiem i malarstwem.  Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków oraz 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk 
Plastycznych. Wielokrotnie  prezentował 
swoje prace  w kraju i za granicą m.in 
w: Argentynie, Belgii, Chinach, Chorwa-
cji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japo-
nii, Kanadzie, Niemczech, Słowenii, USA  
i we Włoszech. Jego grafiki ilustrują m.in. 
tomiki poetów polskich. Wiele jego prac 
znajduje się w zbiorach prywatnych i pań-
stwowych w kraju i za granicą . Czesław 
Woś jest też laureatem kilkunastu krajo-
wych i zagranicznych nagród i wyróżnień.  
To nie pierwsza jego wystawa  w na-
szym Muzeum. Latem 2005 prezento-
waliśmy twórczość artysty - pastele oraz 
ekslibrisy i małą formę graficzną, wy-
konane najczęściej techniką akwaforty;  
W lutym i marcu  2006 roku pokazali-
śmy międzynarodową kolekcję  eksli-
brisu muzycznego ze zbiorów Czesława  
i Bożeny  Wosiów. Wystawa czynna od 
1 do 31 maja 2008 r. codziennie  w go-
dzinach 11-16 w  Muzeum Marii Skali-
ckiej, Ustroń Brzegi, ul. 3 Maja 68.  (im) 

zjazdy		Sld
Kampania sprawozdawczo – wybor-

cza w kołach organizacyjnych gminnych  
i miejskich SLD powiatu cieszyńskiego 
trwała do końca marca 2008 r. Zakończyła 
się zjazdem powiatowym w Cieszynie,  
11 kwietnia 2008 r. 

W Ustroniu zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze Koła Miejskiego SLD odbyło 
się 3 kwietnia 2008 r. Oprócz sprawozdań 
były wybory zarządu koła i delegatów na 
konwencję powiatową. Przewodniczącym 
Koła wybrano Karola Chraścinę, wi-
ceprzewodniczącym henryka Słabego,  
a na skarbnika – Gertrudę Kaczmarczyk. 
Członkami zarządu zostali radna miej-
ska Izabela tatar i Roman Siwiec. Na 
konwencję powiatową wybrano sześciu 
członków koła: K. Chraścinę, H. Słabego, 
I. Tatar, R. Siwca, Katarzynę brandys 
– Chwastek i Jana Szwarca. Zebrani po-
zytywnie oceniając dotychczasową pracę 
przewodniczącego i zarządu koła, podkre-
ślili że obecny okres „burzy i naporu” na 
górze nie sprzyja i tak nadszarpniętemu 
wizerunkowi SLD. Utworzenie ugrupowa-
nia Lewica i Demokraci (LiD) z góry było 
skazane na niepowodzenie. Mówił o tym 
na zebraniu były poseł SLD Jan Szwarc. 
Politycznie LiD nie zaproponował czegoś 
istotnego potencjalnemu elektoratoro-
wi dawnej UW i SLD. Między partiami 
wchodzącymi w skład LiD były zbyt 
duże różnice programowe. W tej sytuacji 
Wojciech Olejniczak powinien wiedzieć, 
że nie jest zdolny stworzyć lewicowego 
wizerunku partii. Sama krytyka PiS, na-
wet najsłuszniejsza, nie wystarczała. Do 
zamknięcia się LiD na prawdziwe zmia-
ny programowe dołożyły się problemy 
kadrowe, głównie postawa szefa partii. 
Wydawało się, że decyzja o „rozwodzie” 
z Partią Demokratyczną Janusza Onysz-
kiewicza spowoduje „przebudzenie” się 
SLD, ale jak na razie wyraźne zmiany 
nie nastąpiły. Mówiono również o braku 
materiałów z życia politycznego, w tym 
z SLD, nie tyle szkoleniowych, ale prze-
de wszystkim informacyjnych. Obecny 
na ustrońskim zebraniu Alfred Brudny 
– przewodniczący Rady Powiatowej SLD 
stwierdził, że jest szansa i obecnie skończą 
się spory na górze. Trzeba wierzyć w sens 
funkcjonowania lewicowej partii. Mówił o 
„wstrząsie” – jak to nazwał – w wojewódz-
twie śląskim, kiedyś o znacznej liczbie po-
słów SLD. Dzisiaj ma ich tylko czterech. 
Popierani przez elektorat SLD posłowie z 
partii koalicyjnych LiD, jakoś nie kwapią 
się do współpracy ze strukturami SLD, 
także i w powiecie cieszyńskim. W wyniku 
wyborów na zjeździe powiatowym SLD 
w Cieszynie 11 kwietnia 2008 r. do władz 
powiatowych weszli delegaci z Ustro-
nia: do Rady Powiatowej – K. Brandys 
– Chwastek i K. Chraścina, do Powiatowej 
Komisji Rewizyjnej – R. Siwiec. Nato-
miast delegatami na Zjazd Wojewódzki 
SLD w Katowicach zostały: K. Brandys 
– Chwastek, I. Tatar. Zjazd Wojewódzki 
SLD Województwa Śląskiego odbędzie 
się 17 maja 2008 r., a Krajowy Zjazd  
w czerwcu 2008 r.  henryk Słaby
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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.
eWangeliCkie stoWaRzyszenie „maRia maRta”
ul. polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00

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.

lola odszczekuje na rynku.                        Fot. w. suchta
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

witejcie moji mili

POZIOMO: �) drapieżny kociak, 4) dodatek do paszpor-
tu, 6) w przysłowiu wart pałaca, 8) natchnienie artysty,  
9) stolica Norwegii, �0) z parteru na piętro, ��) ogół gazet,  
��) bóstwo indyjskie, ��) umartwianie się, �4) bocian lub czapla,  
�5) ośrodek  dyspozycyjny, �6) z powyłamywanymi nogami, 
�7) w sklepowej kasie, �8) piwo wyspiarza, �9) bankowe 
okienka, �0) operator komórkowy.

PIONOWO: �) z dala od centrum, �) umiejętność plastycz-
na, �) nakrętka metalowa, 4) zajęcia praktyczne, 5) chęć 
udziału, 6) wycięty na oponie, 7) romansidło, ��) wieszczy 
przyszłość, ��) system pracy, �4) nie minus.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 9 maja.

     
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 16
RyNEK JAK NOWy

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Justyna Korczyk,  
Bładnice Górne 19.  Zapraszamy do redakcji.  

Zabiyróm sie na śćmiywku za pisani, bo jeszcze za wczas na 
spani, a robić też mi sie już nic nie chce. Po połedniu kopałach  
i targałach trowe w kwiotkach, ale żech sie tak przi tym sfuczała, 
że musiałach se spocznóć na ławce pod strómym. A usadowiłach 
sie pod bielutkóm trześnióm, co jest kwitnąco – w pełni krasy, 
jak młoducha. Aż tu ani żech sie nie nazdała, a prziszła do mnie 
kamratka, bo pojczałach ji łoto w sklepie pore złotych i prziniósła 
mi tyn dłóg. 

Tóż siadły my se razym i kapke pofulały. Maj to przeszumny 
miesiónc, ale niejednymu szykujóm sie wydatki, bo przeca bydzie 
komunia i konfirmacja. Tóż my se poplotkowały jako teraz pinióndz 
rzóndzi wszystkim i prezynty na ty uroczystości też sóm do przesady 
drogi. Jedyn chce kómputer, a tyn co już go mo – tóż skuter. To dlo 
synków, a dziełchy? Isto złote pierściónki, nó i moc piniyndzy. Jako 
sie to tyn świat zmiynił, bo pół wieku tymu jo dostała łod potków 
biblie i móm jóm po dzisio. 

Okazało sie, że ta kamratka mo 60 roków łod konfirmacji,  
a w ustrońskim kościele je taki zwyczaj, że jubilaci majóm odno-
wiyni tego ślubowania i spotkani z rówieśnikami co razym byli 
konfirmowani i nie widzieli sie moc roków. Tóż myślała, że sie 
spotkajóm 1 maja, a tu sie dowiedziała, że nie wiadómo czymu 
ni ma tak jak downi, że byli zapraszani wszyscy jubilaci, a roz sie 
zdarziło, że jedyn chłop mioł jubileusz 80-lecio od konfirmacji.  
A teraz od zeszłego roku nastoł nowy łobyczaj, że zapraszo sie jyny 
tych co majóm 50 roków łod kónfirmacji. Kamratce zabyło przikro 
jak sie ło tym dowiedziała, bo już pore miesiyncy sie radowała na 
spotkani ze znómymi. Czy jim chybiło piniyndzy na kawe i herbate, 
czy kierysi je jeszcze za młody coby zrozumieć, że na stare roki 
człowiekowi prócz zdrowio niewiela do szczyńścio potrzeba, ale na 
taki uroczyste spotkani raduje sie pore miesiyncy naprzód, a potym 
sie okazuje, że go tam nie chcóm. Nie wiym, co ło tym myśleć. 

Ale je wiosna, tak szumnie, tóż cieszmy sie tóm ulotnóm chwi-
lóm.                                                                                       Hela

SProStowaNIe
W artykule o aukcji charytatywnej błędnie podaliśmy, że  

z licytacji uzyskano 31 000 zł. Tymczasem była to kwota o ponad 
10 000 zł wyższa.

W kwietniu zakończyła się kampania sprawozdaczo-wyborcza 
w kołach Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ustroniu. 21 kwiet-
nia odbył się Miejski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W Zjeździe uczestniczyło 32 delegatów. 
Organizacja w mieście Ustroniu liczy 63 członków. Zjazd wybrał 
nowe władze, a więc: prezesa, Zarząd Miejski, Komisję Rewizyjną 
oraz delegatów na Zjazd Powiatowy. Prezesem Zarządu Miejskie-
go został Alojzy Sikora, natomiast wicepezesem został Jan Kubień 
oraz  Jan Drózd, sekretarzem została Barbara Jońca, skarbnikiem 
został Andrzej Zahraj. Zarząd Miejski liczy 9 członków. Komisja 
Rewizyjna liczy 3 członków. Przewodniczącym Komisji Rewizyj-
nej została Anna Figiel. Wybrano również 16 delegatów na Zjazd 
Powiatowy. Zajazd nakreślił program na nową kadencję. Zwróco-
no uwagę na konieczność naboru nowych członków, szczególnie 
ludzi młodych. Wskazano na konieczność przekazania sztandaru 
Zarządu Miejskiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego  
w Ustroniu do Muzeum wraz z opracowaną historią sztandaru.

                                                                           Alojzy Sikora

zjazd		PSl
niedzielny wieczór na rynku.                        Fot. w. suchta
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W jaki sposób jednak ziarnopłony osiągnę-
ły niewątpliwy sukces, skoro wszędzie ich 
pełno i rosną prawie zawsze w dużych iloś-
ciach? Podstawowym sposobem rozmna-
żania okazują się być bulwy korzeniowe,  
a przede wszystkim niewielkie i jajowatego 
kształtu bulwki, wyrastające w kątach dol-
nych liści. Po dojrzeniu odrywają się one od 
rośliny macierzystej, po czym wypuszczają 
korzenie i łodyżki i tak powstaje kolej-
ny ziarnopłon. Jednak wnikliwe badania  
i obserwacje pokazały, że tak naprawdę, 
to dość spory procent ziaren ziarnopłonu 
jest jednak pełnowartościowych i z nich 
również kiełkują nowe rośliny.

Dekoracyjność kwiatów oraz ciekawost-
ki związane z rozmnażaniem się, nie są 

jedynymi cechami, dla 
których warto zaintere-
sować się ziarnopłonem 
nieco bliżej. Jest to bo-
wiem roślina jadalna, 
o właściwościach lecz-
niczych. Zjadać można 
przede wszystkim mło-
de, świeże liście, które 
im starsze, tym ponoć 
bardziej stają się gorz-
kawe i niesmaczne. Ba,  
w starszej literaturze 
spotkać można infor-
macje wręcz o trujących 
(ponoć na szczęście 
lekko) właściwościach 
ziarnopłonu, zwłaszcza  
w okresie kwitnienia. 
Jednak ostatnio natra-
fiłem na opracowanie, 
którego autor przekonu-
je, że to nie do końca 
prawda i w doniesieniach 
o toksyczności ziarno-
płonów jest sporo prze-
sady. Zapewne prawda 
leży gdzieś po środku 
i trzeba się kierować 
– jak zawsze w życiu 
– zdrowym rozsądkiem 
i z jedzeniem surówek 
z ziarnopłonu po prostu 
nie przesadzać.

Za lecznicze własności tej rośliny od-
powiadają zawarte w niej garbniki, fla-
wonoidy, glikozydy oraz spore ilości wi-
taminy C. Nie wchodząc już w szczegóły 
dotyczące nazw związków chemicznych, 
jakie odnaleziono w ziarnopłonach, do-
dajmy tylko, że przynajmniej niektóre  
z nich mają własności antybiotyczne oraz 
przeciwwirusowe, pierwotniakobójcze 
i grzybobójcze. Nic więc dziwnego, że 
dawniej ziarnopłon był cenionym lekiem 
przeciwreumatycznym, o działaniu anty-
septycznym, odtruwającym, powstrzymu-
jącym krwawienie, leczącym opuchlizny  
i obrzęki, łuszczycę, wypryski, owrzodze-
nia i hemoroidy. Stosowano go pod posta-
cią nalewek, naparów i maceratów.

Na zakończenie dodam, że związana 
z ziarnopłonem łacińska nazwa ficaria 
(czasem jako nazwa rodzajowa, czasem 
gatunkowa) pochodzi od ficus, czyli figi  
i nawiązuje do wyglądu bulwek korzenio-
wych (ponoć także jadalnych).

      Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Czy potrafisz wymienić kilka gatunków 
roślin, których kwiaty są zwiastunami wios-
ny? – sądzę, że na to pytanie zdecydowana 
większość z nas bez większego problemu 
potrafiłaby odpowiedzieć przynajmniej 
na ocenę bardzo dobrą, a wielu zapewne 
zasłużyłoby nawet na ocenę celującą. Bo 
też właśnie umiejętność rozpoznawania 
i ogólna znajomość wczesnowiosennych 
kwiatów, jak mało która „dziedzina” bo-
taniki, jest dość powszechna i orientują się 
w niej także najwięksi przyrodnicy laicy, 
a nawet osoby nadzwyczaj odporne na 
botaniczną wiedzę. W zasadzie to prawie 
jednym tchem spośród wiosennych kwia-
tów wymienia się zwykle: przebiśniegi, 
pierwiosnki, przylaszczki, podbiały (za-
uważyliście Państwo, że 
nazwy wszystkich tych 
gatunków zaczynają się 
na literę „p” – czyżby 
przypadek?), a także 
zawilce, złocie i jeszcze 
kilka innych roślin, któ-
rych widok od razu bu-
dzi uśmiech i wiosenną 
radość. O większości z 
tych gatunków miałem 
już przyjemność pisać 
na łamach Ustrońskiej, 
natomiast dziś chciał-
bym zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną roślinę, 
której kwiaty także 
pojawiają się wczesną 
wiosną. W dodatku jest 
to roślina występują-
ca dość powszechnie i 
najczęściej rosnąca w 
większych ilościach – w 
grupach, płatach czy też 
w łanach. Jest to ziarno-
płon wiosenny, zwany 
czasem jaskrem wiosen-
nym, a znany także pod 
raczej już znacznie rza-
dziej spotykaną nazwą 
pszonka.

Ziarnopłon jest rośliną 
dość pospolicie rosnącą 
w lasach (zwłaszcza w 
lasach łęgowych, porastających miejsca  
z żyzną i wilgotną glebą, nad rzekami  
i strumieniami), w parkach, sadach i zaro-
ślach, nieco rzadziej na przestrzeniach ot-
wartych – na mokrych i wilgotnych łąkach 
lub w ogrodach. Gatunek ten występuje  
w Europie, łącznie z obszarami arktyczny-
mi, a także na Bliskim Wschodzie.

Ziarnopłon należy do tak zwanych 
geofitów, czyli niekorzystne do wege-
tacji warunki – okres zimy – przeżywa 
w postaci podziemnych bulw. Mają one 
wałeczkowaty lub maczugowaty kształt 
i pełnią funkcję spichlerza, magazynu  
z materiałami zapasowymi. Wiosną z bulw 
wyrasta kilka łodyg dorastających do mniej 
więcej 30 centymetrów długości, czasem 
rozgałęzionych, płożących się po ziemi 
lub nieco podnoszących się do jakichś 15 
centymetrów. Na łodydze wyrastają liście 
– są one w zarysie okrągłosercowate, mają 
długie ogonki i karbowany brzeg. Liście 
te są mięsiste, nagie i błyszczące, mają do 
3-4 centymetrów średnicy.

Już w marcu, a kiedy zima łagodniejsza 
to i wcześniej, na krótkich szypułkach 
wyrastają kwiaty ziarnopłonu. Mimo swej 
bardzo prostej budowy i dość prymityw-
nych z botanicznego punktu widzenia cech, 
kwiaty są bardzo efektowne. Bo oto na 
wciąż słabo porośniętym innymi roślinami 
gruncie pojawia się świeża i błyszcząca 
zieleń ziarnopłonowych liści, a na tym tle 
rozwijają się intensywnie żółte „słoneczka” 
o średnicy 2-3 centymetrów. Każdy kwiat 
zbudowany jest z około 10 (od 8 do 12) 
płatków korony, otaczających „kępkę” 
pręcików i słupków. I płatki, i pręciki,  
i słupki są złotożółte i błyszczące. Przy-
ciągają nie tylko nasz wzrok, ale zwracają 
również uwagę owadów, które je chętnie 

odwiedzają. Najczęstszymi gośćmi kwiatu 
ziarnopłonu są błonkówki i muchówki, 
które wpadają „w odwiedziny”, oczy-
wiście nie bezinteresownie. Kusi ich nie 
tylko żywy kolor, ale przede wszystkim 
słodki nektar, wydzielany przez miodniki.  
Z punktu widzenia rośliny jedynym celem 
przyciągnięcia do kwiatów owadów jest 
oczywiście przeniesienia pyłku z pręci-
ków jednego kwiatu na słupki drugiego,  
a efektem zapylenia są owoce z nasiona-
mi. W przypadku ziarnopłonu owocem 
jest tzw. niełupka, omszona i z mięsi-
stym wyrostkiem. Wyrostek ten stanowi 
przysmak mrówek, które zbierając owoce  
i odgryzając wyrostek, roznoszą przy tym 
nasiona, przyczyniając się w ten sposób do 
rozprzestrzeniania tej rośliny. Proszę jednak 
zwrócić uwagę na brzmienie nazwy tego 
gatunku – ziarnopłon – która jest zbitką 
dwóch słów: ziarno i płony. Sama nazwa 
gatunku wskazuje na jego charakterystycz-
ną cechę, czyli płoność nasion (ziaren),  
z których nie wyrastają nowe rośliny.  

ziarnoPłon  wiosenny
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machu	PIcchu	
- Do Machu Picchu można dotrzeć dwoma drogami, w sposób 
cywilizowany, pociągiem lub drogą treckingową. Jest to naj-
piękniejsza droga treckingowa na świecie. Idąc nią można się 
zmęczyć, deptać te same kamienie co Inkowie, oglądać piękne 
krajobrazy i przełęcze. My z Jackiem Pałkiewiczem wybraliśmy 
tą drugą drogę, treckingową. Trasę tą pokonać można w dwa do 
pięciu dni. My pokonaliśmy ją w półtorej dnia. Byliśmy strasz-
nie dumni z tego wyniku. Wtedy dowiedzieliśmy się od jednego  
z miejscowych przewodników, że co roku odbywają się zawody 
przewodników i tragarzy, kto najszybciej przejdzie tą trasę, re-
kord wynosi dwie godziny i czterdzieści minut. Trochę nam miny 
zrzedły, ale chcę powiedzieć, że żaden Europejczyk nawet się nie 
zbliży do tego wyniku, do tego trzeba być andyjskim góralem, 
oni mają odpowiednią budowę, krótkie nóżki i dużą klatkę, no  
i ilość hemoglobiny mają większą od naszej o 30 %. W związku 
z powyższym tam, gdzie my padamy na nos, oni sobie spokojnie 
idą. Ja o sobie myślę, że jestem dobrym piechurem w górach. 
Kiedy dumni mijaliśmy inne grupki, nagle koło nas taki wiatr 
się zrobił, to grupa tragarzy z 20 kg na plecach tylko przemknęła 
– opowiadał o swojej podróży do Ameryki Południowej Andrzej 
Kapłanek, pisarz i podróżnik, uczestnik wielu niezwykłych wy-
praw, autor fascynujących książek podróżniczych. 

Na początku kwietnia zawitał on po raz trzeci do Ustronia, by 
w ramach Klubu Propozycji przedstawić trzy ze swoich siedmiu 
cudów świata. Wybrał te najpiękniejsze, które wywarły na nim 
ogromne wrażenie i noszą w sobie jakąś nieodkrytą tajemnicę. 
Tłumnie zebranym słuchaczom (okazuje się, że ustroniacy są 
bardzo ciekawi świata i jego zagadek) zaprezentował zdjęcia  
i opowiedział o trzech niezwykłych miejscach znajdujących 
się w Ameryce Południowej. Jednym z nich jest Machu Picchu 
– miasto nieznane, zapomniane, leżące w Andach na wysokości 
2,5 tysiąca metrów niedaleko dawnej stolicy Inków – Cusco. Jak 
mówił podróżnik, do dziś nie wiemy kto i po co w takim miejscu, 
zbudował to miasto, odkryte dopiero na początku XX wieku.

Zwykłemu turyście nie jest łatwo tam dotrzeć. Bez odpowied-
niej adaptacji dopadnie go z pewnością choroba wysokościowa, 

zwana sorocze. 
- Jak już kogoś dopadnie, to jest tragedia, szczególnie jeśli ktoś 
jest na wycieczce typu dwa tygodnie, bo ma pięć dni z głowy, jest 
wyłączony z ruchu, chce mu się umierać. Tylko andyjscy górale 
nie chorują na sorocze, bo mają odpowiednie warunki i dotego 
wspomagają się koką, która w Peru nie jest zakazana – twierdzi 
A. Kapłanek.

 Każdemu turyście proponuje zyskiwać wysokość tak po 400 
m dziennie, a przy okazji nie unikać specjalnej herbatki lub wo-
reczka koki za 0,5 dolara, dołożyć do niej kawałek wapna. Z koki 
i wapna zrobić kuleczkę, włożyć pod policzek i idąc ssać. Kiedy 
już osiągniemy szczyt, zobaczymy kamienne ruiny starego miasta 
- Machu Picchu. Czym w ogóle było Machu Picchu? Podróżnik 
wyjaśnił, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedni uważają, 
że znajdowały się tam uprawy koki, drudzy nazywają je miastem 
świętych dziewic, ponieważ znaleziono tam 130 pochówków,  
w tym 114 to były kobiety. Mógł być to jeden z klasztorów, gdzie 
Inka trzymał na swoje potrzeby dziewice. Takich klasztorów miał 
podobno w swoim państwie bardzo dużo. Jakkolwiek by nie 
było, to miasto owiane tajemnicą zachwyciło A. Kapłanka. Jego 
zdaniem unosi się w tym miejscu jakaś niezwykła energia.

Innym miejscem, które urzekło wytrawnego globtrotera jest 
znajdujące się w Boliwii, na płaskowyżu między dwoma Kor-
dylierami Andyjskimi, na wysokości 2800 m, Jezioro Titicaca.  
Znajdują się tam dwie wysepki, będące dla Indian świętością: 
Wyspa Słońca i Wyspa Księżyca. Na Wyspie Słońca, według 
opowieści A. Kapłanka, znajdowała się najważniejsza i najstarsza 
świątynia Inków. Miała całe ściany ze złota. Legenda głosi, że 
znajdująca się na tej wyspie kukurydza, miała zapewnić spoży-
wającemu wieczne życie. Pielgrzymi przywozili tam niezliczone 
skarby, które wymieniali na kukurydzę. Kiedy Inkowie dowie-
dzieli się o niechybnej inwazji Hiszpanów, wrzucili te skarby 
do jeziora. Płetwonurkowie badający Jezioro Titicaca znaleźli 
10 kamiennych skrzyń wypełnionych złotem. Ta historia rodem 
z baśni nie jest jedyną ciekawostką związaną z tym jeziorem. 
Słuchacze usłyszeli jeszcze o pływających wyspach zrobionych 
z trzciny,na których dziś mieszkają potomkowie Urosów. Na wy-
spach tych, jak można było zobaczyć na fotografiach, wszystko 
jest z trzciny: chaty, łodzie i wszelkie inne sprzęty. Niezwykły 
jest także fakt, że Jezioro Titicaca, choć śródlądowe, jest słone, 
a w swoich głębinach skrywa ruiny jakiegoś dawnego miasta.

20 km od brzegu jeziora jest Teuahanaho, kolejny cud świata 
wyróżniony przez podróżnika, nazywany przez archeologów 
Miejscem Stojących Kamieni lub Miejscem Świętym. Dziś 
znajdziemy jedynie ruiny, wzgórze ziemne z resztkami kamieni z 
systemem korytarzy i komór w środku. Tajemnicze i fascynujące 
dla opowiadającego było to, że te kilkutonowe kamienne bloki 
to bazalt, dioryt i andezyt. Te materiały znajdowały się w odle-
głości około 180 km od miejsca ich użycia, czyli musiały zostać 
przetransportowane do Teuahanaho. Jak to się odbywało skoro 
były to kilkutonowe bryły? Na domiar tego ten bardzo twardy 
kamień był bardzo precyzyjnie obrabiany. Pytanie brzmi: w jaki 
sposób i jakimi narzędziami? Odpowiedzi ma te pytania pewnie 
jeszcze długo nie będziemy znali i chyba właśnie to najbardziej 
pociąga podróżnika A. Kapłanka, właśnie w tej części Ameryki 
Południowej.

Prelekcję zakończyła burzliwa dyskusja, bo podróżnikowi udało 
się zarazić słuchaczy, pragnieniem rozwiązania niektórych przed-
stawionych w opowieści zagadek.                         Anna Rokosz

andrzej kapłanek.	 																																								Fot.	a.	rokosz
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www.ustron.pl
 KULtURA

1.5       godz. 11.00    Jarmark Utroński - muzyka mechaniczna, 
          rynek.
1.5        godz.14.00    Orkiestra Dęta Jana Gruchela, rynek.
1.5        godz.15.00    biesiada z zespołem „trojok”, rynek.
1.5        godz.18.00    Kabaret Łowcy. b
2.5 godz. 10.00     I Ustroński Festiwal Sztuki Ulicznej,   
          rynek.
3.5 godz. 16.00     Koncert Charytatywny - DER „Rów- 
          nica”  i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”,  
          amfiteatr.
       SPORt
1.05   godz. 9.00      22. Mistrzostwa Ustronia w Skoku  
          oTyczce Kobiet i Mężczyzn „O Puchar 
          Burmistrza Miasta Ustroń”, SP 5, Ustroń 
          Lipowiec      
     KINO 
2-8.5  godz. 17.00   Zaczarowana, bo, polska wersja języ- 
      kowa, USA. 
2-8.5    godz. 18.45  Lejdis, komedia,15 lat,Pol. 

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

Usługi minikoparką. 0-693-059-
301, 0-502-076-797.

Drewno opałowe, kominkowe, 
sprzedam. 0-507-054-163.

Kredyty gotówkowe na oświadcze-
nie, także dla  firm, bez zaświad-
czeń. Trudne kredyty hipoteczne. 
BTF, ul. Krótka 1/2, Bielsko. Tel. 
033/8160-178, 0-501-368-798.

Hotel „Orlik” w Ustroniu Zawodziu, 
ul. Zdrojowa 8, zatrudni osobę na 
stanowisko: bufetowa, recepcjoni-
sta. Kontakt, tel. 0-509-220-375.

Pokój do wynajęcia. 033-854-71-37.

30.4-2.5  - elba  ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
3 - 5.5  - „111”  ul. skoczowska 111 tel. 854-24-89
6 - 8.5  - centrum  ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76   
wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Strażacy z Lipowca obchodzili 2 maja jubileusz siedemdziesiątej 
rocznicy istnienia swej jednostki. Z tej okazji Społeczny Komitet, 
na czele którego stanął Antoni Kędzior, ufundował sztandar dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu. Uroczystość rozpoczęła 
się już o godz. 8.30 koncertem. Zbiórka delegacji OSP jednostek za-
przyjaźnionych oraz zaproszonych gości, odbyła się godzinę później 
przed remizą w Lipowcu. Z tej okazji przybyli tam: przewodniczący 
Rady Miejskiej Ustronia Franciszek Korcz, v-ce prezes Zarządu 
Miejskiego OSP w Ustroniu Piotr Hudzieczek, poczty sztandarowe 
jednostek strażackich z Kozakowic, Brennej i Ustronia. 

27 kwietnia kolejnym gościem Klubu Propozycji Oddziału 
Muzeum „Zbiory Marii Kalickiej” był Emil Fober – dyrektor ds. 
balneotechnicznych Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko 
Ustroń”. Na samym wstępie gość zwrócił uwagę, że mieszkańcy 
naszego miasta używają zamiennie nazwy „Szpital Uzdrowisko-
wy” i „Uzdrowisko Ustroń”. Jest to jednak błędna nomenklatura, 
ponieważ szpital to tylko jedna z działalności, jaki prowadzi 
przedsiębiorstwo o nazwie „Uzdrowisko Ustroń”. Słuchając pre-
lekcji specjalisty balneologa odnosiło się wrażenie, że ustroniacy 
posiadają niewielką wiedzę o tym, co dzieje się na Zawodziu. 

Od 24 do 26 kwietnia odbywały się w Warszawie III Krajowe 
Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato’98”. Podczas weekendu  
w gronie rodzinnym, można było porównać propozycje i kupić lub 
zarezerwować najkorzystniejszą. Przedstawiciele Polskiej Izby 
Turystyki i Warszawskiej Izby Turystyki, udzielali porad z zakresu 
praw konsumenckich. Targi były również okazją do spotkania 
pracowników biur podróży, przewoźników, dysponentów bazy 
turystycznej oraz do wymiany doświadczeń i prezentacji regionów, 
miast, miejscowości wypoczynkowych. 

Po raz trzeci ustrońska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 
dotarła do wojewódzkiego finału Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Były to już 21 zawody z tego cyklu, a odbyły się  
w niedzielę, 18 kwietnia, w Międzybrodziu Bialskim. O punkty 
dla Ustronia walczyli: Marek Dymski, Marcin Sobek, Marcin 
Szeja i Robert Wińczyk. Mogli wygrać, niestety nieporozumienia 
i błędy sędziów dotykają nie tylko światowej sławy zawodników, 
ale także amatorów. Chłopcy i nauczycielka Ewa Gruszczyk, która 
przygotowywała ich do turnieju, mieli większe apetyty, jednak 3 
miejsce też zasługuje na uznanie.                                          (ar) 

dziesięć  lat  temu

Punkt	widzenia	...	 									 	 	 								Fot.	w.	Suchta

*    *    *

... zależy od miejsca leżenia.                         Fot. w. suchta

*    *    *

*    *    *



30 kwietnia 2008 r.   Gazeta Ustrońska   �5

felieton
W kręgu filozofiocznej 

refleksji (�5)
1. Po refleksji skupionej na bezradności, 

przyszła teraz pora na kwestię wieloaspek-
towej samodzielności człowieka.

2. W niektórych dokumentalnych fil-
mach o życiu zwierząt eksponuje się 
sceny, w których dorosły osobnik tak 
kształtuje zachowania młodego, aby mógł 
on rozwijać swą samodzielność. Dorosły 
osobnik rozbudza – nawet przymusem – w 
młodym pęd do podejmowania samodziel-
nych działań. Ćwiczy go w sprawnościach 
koniecznych do samodzielnego przetrwa-
nia. Te sprawności stanowią podstawowy 
„posag”, na dalsze życie. 

3. Przywołane tu sceny i towarzyszące 
im komentarze nie tylko ukazują i opisują 
edukację zwierząt. One wiele mówią rów-
nież o człowieku. Dążenie do rozwijania 
i umacniania samodzielności okazuje 
się tym zjawiskiem, na które człowiek 
jest wyczulony, gdyż jego różne formy 
odnotowuje i się im przygląda. Może 
przedstawione sceny i towarzyszące im 
komentarze są właśnie takie, bowiem 
człowiek dostrzega w nich elementy swego 
doświadczenia, oraz przesłanie i wyzwanie 

dla samego siebie: tak jak reszta świata 
przyrody, ma on dążyć w stronę samodziel-
ności w różnych obszarach swego życia; 
powinien kształtować swą samodzielność 
(samostanowienie i upodmiotowienie), jak 
również samodzielność tych, z którymi 
jest związany. 

4. Działania innych gatunków zwierząt, 
rozwijających w młodych osobnikach 
samodzielność, nas intrygują i inspirują. 
Jednak my ludzie, jesteśmy zwierzętami 
posiadającymi logos, czyli: umiejętność 
komunikowania się dzięki posługiwaniu 
się językiem i umiejętność rozumowania, 
które podlega rygorom logiki. Uznając 
szczególną wartość tych typowo ludzkich 
właściwości człowieka, wśród różnego 
typu pożądanej samodzielności, którą 
winien wykazywać się człowiek, wyróż-
niamy samodzielność poznawczą. 

5. Na zagadnienie samodzielności spo-
gląda się z różnych punktów widzenia. 

Nad samodzielnością, jako walorem 
ludzkich działań, badania prowadzone 
są w ramach różnych dziedzin nauki. 
Analizuje się ją zwłaszcza pod kątem jej 
efektywności, gdyż niesamodzielność  
w wielu przypadkach jawi się jako bar-
dziej kosztowana i mało efektywna.  
Z tego punktu widzenia formułuje się tezy 
o wartości samodzielności dla efektywne-
go zarządzania działaniem. 

Samodzielność pojmuje się najogólniej 
jako urzeczywistnianie przez człowie-

ka samostanowienia i upodmiotowienia  
w różnych obszarach jego aktywności,  
a także jako skoordynowany zespół spraw-
ności, którymi wykazuje się człowiek  
w różnych swych działaniach. 

6. Bywają stawiane przed człowiekiem 
takie zadania, których zasad wykonania 
nie można krótko ująć w jednoznaczne in-
strukcje. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy 
chodzi o zadania wysoce złożone, których 
przebieg pozostaje w dużej zależności od 
konkretnych, słabo przewidywalnych wa-
runków. Spełnianie takich zadań obarczo-
ne jest ryzykiem błędu i niepowodzenia. 
Człowiek wykonujący takie zadania musi 
wykazać określone sprawności. 

Można więc zaproponować tezę: Jeśli 
człowiek świadomie podejmuje działania  
o wysokim ryzyku, to tym bardziej dojrza-
łą musi wykazać się samodzielnością i za-
radnością. Musi on bowiem samodzielnie 
rozpoznawać warunki, musi samodzielnie 
decydować o koniecznych – choć wysoce 
ryzykownych – działaniach i czynić to 
odpowiednio do okoliczności. Im jest 
bardziej samodzielny i zaradny, to tym 
skuteczniej osiąga zamierzone cele.

7. Dążenie do samodzielności, do samo-
stanowienia i poszerzania obszaru swych 
możliwości, widziane bywa też w sposób  
o wiele bardziej metafizyczny. Jednakże 
tym wyraźniej odczuwa się – często bo-
leśnie – granice ludzkich dążeń do samo-
dzielności.                        Marek Rembierz 

felieton
tak sobie myślę

Nie przeprowadziłem żadnych badań 
naukowych i zadowalam się swoimi obser-
wacjami. Może wręcz moje wnioski okażą 
się zbyt powierzchowne, ale przecież trudno 
oczekiwać czegoś więcej od felietonisty, 
który tak sobie myśli o różnych sprawach 
i problemach…

Tym razem chciałbym napisać o tym, 
co myślę na temat tzw. singli, a więc ludzi 
młodych, żyjących samotnie i unikają-
cych wiązania się na poważnie w związki 
małżeńskie. Kiedyś takie osoby stanowiły 
wyjątek, dziś te wyjątki są coraz liczniejsze. 
Kiedyś nazywano ich „starymi kawalerami” 
czy „starymi pannami”. Dzisiaj te określenia 
mają wyraźnie znaczenie pejoratywne czy 
wręcz obraźliwe. Określa się więc ich jako 
„single”, a więc ludzie żyjący w pojedynkę. 
Kiedyś takie życie w pojedynkę bywało 
zazwyczaj wynikiem pechowego splotu wy-
darzeń losowych, dzisiaj coraz częściej jest 
wynikiem świadomego wyboru. Z różnych 
powodów młodzi ludzie nie chcą zawierać 
związków małżeńskich.

Być może wydaje im się, że więzy 
małżeńskie są zbyt krępujące. Oznaczają 
ograniczenie wolności, potrzebę rezygna-
cji przynajmniej z niektórych własnych 
przyzwyczajeń i ciągłego liczenia się ze 
zdaniem, potrzebami i planami żony czy 
męża. Czasem jest związana z tym obawa, 
że nastąpi dominacja jednego z małżonków. 
Kobiety obawiają się, że w małżeństwie 

staną się służącymi swych mężów, sprzą-
taczkami, kucharkami, praczkami, itp. Zaś 
mężczyźni nie chcą zostać pantoflarzami.

Mój zmarły szwagier, pełniący przed laty 
funkcję etatowego starosty na weselach, 
które odbywały się w rodzinie, zwykł śpie-
wać na nich żartobliwą piosenkę. Opisywała 
ona jak to dobrze było świeżo upieczonemu 
mężowi w rodzinnym domu, kiedy mama  
o wszystko zadbała i spełniała wszystkie 
jego zachcianki. Lecz wraz ze ślubem 
wszystko się zmieniło. Refren malował 
ciemne perspektywy przed młodzieńcem:

„Pod babskim pantoflem, bracie,
teraz musisz żyć.
A spod niego nie wyleziesz,
boś chcioł mężem być.”
Młode pokolenie coraz bardziej wycho-

wywane jest w poczuciu własnej wartości. 
Kobiety nie chcą być kurami domowymi, 
a mężczyzn nie nęci perspektywa pantofla-
rzy… A poza tym zazwyczaj przy mamie 
bywa dobrze i wygodniej. Młody człowiek 
nie musi zaprzątać sobie głowy zwykłymi, 
przyziemnymi sprawami. O to martwią się 
rodzice, a szczególnie matka. Bywa więc, 
że im dłużej młody człowiek przebywa  
w domu i im lepiej i wygodniej jest mu w 
tym domu, tym trudniej mu zdecydować 
się na małżeństwo. Małżeństwo oznacza 
bowiem przejęcie pełnej odpowiedzialności 
za siebie, swoją żonę czy męża, a potem 
także za dzieci… 

Przy tym owe obawy przed związkiem 
małżeńskim są zazwyczaj przesadzone.  
W ogólnym rozrachunku małżeństwo daje 
więcej korzyści niż strat. Więcej jest w 
ludziach zakodowana potrzeba życia we 
dwoje. Każdy potrzebuje oparcia w bliskim 
człowieku. Potrzebuje kogoś, z kim może 

iść razem przez życie. Potrzebuje kogoś,  
z kim może dzielić swoje radości i smutki, 
na kogo może liczyć w czasie zmiennych 
kolei ludzkiego losu. Wychodzi na to, że 
wciąż aktualne jest stwierdzenie, że nie 
wymyślono dotąd lepszej recepty na ludzkie 
szczęście niż życie we dwoje, w małżeń-
stwie. I po przeszło czterdziestu latach mał-
żeństwa możemy wraz z żoną, potwierdzić 
prawdziwość tego stwierdzenia.

I nie ma się co bać tego, że jedna strona 
w małżeństwie zdominuje drugą. Wszak  
w małżeństwie zawsze chodzi o uwzględ-
nienie racji obydwu stron, kompromis, wza-
jemne zrozumienie i szacunek, bycie ze sobą 
razem i dzielenie ze sobą wszelkich radości  
i smutków. A także o to, aby się wzajemnie 
wspierać i sobie pomagać, działać zawsze 
dla wspólnego dobra. A że czasem rządzi 
żona, a innym razem mąż ma decydujące 
zdanie, to jest czymś zupełnie normalnym. 
I z przymrużeniem oka należy traktować 
różne wesołe teksty na temat małżeństwa. 
Także moją fraszkę sprzed lat:

Baba Michał – chłop Jadwiga –
mówi porzekadło.
Gdy obrączkę bracie dźwigasz,
to wszystko przepadło.
Choć w rodzinie jesteś głową,
to szyją jest żona,
będzie kręcić ciągle tobą, 
bo rządzić chce ona.
W pocie czoła coś wymyślisz,
snujesz piękne plany.
Ona wszystko to przekreśli,
mówiąc: Nie! Kochany. 
Trudno rządzić kraju barką
oświatą, obroną,
polityką, gospodarką – 
lecz najtrudniej – Żoną!        Jerzy bór

Single
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trzy		kartkI
Pod czujnym okiem sędziego.         Fot. w. suchta

Nie było to porywające widowisko. Ale 
trzeba też wiedzieć, że już w pierwszych 
dwudziestu minutach meczu sędzia Leszek 
Niemczyk pokazał trzy żółte kartki za 
wulgarne okrzyki. No i gra siadła. 
- Patrzcie na sendzie - krzyczał jeden  
z zawodników. Chodziło o to, by wsze-
lakie wulgaryzmy miotać w znacznym 
oddaleniu od arbitra, bo jak powszechnie 
wiadomo, bez tego grać się nie da.

A mecz rozgrywano przy pięknej sło-
necznej pogodzie i lekkim bocznym wie-
trze. W całym spotkaniu raz jedna, raz 
druga drużyna zdobywała przewagę. Kilka 
razy próbował zdobyć bramkę z strzałem  
z dystansu Janusz Ihas, do tej pory najlep-
szy snajper Nierodzimia. Niepowodzeniem 
kończyły się też próby Seweryna Wojcie-
chowskiego. Mijał kilku zawodników, ale 
strzał był zazwyczaj, albo bardzo niecelny, 
albo anemiczny. Praktycznie przez całe 
spotkanie bramkarz Kończyc Małych nie 
musiał interweniować. Inaczej bramkarz 
Nierodzimia Jarosław Legierski. W trzech 
sytuacjach wybronił drużynę przed stratą 
bramki. W końcówce piłka odbiła się jesz-
cze od słupka bramki Nierodzimia. Naj-
ciekawsze były ostatnie minuty spotkania. 
Obie drużyny wiedziały, że zdobycie gola 
daje zwycięstwo. Jednak jednym  i drugim 
zabrakło zimnej krwi i dokładności.

Nierodzim wystąpił w składzie: Jarosław 
Legierski, Błażej Bulowski, Szymon Ho-
leksa, Kamil Zarębski (od 67 min. Grze-
gorz Szarek), Seweryn Wojciechowski, 
Michał Kania (od 45 min. Rafał Bystroń), 

Nierodzim - Kończyce Małe 0:0

najlepszego napastnika Jarka Kwicza-
ły. Wydaje mi się, że remis nie krzywdzi 
żadnej ze stron. Początek w naszym wy-
konaniu trochę nerwowy, bo Nierodzim 
zaskoczył nas agresywną grą. Musieliśmy 
przetrzymać pierwsze minuty, a następ-
nie tworzyć sobie sytuacje. I to się udało.  
W sumie jestem zadowolony z tego meczu.

Trener Nierodzimi Rafał Dudela: - Mogę 
być zadowolony z remisu, bo dziś drużyna 
nic nie zagrała. Słaby mecz. Zabrakło 
determinacji, chęci i trudno, poza bram-
karzem, kogoś wyróżnić. A bramkarz miał 
sporo pracy. Jak się nie podejmuje walki, 
to tak to wygląda, a meczu nie można 
wygrać. Dziś nie oddaliśmy nawet strzału  
w światło bramki. Typowy mecz walki. 
Było to spotkanie praktycznie o sześć punk-
tów, gdyż sąsiadujemy w tabeli. Bardzo 
chcieliśmy dziś ten mecz wygrać. Może to 
tak wygląda jak za bardzo się chce. Myślę, 
że gdybyśmy ten mecz zagrali tak jak trzy 
poprzednie, z pewnością wygralibyśmy. 
A dziś to przeciwnik wykazywał trochę 
więcej ochoty do gry.     Wojsław Suchta

Janusz Ihas, Wojciech Kawulok, Gabriel 
Wawronowicz (od 70 min. Adam Brud-
ny), Piotr Wójcik (od 75 min Barłomiej 
Matuszka), Mateusz Bralewski.

Po meczu powiedzieli:
Trener Kończyc Małych Jacek Merca-

ło: - Przyjechaliśmy, by nie przegrać i to 
się udało. Mecz wyrównany, choć to chyba 
my mieliśmy więcej sytuacji. Trochę żal, 
że przez kontuzję pozbyliśmy się naszego 

mimo  Przewagi
Sokół Zabrzeg - Kuźnia Ustroń �:0 (�:0)

1 BTS Rekord Bielsko-Biała 47 54:19
2 MRKS Czechowice-dziedzice 48 51:20
3 LKS Zapora Porąbka 39 47:25
4 TS Czarni-Góral Żywiec 36 38:18
5 LKS Pasjonat dankowice 36 31:19
6 TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała 34 50:27
7 LKS Sokół Zabrzeg 34 48:33
8 TS Mieszko-Piast Cieszyn 34 29:29
9 LKS drzewiarz Jasienica 31 33:32
10 RKS Cukrownik Chybie 26 37:38
11 KS Spójnia Landek 25 28:36
12 GKS Morcinek Kaczyce 23 27:33
13 ks kuźnia ustroń 23 28:42
14 LKS Bestwina 18 19:41
15 LKS Radziechowy 11 23:63
16 LKS Podhalanka Milówka 4 13:81

Mecz w Zabrzegu Kuźnia rozpoczęła 
atakami. Już w 5 min. w dogodnej sytuacji 
znalazł się Dawid Kiełczewski, po 10 min. 
ten sam zawodnik jest faulowamy. Rzut 
wolny egzekwuje Samuel Dziadek, ale pił-
kę łapie bramkarz. W 30 min. pada jedyna 
bramka. Robert Haratyk jest faulowany na 
wysokości własnego pola karnego tak, że 
wybija piłkę na aut. Sędzia nie widzi faulu, 
dyktuje rzut z autu, po którym Sokół przy 
biernej postawie naszej obrony, strzela 
zwycięskiego gola. Jeszcze w pierwszej 
połowie dwa razy w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem był D. Kiełczewski. Po 
przerwie R. Podżorski strzela z wolnego 
w poprzeczkę, R. Haratyk, też z wolnego 
strzela w róg, ale bramkarz broni. Przez 
całe spotkanie Kuźnia przeważała, stwa-
rzała sytuacje, a wygrał Sokół.          (ws) 

1 LKS Błyskawica drogomyśl 39 50:19
2 KS Wisła Ustronianka 37 48:23
3 LKS Tempo Puńców 37 42:19
4 LKS Wisła Strumień 30 46:19
5 LKS Błyskawica Kończyce W.  29 42:29
6 LKS Orzeł Zabłocie 23 38:36
7 LKS Victoria Hażlach 23 30:34
8 LKS Lutnia Zamarski 19 30:31
9 LKS Beskid Brenna 19 19:25
10 KKS Spójnia Zebrzydowice 19 23:35
11 LKS Kończyce Małe 19 16:29
12 LKS Ochaby 96 19 12:48
13 ks nierodzim 18 25:38
14 LKS Wiślica 13 23:59


