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tworzenie klimatu bez biletów
Rozmowa z Danutą Koenig, naczelnikiem Wydziału
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
Przed nami drugi Festiwal Folk & Country. Co się zmieni
w porównaniu z rokiem ubiegłym?
Impreza będzie biletowana tylko w sobotę, gdy program będzie
najbogatszy. Natomiast w piątek i niedzielę jest wstęp bezpłatny.
W tym roku również, jako impreza towarzysząca, zostanie zorganizowany bal westernowy w hotelu Ustroń. Bilety na bal w cenie
20 zł można nabyć w recepcji hotelu. W czasie balu grać będzie
zespół Whiskey Rivers.
Organizujecie Folk & Country, dożynki, są koncerty jazzowe,
muzyka poważna, rozrywkowa. Czy nie lepiej dla promocji
miasta, by Ustroń był kojarzony z jednym typem muzyki?
Bardzo byśmy chcieli, by nasze miasto kojarzono z określonym
gatunkiem muzyki i z naszej strony jest to pomysł na muzykę fol(dok. na str. 2)
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W piątek 11 lipca o godz. 19 rozpocznie się w Ustroniu Festiwal
Silesia Folk & Country. Potrwa on do niedzieli.W piątki i niedzielę
wstęp za darmo, w sobotę za 10 zł. Już po raz drugi zawitają do
nas zespoły z Polski, Europy, a nawet z Australii. Pierwszego
dnia usłyszymy na scenie amfiteatru muzykę irlandzką. Wystąpią
takie gwiazdy jak Carrantouhill, Boby Bales. Zaprezentuje się
też zespół TKZ i The Medley. Prowadzącym będzie Arek Wąsik.
Drugiego dnia dominować będą rytmy country. Na scenie pojawią
się takie gwiazdy jak Paweł Bączkowski, Tomasz Szwed oraz
gość z Australii Wayne Law. Wystąpią również Kasia Bochenek
& Back Horse, grupa czesko-słowacka Grasscountry Drive oraz
Grupa Furmana. Imprezę sobotnią, jak i niedzielną, poprowadzą
Tomasz Szwed i Wojciech Ossowski. Niedziela zarezerwowana
jest dla muzyki folkowej. Usłyszymy szanty, muzykę country
w wykonaniu takich zespołów jak Hambawenah,Tomasz Koczko
a Orkiestr z Czech i Peter & The Rowers ze Słowacji. Na zakończenie festiwalu wystąpi TamTam Orchestra w muzyce świata. (ar)
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tworzenie klimatu

(dok. ze str. 1)
kową i country’ową. Mamy nadzieję, że po latach ten festiwal się
przyjmie. Zbudowanie tożsamości każdej imprezy musi potrwać
i nie jest to proste, by w jednym roku stworzyć od razu wydarzenie, o którym się mówi w całej Polsce. Pamiętajmy, że pierwsza
edycja festiwalu „Tam gdzie biją źródła” na Rówincy, pomimo reklamy w telewizji, odbyła się prawie bez udziału publiczności.
Współcześnie promocja to przede wszystkim telewizja. Nie
ma dobrej promocji bez telewizji, a ta Ustronia jakoś nie
dostrzega. Dlaczego?
W chwili obecnej telewizja nie jest zainteresowana Festiwalem
Folk & Country. Udało nam się zaprosić redaktora programu III
Polskiego Radia i wierzymy, że nam pomoże. Podobnie Radio
Katowice. Co do telewizji to są to bardzo trudne rozmowy. Oczywiście realizujemy zadania na zlecenie, gdy miasto lub sponsorzy
płacą, ale zamieszczenie krótkiej migawki o jakiejś imprezie
w Ustroniu jest dość trudne. Trudno nawiązać współpracę z telewizją w sposób niekomercyjny.
Inne miasta jakoś sobie radzą?
Przykro to powiedzieć, ale może polega to na osobistych kontaktach z redakcjami.
Uważacie, że muzyką folkową i country’ową powinno promować takie miasto jak Ustroń?
Tak. Na takie imprezy mogą zjeżdżać ludzie z południowej części
naszego kraju. Nie chcemy być konkurencją dla Mrągowa, ale
wystarczy, że przyjadą do nas ludzie ze Śląska. Myślę, że także
bardzo dobrym sposobem rozreklamowania naszego miasta są
wszystkie imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne. Ludzie
dowiadują się, że właśnie w Ustroniu można uczestniczyć
w ciekawej imprezie. Dożynki są praktycznie w każdej gminie
w okolicy, ale nie w takiej skali jak u nas.

D. Koenig.

Fot. H. Jasiński

pracujących w dawnym województwie bielskim.

*

„Ciesz się Cieszynem” - tak
brzmi oficjalne hasło promujące nadolziański gród. Miasto posługuje się nim od 2000
roku.

*

*

*

1750 członków skupionych
w kołach szkolnych i terenowych, liczy Liga Ochrony
Przyrody w cieszyńskim regionie. Należy do najlepiej
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Dziewiąty rok (od jesieni
1999) cieszyński oddział ZUS
ma siedzibę przy ul. Bielskiej.
Niektórzy pokpiwają, że to
nie przypadek, iż mieści się
naprzeciwko cmentarza...

*

*

*

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Cieszynie działa od 90 lat.
Zapisy uczniów pierwszego
rocznika prowadzone były...
na korytarzu Domu Narodowego. Szkołę założoną przez
Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego, opuściło
dotąd ponad 15 tys. absol-

Bo nie mają tylu traktorów.
Jest to pewna specyfika, że w kurorcie organizowane są z takim
rozmachem dożynki, a tylko niektóre dzielnice związane są
z rolnictwem. Z największego budynku sanatoryjnego kuracjusze
mogą spoglądać na pastwiska i pracę rolnika.
Imprezy masowe to bardzo dobra forma promocji. Trudno
jednak zainteresować ludzi.
Różna frekwencja w amfiteatrze wynika z dwóch powodów.
Pierwszy to lokalizacja, chyba niezbyt szczęśliwa. Nie jest to
miejsce, na które przyjezdny musi się natknąć, tak jak to ma
miejsce w Wiśle. U nas do amfiteatru trzeba się wybrać. Drugi
powód jest taki, że ludzie chętniej przychodzą na imprezy, gdzie
się można pośmiać, wypić piwo i coś zjeść. Moim zdaniem każda
impreza musi się dopracować swojej własnej publiczności czy
swoich uczestników. Sprawdziliśmy to na kilku ważnych wydarzeniach artystycznych takich jak Ustrońskie Spotkania Teatralne
czy koncerty Adama Makowicza. Na początku na Ustrońskich
Spotkaniach Teatralnych nie było frekwencji, mimo że bilet
kosztował 6 zł, a występowali najlepsi aktorzy. Był problem ze
zgromadzeniem trzydziestoosobowej widowni w muzeum. Doszło
do tego, że prosiliśmy dyrektora technikum, by przysłał kilku uczniów, aby aktorzy nie grali dla dziesięciu osób. Minęło dziesięć lat
i bilety są sprzedawane na pniu. Na koncerty Adama Makowicza
zjeżdżają ludzie z całego regionu. Dlatego powtarzam, że każda
impreza musi mieć swoją publiczność. Liczymy na to, że festiwal
Folk & Country będzie miał taki klimat, taką atmosferę, że ludzie
będą zjeżdżać do Ustronia. Nie chcemy by ten festiwal kojarzył
się z festynem i kuflem piwa, ale z muzyką na dobrym poziomie
i spotkaniem ludzi, którzy taką muzykę lubią.
Z czym ma najwięcej problemów Wydział?
Problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Dla mnie największym
kłopotem było prowadzenie placówek oświatowych, dopóki nie
została powołana jednostka ich obsługi. Wcześniej w każdym
wydziale UM ktoś za coś w oświacie odpowiadał. W wydziale
te zadania były koordynowane. W tej chwili sprawy administracyjno-finansowe prowadzone są przez powołaną jednostkę i te
sprawy nie są już tematem naszego wydziału. Nam pozostały merytoryczne kwestie związane z organizacją pracy w placówkach
i ich funkcjonowaniem, stypendiami, systemem informacji oświatowej, organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Więc teraz można wymagać od was o wiele więcej?
Zawsze można wymagać. Myślę, że radzimy sobie z zadaniami,
których zresztą systematycznie nam przybywa. Jesteśmy jedną
z nielicznych gmin mającą tak mocno rozbudowaną współpracę
zagraniczną oraz z organizacjami pozarządowymi. Współpraca
zagraniczna z sześcioma miastami partnerskimi wymaga operatywności, do czego dochodzi bariera językowa w kontaktach
z Węgrami. Stowarzyszenia natomiast korzystają z naszego
wsparcia finansowego, które trzeba rozliczać. Do tego organizacja
wielu imprez, organizacja koncertów na rynku, koordynowanie
licznych przedsięwzięć, promocja. Wszystko to sprawia, że
pracownicy naszego wydziału muszą wiele spraw rozwiązywać
i monitorować przez cały rok.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
wentów: młynarzy, kucharzy, kelnerów, handlowców,
finansistów...

*

*

*

Dawniej Olza nie płynęła
przez Pogwizdów, lecz przez
Podoborę pod Cieszyniskiem.
Około 300 lat temu tereny te
nawiedziła powódź. Wtedy
rzeka zmieniła koryto, „odwróciła się i poszła ku Pogwizdowu”, jak pisze historyk.

*

W przyszłym roku minie 115
lat, jak dobra jakościowo woda,
dotarła do Cieszyna. Popłynęła
wodociągiem grawitacyjnym
z Tyry spod Jaworowego w
1894 roku. O tym fakcie pamięta szefostwo spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej,
przykładając dużą wagę do
historycznego znaczenia tej
inwestycji.
(nik)

Popularny bar „Beczka” na
Kubalonce w latach 30. miał
inny wygląd niż obecnie. Stała tam pokaźnych rozmiarów
browarna beka i spełniała
rolę bufetu. Przykryta była
blaszanym dachem na drewnianych słupach, zwieńczonym... miniaturą Wieży Piastowskiej.

*

*

Biała i Czarna Wisełka, Czadeczka i Krężelka, Olza, Brennica i Leśnica – to górskie potoki i rzeki płynące w naszym
regionie.

*

*

*
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Beata Sołowij z Unichowa
* i *Łukasz
* Chwastek z Ustronia
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Hermina Dryjak
lat 85		 ul. Sztwiertni 8/5
Anna Dzida
lat 85		 ul. Różana 9
Stanisław Hanas
lat 85		 ul. gen. Sikorskiego 6
Wanda Kaniewska
lat 85		 os. Manhatan 9/12
Jan Kocjan		
lat 80		 ul. Polańska 43
Jerzy Kocot
lat 85		 os. Manhatan 9/17
Emilia Macura
lat 90		 ul. 3 Maja 16/23
Józef Ostroga
lat 80		 ul. Szpitalna 76
Helena Szturc
lat 91		 ul. Łączna 18
Helena Śliż
lat 85		 ul. Gałczyńskiego 45
Helena Tomaszko
*lat 80		
* * ul. Nad Bładnicą12
spotkanie z Krystyną Winecką
Dom Narodowy w Cieszynie, redakcja miesięcznika „Zwrot”
i Towarzystwo Miłośników Ustronia zapraszają na spotkanie
autorskie z Krystyną Winecką z Australii i Katarzyną Szkaradnik
z Ustronia, które odbędzie się we wtorek 22 lipca o godz. 17.00
w sali klubowej Domu Narodowego w Cieszynie. Spotkanie
poprowadzi red. Kazimierz Kaszper. Z minirecitalem wystąpi
Magda Zborek.
* * *
W kręgu dzieciństwa
Muzeum Ustrońskie zaprasza na sentymentalne spotkanie pt.
„W kręgu dzieciństwa”, które odbędzie się w piątek 11 lipca
o godz. 17.00. W programie: wystawa dawnych zabawek
i ubiorów dziecięcych, wspomnienia ustroniaków, prezentacja
multimedialna starych fotografii.
* * *
BŁĄD PODCZAS WALKI
Kajetan Kajetanowicz z Maciejem Wisławskim nie ukończyli Platinum 4 Subaru Poland Rally. Zajmując drugą pozycję
w rajdzie ze stratą 7,5 sekundy do lidera Bryana Bouffier, na
szóstym odcinku specjalnym Tarnawa wypadli z trasy i poważnie uszkodzili swojego Lancera. Wcześniej rozpoczęli dzień od
trzech drugich czasów i jednego zwycięstwa na oesie Pasierbiec.
Na mecie Kajetanowicz powiedział:
- Jechałem najszybciej jak potrafiłem. Ale gdyby teraz ktoś zapytał mnie czy pojechałbym tak samo, odpowiedziałbym że tak.
Jechało mi się świetnie, a wypadki podczas takiej walki zdarzały
się, zdarzają i będą się zdarzać.

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom pogrzebu

śp. Bogusława Kowacza
składają
Żona, Córka i Syn
z rodzinami

Serdeczne podziękowania
za modlitwę, okazane współczucie, złożone wieńce
i kwiaty, udział w ostatnim pożegnaniu
naszego kochanego Męża i Ojca

śp. Józefa Nowaka

ks. Z. Zachorkowi, Rodzinie, Przyjaciołom,
Koleżeństwu, Znajomym
oraz Lekarzom i Personelowi Medycznemu Oddziału
Neurologicznego ZZOZ w Cieszynie
za opiekę składają

Żona, Córka, Syn
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30.06.2008
Na parkingu przy ul. Grażyńskiego kierująca toyotą corollą
mieszkanka Warszawy, najechała
na citroena saxo należącego do
mieszkańca Goleszowa.
30.06.2008 r.
Na ul. Dominikańskiej doszło
do kolizji drogowej poloneza
z vw T-4. Kierujący polonezem
mieszkaniec Ustronia znajdował
się w stanie nietrzeźwym. Badanie
wykazało 1,86 promila.
1.07.2008 r.
Na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
z ul. Graniczną kierujący vw

1.07.2008 r.
Interweniowano przy ul. Fabrycznej w sprawie bezpańskiego psa.
Piesek został zabrany do schroniska dla zwierząt w Cieszynie.
1.07.2008 r.
Kontrolowano obwoźne punkty
handlowe w naszym mieście.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
2.07.2008 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w centrum miasta, a także w dzielnicach Hermanice i Nierodzim.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
3.07.2008 r.
W trakcie kontroli terenów zielonych nad rzeka Wisłą ukarano
mandatem jednego kierowcę, który
wjechał na wał nadrzeczny. Miało
to miejsce przy ul. Wałowej.
4.07.2008 r.
Prowadzono kontrolę osób handlujących na targowisku miejskim. Sprawdzano przestrzeganie przepisów sanitarnych.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
5.07.2008 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowano w sprawie chorej
sarny przebywającej w okolicy
jednego z domów wczasowych

golfem mieszkaniec Cieszyna wymuszał pierwszeństwo przejazdu
i zderzył się z toyotą.
3.07.2008 r.
O 23.45 powiadomiono Komisariat Policji o papierosach leżących przy ul. 3 Maja. W trakcie
podjętych czynności ustalono,
że papierosy zostały skradzione
z kiosku RUCH, w którym wyłamano rolety. Przestępstwa dokonało dwóch 15-letnich mieszkańców
Ustronia.
4.07.2008 r.
Na ul. Sanatoryjnej kierujący
fiatem 126 p mieszkaniec Ustronia podczas cofania na parkingu
najechał na rovera.
(ar)
w dzielnicy Jaszowiec. Sarna
została zabrana do schroniska dla
zwierząt w Cieszynie
Informacja
Straż Miejska informuje, że
z dniem 14 lipca zmieni się siedziba Komendy Straży Miejskiej.
Znajdować się ona będzie na I piętrze pawilonu handlowego (dawne
pomieszczenie apteki), na ul.
Brody 16. Telefony pozostają bez
zmian.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
11.07 - Magda Gołębiowska
Trio
Pierwszy koncert wokalistki
w ANGEL’S!
Kameralnie i pięknie.
18.07 - Tomasz Pala Trio
Standardy jazzowe.

Za pomoc w zorganizowaniu 6 lipca 2008 XXXIV
Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych, która odbyła
się na terenie Stadionu KS Kuźnia Ustroń w imieniu
Komitetu organizacyjnego, składam serdeczne podziękowania władzom miasta:
- burmistrzowi Ireneuszowi Szarcowi
- Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Ustroń
- prezesowi KS Kuźnia Ustroń Zbyszkowi Szczotce.
Właścicielom firm: Inżbud, Kosta, Słonecznik,
Hurtowni Elektrycznej p.Wojtas oraz Policji, Straży
Miejskiej, firmie ochroniarskiej Elkomex p. Czesławowi Kontor z Cieszyna, lek med. P. Sitkiewicz
z Wisły, Rudkowi Czyżowi i Gazecie Ustrońskiej.
Komisarz Wystawy Michał Jurczok
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Countrowo i folkowo w Ustroniu

11.07.2008 - piątek - godz. 19.oo
•
•
•
•

Zespół TKZ
The Medley
Carrantouhill
Bob Bales (Irlandia)			

12.07.2008 - sobota - godz. 17.3o
•
•
•
•
•
•
•

Salake
Kasia Bochenek & Black Horse		
Grasscountry Drive (Słowacja/Czechy)		
Paweł Bączkowski				
Tomasz Szwed					
Grupa Furmana 				
Wayne Law (Australia) 			

Restauracja Hotelu Ustroń - godz. 23.oo
WESTERN -BAL z udziałem WHISKEY RIVER
(zaproszenia do nabycia w Recepcji Hotelu)

13.07.2008 - niedziela - godz. 17.3o
•
•
•
•
•

La Pasion
Hambawenah
Tomasz Koczko a Orkestr (Czechy)
Peter & The Rowers (Słowacja)		
Tam Tam Orchestra (Czechy) 		

				

http://www.country.ustron.pl/
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11 lipca od 19.00 na scenie amfiteatru królować będzie muzyka
irlandzka. Prowadzący Arek Wąsik zafascynowany celtycką muzyką, współzałożyciel zespołu „Stonehenge”. Zobaczymy też parę
taneczną, która wypełniać będzie przerwy techniczne.
TKZ to ustrońska młodzież prowadzona przez Władysława Wilczaka i Janusza Śliwkę. Zespół od jakiegoś już czasu zapoznawał
się z rytmami country.
The Medley to jedyny polski zespół, który bez wstydu zabrałby
do USA Wojciech Cejrowski. Niespotykane instrumenty, wspaniali
muzycy i zawodowe brzmienie połączone z pięknymi tekstami.
Carrantouhill to nazwa najwyższego szczytu w Irlandii, ale
i nazwa zespołu, który od ponad 20 lat fascynuje się irlandzkim
i szkockim folklorem. Dołączy do nich z Zielonej Wyspy wokalista
Bob Bales.
12 lipca od 17.30 rozbrzmiewać będą rytmy country. Zespół Kasia
Bochenek & Black Horse od momentu powstania w 2001 r. zdobywa nagrody dla najlepszego zespołu roku i najlepszej wokalistki
roku. Mają na swoim koncie kilka płyt.
Grasscountry Drive, grupa czesko–słowacka grająca nieco inną
muzykę bluegrassową i folkową, śpiewa piosenki takich artystów
jak Elvis Presley, Ray Charles, Nat King Cole, Dean Martin.
Paweł Bączkowski stał się największym ubiegłorocznym przyjacielem widzów w ustrońskim amfiteatrze. Po nim Tomasz Szwed
zawładnie sceną i to nie jako konferansjer – bo w tym dniu wraz
z Wojtkiem Ossowskim z radiowej Trójki, pełni tę rolę – ale jako
bardzo popularna postać polskiej sceny muzycznej. Potem Grupa
Furmana – zespół, którego nie może zabraknąć na żadnym liczącym się festiwalu folkowo – countrowym. Dają ponad 100 koncertów rocznie, jako jedyny zespół z Polski wystąpili na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Bluegrassowej w Holandii. Podobnie,
jak pierwszego dnia, krótkie przerwy techniczne wypełnione będą
tańcem. Na zakończenie sobotniego dnia Festiwalu wystąpi gość
z Australii – Wayne Law. Przyleci do nas prosto ze światowej
stolicy muzyki country Nasville. Ustroń jest pierwszym festiwalem w Europie, gdzie Wayne będzie promował swoją najnowszą
płytę. A po zakończeniu koncertu, w bardzo późnych godzinach
wieczornych, Western Bal rozpocznie się w Hotelu „Ustroń”. Do
tańca przygrywać będzie zespół Whiskey River.
13 lipca w niedzielę o godz. 17.30, poczujemy w żyłach trochę
morskiej krwi, a to za sprawą zespołu Hambawenah, który
pieśniami o tematyce żeglarskiej porywa do zabawy widownie.
Tomasz Koczko a Orkestr z Czech to beskidzki band śpiewający
muzykę inspirowaną morawską nutą. Wystąpi grupa taneczna La
Pasion z Krakowa. Zespół Peter & The Rowers z Koszyc. To
najstarsza na Słowacji grupa
country - rok założenia 1971,
rozpoznawalna po oryginalnym repertuarze od piosenek drogi począwszy, przez
bluegrass, folk, aż na nowoczesnym country skończywszy.
Na zakończenie wystąpi Tam
Tam Orchestra w tanecznej
muzyce świata. Usłyszymy
muzykę, taniec oparte na brazylijskich, kubańskich i afrykańskich rytmach.
(BNŻ)
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Zdaniem
Burmistrza

O minionym weekendzie mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Klara zwodzi Papkina. 					

Fot. A. Rokosz

Reggae  i  pomsta

Ci, którzy przyjechali na weekend do
Ustronia, nie mogli narzekać na brak
atrakcji. Tym bardziej, że pesymistyczne
prognozy dotyczące pogody nie do końca
się sprawdziły. W niedzielne popołudnie
w amfiteatrze można było zobaczyć muzyczny spektakl komediowy pt. „Pomsta”, czyli „Zemsta” Fredry po śląsku. Dwie godziny śmiechu, dobrej
muzyki i zabawy zafundowali publiczności śląscy artyści. Musical opowiada
o wzajemnych waśniach hanysów i goroli.
Gwarowe libretto skrzy się śląskim humorem. Zabawne rady Papkina, jak poderwać
Klarę, których udziela on Wacławowi, to
mistrzostwo sztuki ars amandi. Oto próbka: „Godej jej, że jest piękno, a kolana
hnet jej zmiękną, że jest piękno jak lilija,
że mo gładziutko szyja, i za długo tam nie
szkamrej ino ręce jej obmamlej. Jak obejrzysz, że cie słucho, dyrdymały pieprz na
ucho, że ją kochasz nad świat cały, że jej
zbudujesz domek mały. Potem w dziubka
dej całuska i rozepnij freli bluzka”. Ten
spektakl bardzo się podobał, publiczność

dała się ponieść emocjom, zdarzało się,
że niektórzy zapaleńcy według swojego
scenariusza, kończyli zdania usłyszane na
scenie. Libretto napisał Marian Makula,
muzykę skomponowała Katarzyna Gaertner. Za reżyserię odpowiadał i choreografię
stworzył Henryk Konwiński.
Druga część niedzielnego wieczoru
należała do artystów występujących na
scenie na rynku. W ramach wieczorów
muzycznych po raz pierwszy zaprezentował się ustroński zespół grający muzykę
reggae, Silesian Sound. Publiczność zgromadzona na rynku była bardzo różnorodna, ale zarówno starsi, jak i młodsi bawili
się znakomicie. Młodzież okupowała plac
przed sceną, gdzie swobodnie tańczyła.
Dwie dziewczyny tak zatraciły się w tańcu, że wylądowały w fontannie. Pierwszy
wieczór muzyczny na rynku zakończył
się sukcesem. Z pewnością jest to zasługa
wpadających w ucho tekstów i klimatycznej muzyki zespołu Silesian Sound, któremu z łatwością udało się nawiązać kontakt
z publicznością.
Anna Rokosz

Silesian Sound na rynku. 					
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Pierwszy weekend wakacji za nami i jest
okazja do tego, by powiedzieć coś o ofercie dla gości i mieszkańców proponowanej
przez miasto na czas wolny. Ten pierwszy
weekend wakacyjny charakteryzował się
wieloma imprezami kulturalnymi, sportowymi i rekreacyjnymi organizowanymi
nie tylko przez miasto.
Już w piątek po południu po raz pierwszy miał miejsce na rynku happening
Gromady Górali Śląskich „Brodyway na
Manhatan”. Na jednym z budynków na
rynku umieszczono tablicę informującą,
którędy dostać się na Manhatan. Happening połączony był z wykładami, występami artystycznymi.
W sobotę dokonano otwarcia IV Festiwalu Ekumenicznego, a był to wernisaż
rzeźby prof. Jana Hermy w Muzeum
Ustrońskim. Wystawa potrwa do 23 lipca. Nieco później kolejny wernisaż , tym
razem w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii
Skalickiej”. Swe mistrzowskie wycinanki
o motywach botanicznych zaprezentowały
Marta Gołąb z Krakowa i Dorota Kędzior
z Łodzi. W amfiteatrze wieczorem odbyła
się przy bardzo dobrej frekwencji biesiada
śląska. Były więc imprezy artystyczne
i była rozrywka w amfiteatrze.
Przedstawiciele Ustronia prezentowali
się tego dnia także w Wiśle na cyklicznej
imprezie „Sobota z Beskidzką 5”.
Niedziele to cały szereg imprez od
rana do wieczora. Wystarczy wspomnieć
o dwóch odbywających się tradycyjnie
w Ustroniu. To Beskidzka Wystawa Psów
Rasowych oraz Turniej Koszykówki na
Asfalcie „Beton 2008”. Na wystawę przyjeżdżają wystawcy z całego kraju i zagranicy, a stadion Kuźni odwiedziły tego
dnia rzesze miłośników psów rasowych.
Przy Szkole Podstawowej nr 2 grano
w koszykówkę, a wystąpiły zespoły z południowej części Polski, od Krakowa po
Opole. Warto podkreślić, że ten turniej od
lat jest organizowany spontanicznie przez
ustrońską młodzież.
Po południu w niedzielę kolejna dawka
humoru śląskiego, czyli „Pomsta” w amfiteatrze. Publiczność nie zawiodła. Wieczorem rozpoczęły się niedzielne „Wieczory
Muzyczne” na rynku. Mam nadzieję, że
te wieczory nabiorą rozmachu, tempa
i będzie to nasza sztandarowa impreza.
Dla pełnego obrazu trzeba dodać, że w
niedzielę przez Ustroń przejeżdżał Wyścig
„Solidarności” i Olimpijczyków z premią
górską na Skalicy.
Ten weekend należy zaliczyć do udanych, imprezy cieszyły się powodzeniem,
do Ustronia przyjechało dużo gości, choć
pogoda w piątek nie była zbyt zachęcająca.
Teraz kolejny weekend z Festiwalem Folk
& Country. 		
Notował: (ws)
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Od szkoły
chemicznej do
koronkarskiej
W okresie powojennym w Ustroniu funkcjonowało kilka szkół
zawodowych, których historia jest mniej znana, gdyż istniały
jedynie kilka lat. Do nich należy Szkoła Rolnicza działająca
w latach 1945-1950 w budynku tzw. „Meblowni” (obecnie dom
towarowy „Savia”). Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem
został inżynier agronom Jan Kohut, a potem kierowały nią kolejno: Jadwiga Kubaczek i Franciszka Waszek. W skład pierwszego
grona nauczycielskiego weszli: Alojzy i Franciszka Waszkowie,
Stanisław Wantuła, Jadwiga Kubaczek, Helena Przybyła, Anna
Makula, oraz katecheci ks. Paweł Nikodem i Ludwik Kojzar.
Osobno prowadzono naukę dla dziewcząt przewidzianą na
1 rok, osobno dla chłopców trwającą 2 lata. Od roku szkolnego
1947/1948 szkołę na utrzymanie przejęło państwo (początkowo organem prowadzącym była Gminna Rada Narodowa),
a jej nazwę zmieniono na Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza
w Ustroniu. Naukę dziewcząt wydłużono do dwóch lat. Ogółem szkołę ukończyło ponad 100 dziewcząt oraz 14 chłopców
z Ustronia oraz okolicznych miejscowości. Na jej temat pisano
już w „Kalendarzu Ustrońskim” (z 2007 r.).
Przez dwa lata (1946-47) działało Gimnazjum Krawiecko-Bieliźniarskie, przekształcone po roku w Jednoroczną Państwową
Szkołę Przysposobienia Krawieckiego. Początkowo zajęcia pro-

Młodzieżowa Grupa Liderów Przeciwdziałania Narkomanii
z Nowej Soli.

stopień ryzyka

W ramach prowadzonych warsztatów Młodzieżowej Grupy
Liderów Przeciwdziałania Narkomanii z Nowej Soli (woj. lubuskie), które odbyły się w dniach 24-29 czerwca 2008 r. w Ustroniu,
zostały przeprowadzone badania ankietowe dotyczące problemu
substancji psychoaktywnych w ocenie stałych mieszkańców. Badaniami ankietowymi objęto próbę reprezentatywną, obejmującą
dorosłą populację, tj. osoby w wieku 21-68 lat.
Badania przeprowadzono w celu zdiagnozowania świadomości
mieszkańców miasta Ustronia oraz uzyskania informacji dotyczących problemu narkomanii w mieście. Udział w badaniu wzięło
28,6% kobiet i 71,4% mężczyzn.
Spośród badanych osób 14,3% odpowiedziało, iż spotkało na
terenie miasta narkomanów poniżej 18 roku życia, 57,1% miało
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wadziła Zofia Brylec, dojeżdżająca z Bielska, gdyż nie potrafiła
znaleźć sobie tu na miejscu mieszkania. Zajęcia odbywały się
w Szkole Podstawowej nr 1. Naukę pobierało około 20 uczennic,
przede wszystkim z terenu Ustronia i Wisły.
W latach 1949-51 działało Technikum Chemiczne. Najpierw
klasa mieściła się w tzw. Meblowni, gdzie już wcześniej działała
Szkoła Rolnicza. W 1950 r., gdy powstało Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w wyremontowanym budynku dawnej huty
„Klemens”, w jednej w sal pomieszczono Technikum Chemiczne.
Księgowość i biuro prowadziła na miejscu Marianna Ogrodzka,
zaś nauczyciele dochodzili z sąsiednich szkół. Sporo uczniów było
spoza Ustronia, toteż mieszkali oni w internacie zlokalizowanym
w willi „Lotos”. Technikum działało w naszej miejscowości do
1951 r., a potem zostało przeniesione na Górny Śląsk. Warto
zaznaczyć, że brak stałych pomieszczeń był głównym powodem
zamknięcia tej szkoły oraz Gimnazjum Krawiecko-Bieliźniarskiego, gdyż chętnych do nauki było sporo, także spośród ustroniaków
i mieszkańców okolicznych wiosek. Na jednym z posiedzeń Rady
Gminnej w październiku 1945 r. kierownik SP-1, Tadeusz Bobkiewicz, stwierdził, że „związki i stronnictwa polityczne dysponują
przestronnymi lokalami, które nadawałyby się na te cele”.
W 1950 r. kierująca wówczas szkołą krawiecką Janina Rokicka
w referacie na temat szkolnictwa zawodowego Ustronia na sesji
Wydziału Gminnego stwierdziła, że należałoby założyć w naszej
miejscowości szkołę koronkarstwa, ponieważ wiele młodych
osób jest rękodziełem zainteresowanych i Ustroń mógłby zostać
ośrodkiem przemysłu koronkarskiego, gdyby założono spółdzielnię, która zapewniałaby surowiec i opiekowała się artystkami.
Wszyscy radni podkreślali konieczność założenia szkoły o tym
profilu, z czym zwrócono się do władz zwierzchnich, lecz nie
uzyskano zgody na to przedsięwzięcie.
Zainteresowanych powojennymi dziejami naszej miejscowości
odsyłamy do drugiego tomu monografii Ustronia, który jest jeszcze do nabycia w Muzeum Ustrońskim w cenie 50 zł.
styczność z narkomanami między 20 a 29 rokiem życia i powyżej
30 roku życia – 28,6% ankietowanych.
Świadomość społeczna na temat tego, kim jest narkoman okazała się wysoka. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli zgodnie,
że jest to człowiek chory – 90,9%.
Dużą i taką samą ilość głosów uzyskały również odpowiedzi, iż narkoman to: człowiek nieszczęśliwy, osoba mająca zły
wpływ na innych – 100% ankietowanych, i człowiek, któremu
nie powiodło się oraz człowiek, którego otoczenie nie rozumie
– 90,9% odpowiedzi.
Zdaniem wszystkich badanych (100%), narkomanów należy
otoczyć opieką, pomagać, natomiast 90,9% opowiada się za leczeniem. Natomiast 36,4% ankietowanych uważa, aby nie izolować
narkomanów od społeczeństwa, a 18,2% chciałoby ich karać.
Pośród osób i instytucji, które powinny zajmować się zapobieganiem narkomanii wśród młodzieży, respondenci najczęściej
zaznaczali rodziców - 100%, następnie szkoły, służbę zdrowia,
organizacje pozarządowe – 91,7%, oraz policję i kościół – 75%
ankietowanych. Respondenci uważają, że najbardziej skuteczne
działania mogą być podejmowane w domu rodzinnym przez rodziców (100%), a następnie do najbardziej skutecznych instytucji
w działalności profilaktycznej zaliczają: szkoły, służbę zdrowia,
organizacje pozarządowe – 91,7%.
W pytaniu o stopień ryzyka, jakie grozi człowiekowi, gdy
będzie zażywał substancje psychoaktywne, najwięcej osób zaznaczyło duży stopień ryzyka związany z regularnym zażywaniem
amfetaminy i narkotyków wstrzykiwanych dożylnie oraz piciem
4-5 drinków dziennie – 100% ankietowanych. Nieco mniej osób
(91,7%) za duże ryzyko uznało palenie jednej lub więcej paczek
papierosów dziennie oraz regularne palenie marihuany i haszyszu.
Zdaniem 58% ankietowanych duży stopień ryzyka powoduje
również wypijanie jednego lub dwóch drinków prawie codziennie,
palenie okazjonalne marihuany lub haszyszu – 58,3%, regularne zażywanie leków uspokajających i nasennych bez wskazań
lekarza – 83%.
Na pytanie, czy biorąc pod uwagę miejsce, w którym Pan(i)
mieszka, uważa Pan(i), że nielegalne narkotyki są ważnym
problemem – 58,31% ankietowanych opowiedziało się, iż jest
to problem bardzo ważny.
Opiekun grupy mgr Janina Jolanta Barczak-Kinasz
10 lipca 2008 r.
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W niedzielę 6 lipca przez Ustroń przejeżdżał Kolarski Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków. Etap wiódł z Wadowic do Jastrzębia. Do
Ustronia kolarze przyjechali z Wisły i w naszym mieście na Skalicy
rozegrali premię górską, krórą wygrał Marek Rutkiewicz z kadry
Polski. Potem wyprzedził go Tomasz Repiński z Legii Warszawa i to
on (na zdjęciu) pierwszy wjechał w ul. Cieszyńską. Fot. W. Suchta

W relacji prasowej (GU nr 23 /86/ z dnia 5 czerwca 2008 r.)
z uroczystego zakończenia budowy osiedla (roboczo nazywanego)
„Konopnicka BIS”, Pan Redaktor „życzliwie” zauważył, oczekujący na rozwiązanie problem. Problemem tym jest nazewnictwo
dotyczące wielu miejsc i obiektów, także istniejących już osiedli
spółdzielczych - nie zawsze odpowiadające standardom ogólnej
poprawności, jak na przykład „Osiedle Manhatan” czy „Osiedle
Cieszyńskie”. Pojawienie się na mapie naszego miasta nowego
siedliska dla 51 rodzin, musi mieć swój wymiar, czas i historię.
Fakt ten powinien docierać do świadomości wszystkich, którzy
do tego miejsca będą trafiać, także w przyszłości.
Będąc przywołanymi do wyjaśnienia sprawy, potwierdzamy
naszą odpowiedzialność za publiczne życie roboczej nazwy tego
zadania, która znalazła swój epizodyczny początek w bogatej 50
letniej historii naszej Spółdzielni.
Wywodząc wnioski z historii oraz (przyznajemy) z nie najlepiej
brzmiącej gramatycznie roboczej nazwy - „Konopnicka BIS”,
będziemy wnioskować do uprawnionych organów o zmiany
w dotychczasowym nazewnictwie osiedli przy ulicy Marii Konopnickiej.
Będziemy wnioskować o przywrócenie historycznej nazwy „Zacisze” dla zespołu 6 budynków, pierwszych w historii Spółdzielni
i „Zacisze BIS” dla wzniesionego tuż obok zespołu mieszkalnego,
wieńczącego 50 letni okres istnienia Spółdzielni. Będzie to symboliczne powiązanie nazwy „Zacisze” ze Spółdzielnią Mieszkaniową, gdyby spółdzielczość mieszkaniowa miała skutecznie
zaniknąć.
Prezes Zarządu Karol Brudny
Rok 1971 Gdańsk - Olszynka, kolonia Kuźni-Ustroń. Koloniści
grupa „Bosmani”. Rząd I od lewej: Cieślar, Cienciała, Lechowski,
Greń, Podżorski, Matuszyński, Raszka.
Rząd II: Andrzejczak, Madzia, Macura, Macura, Śliwka, Kochut,
Batko, Plinta, Kawulok, Podżorski.
Rząd III: Chwastek pomoc wychowawczyni, Raszka wychowawczyni, Krejza - pomoc wychowawczyni.
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Prezentowały się psie piękności.

Fot. W. Suchta

wygrał bulterier

W niedzielę 6 lipca na stadionie Kuźni
Ustroń, odbyła się 34 Beskidzka Wystawa
Psów Rasowych. Wystawa po raz dziesiąty
miała miejsce w Ustroniu.
Przed wystawą zmartwieniem organizatorów był nielegalny handel szczeniakami,
zazwyczaj odbywający się na parkingu
przed stadionem.
- Na pewno nie handlowano w takim
stopni jak w latach poprzednich. Niestety
niektórzy się jednak przemknęli – mówi
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Danuta Ciapuła. Faktycznie, niektórzy
próbowali handlować z bagażnika, ale
gdy pojawiał się strażnik miejski, szybko
bagażniki zamykali. Byli też niezbyt zadowoleni, gdy chciałem im zrobić zdjęcie.
W sumie dostrzegłem trzech pokątnych
handlarzy, co jest znikomą liczbą w porównaniu z wystawami sprzed kilku lat.

Stadion opanowały psy.
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Od rana na stadion Kuźni ciągnęły
tłumy. A można było zobaczyć 906 psów
w 165 rasach, które rywalizowały o tytuł
najpiękniejszego. Uroczystego otwarcia
dokonała zastępca burmistrza Jolanta
Krajewska-Gojny. Dla wystawców i publiczności zorganizowano parkingi, co nie
jest rzeczą prostą przy takiej liczbie zwiedzających, a poza tym pogoda była ładna,
więc dodatkowo było wielu zmotoryzowanych turystów. Zresztą oni też chętnie
wstępowali na wystawę. Na stadionie obok
ringów, w których prezentowano pieski,
rozstawiono stoiska z różnorodnymi artykułami niezbędnymi dla utrzymania psa.
Największe zainteresowanie budzą oczywiście psy największe i najmniejsze.
Halina Grygierzec z Bestwiny ma psa
miniaturowej wielkości. Wkoło gromadzą
się ludzie.

Fot. W. Suchta

- To rosyjski toy. Jeden z mniejszych
piesków. Taki jak chihuahua – mówi H.
Grygierzec. - Jest ich w tej chwili kilka
sztuk w Polsce. Sprowadzone z Rosji. Wystawiamy jeszcze rhodesiana i dwa chihuahua. To moje hobby. Zawsze chcieliśmy
mieć dużo piesków, stworzyć rodzinę ze
zwierzątkami i teraz możemy się zrealizować, bo marzyliśmy o psach rasowych,
a to trochę kosztuje. Jestem urzędniczką
i muszę jakoś stresy odreagować.
W ringach psy podzielone na dziesięć
grup oceniali sędziowie.
- Wybór w grupach to bardzo subiektywna
ocena. Każdy sędzia ma swoja ulubiona
rasę i ma do tego prawo – mówi D. Ciapuła.
W grupach zwyciężyli:
1. Owczarki pasterskie i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów
do bydła – owczarek niemiecki Wasko
z Tomickich Lasów należący do Mirosława Płoszaja z Jaworza.
2. Pinczery i sznaucery, molosy, psy górskie i szwajcarskie psy do bydła – sznaucer
miniaturowy Sharon należący do Danuty
Szumlickiej z Zawiercia.
3. Teriery – bulterier Noble Prize należący do Krzysztofa Noconia z Strzelc
Opolskich.
4. Jamniki – jamnik długowłosy króliczy Faria należący do Josefa Vojcetki
z Pragi.
5. Szpice i psy w typie pierwotnym – syberian husky Best Girl for You należący do
Daniela Radomskiego z Secemina.
6. Psy gończe – dalmatyńczyk Chocapic
należący do Włodzimierza Czekaja z Rudy
Ślaskiej.
7. Wyżły – seter irlandzki Argo należący
do H. M. A. Zwierełło z Kobylanki.
8. Aportery, płochacze i psy dowodne
– cocker spaniel angielski Silver Flame należący do Anety Stuglik z Andrychowa.
9. Psy ozdobne i do towarzystwa – mops
Hugo Boss należący do Andrei Kolbasovej
z Ostrawy.
10. Charty – wilczarz irlandzki Immelmann
należący do Anny Grolik z Krakowa.
Wśród dziesięciu zwycięzców wyróżniał
się ekscentryczny mops. Jego właścicielka
A. Kolbasova mówi:
- Byłam tu przed dwoma laty. Taki piesek kosztuje około 20-25 tysięcy koron.
Koszty utrzymania zależą od tego czy
wiele się robi samemu, czy chodzi się
do fryzjera. Ja wszystko robię sama. To
zajmuje dużo czasu. Samo przygotowanie
psa na wystawę, to siedem godzin. Trzeba
ostrzyc, wyczesać. Żywi się pokarmem
granulowanym i czasami mięsem.
W konkurencjach finałowych dokonano
też wyborów:
Najpiękniejszego psa Podbeskidzia – greyhoung Follow the White Rabbit należący
do Ryszarda Wacławika ze Skoczowa.
Najpiękniejszego psa ras polskich – ogar
polski Gryf Gryzek należący do Moniki
Starowicz-Chmielewskiej z Katowic.
Najpiękniejszego szczenięcia – dog
niemiecki Abigal należący do Macieja
Ciszewskiego z Kluczborka.
Najpiękniejszego juniora – golden retriever Hedo należący do Agnieszki ZamłyGolonek z Krakowa.
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Najpiękniejszego weterana – west highland
white terier Yannet należący do Sarki Satanovej z Hawierzowa.
Najpiękniejszego psa użytkowego – wyżeł
niemiecki krótkowłosy Afra należący do
Lucjana Susa z Tworoga.
Najlepszą parą hodowlaną zostały syberian husky Husqvarna Best Beauty
i Ebonyshadow’s Husqvarna należące
do Jolanty Ziaja-Kordyki z Dąbrowy
Górniczej.
Monika Starowicz, właścicielka ogara
polskiego mówi o swim podopiecznym:
- Prawdę mówiąc nie pracowałam nad
takim zwycięstwem. Sama go uczyłam, nie
chodził na żadne szkolenia, układałam go
sama. Jest piękny, bo taki się urodził. Ma
dopiero czternaście miesięcy. W tej chwili
waży około 40 kilogramów, jest to dość
duży ogar, z tych większych, więc jego
waga jest w normie. Nie urośnie już zbyt
wiele, raczej przybierze masy. Początkowo
rozglądałam się za gończym polskim, bardzo mi się podobał ten piesek, ale zaczęłam
czytać trochę o psychice tych psów i przy
okazji zainteresowałam się ogarem, bo one
zazwyczaj w parze występują w mediach,
czy różnego rodzaju wydawnictwach. Na
korzyść ogara polskiego przemawiało to,
że jest znakomitym psem rodzinnym, ma
znakomitą psychikę, jest bardzo łagodny,
dla rodziny z dzieckiem jest to pies idealny.
Może mieszkać w każdych warunkach,
w bloku, w mieście na wsi, łatwo się
dostosowuje. Mój piesek to taki domowy
filozof, flegmatyk. Ogary jako psy myśliwskie, są jeszcze używane w myślistwie, ale
już bardzo rzadko. Ja chciałabym, żeby
mój Gryf polował. Typowy dzień z takim
psem wygląda następująco: najpierw spacerek, jedzonko, gdy wychodzę do pracy
piesek śpi, jest absolutnie grzeczny, nic
nie niszczy, potem znowu spacer, jedzenie.
Kąpię go bardzo rzadko. Jeżeli chodzi
o jedzenie to jest indywidualna sprawa
każdego hodowcy. Jedni karmią suchą
karmą, inni preferują żywienie naturalne.
Ja jestem zwolenniczką żywienia natural-

Zwycięzca Best in Show na podium.
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Ekscentryczny mops z Ostrawy.

nego, albo surowego, czyli dieta barw, albo
gotowane jedzenie.
Najważniejszym momentem wystawy
jest wybór najpiękniejszego psa, finał Best
in Show. Biorą w nim udział zwycięzcy
w grupach
- W Best in Show zaprezentowały się
przepiękne psy i każdy mógł wygrać. Tu
też wszystko zależało od sędziego – mówi
D. Ciapuła.
Zwyciężył bulterier Noble Prize Krzysztofa Noconia. Pan Krzysztof pracuje
w służbie więziennej.O sukcesie mówi:
- Miłe zaskoczenie. To jej druga wystawa,
a ma dopiero dziewięć miesięcy. Jest to
córka Hożej Hanki, utytułowanej polskiej
suczki, która też wygrywała wiele wystaw,
nie tylko w Polsce. Psami zajmuję się
gdzieś od sześciu lat. Najpierw nie były
to psy konkretne, ale nasze wielorasowce, czyli kundelki. Z rasowych to mój
czwarty i wszystkie bulteriery. Obecnie

Fot. W. Suchta

Fot. W. Suchta

mam w domy trzy psy. W planach są
kolejne. Mówi się, że te psy są groźne.
A to każdy pies może być groźny. Maja
dziwną opinię, która zrodziła się chyba
na podstawie wyglądu bulterierów. Ludzie
tego co się im nie podoba, co wydaje im
się brzydkie, nie rozumieją i się tego boją.
Mam małe dzieci i nie ma żadnego stresu,
z innymi psami też nie wojuje, więc są to
opinie krzywdzące rasę. Psa trzeba dobrze
utrzymywać. Przede wszystkim dobra
karma. Mówi się, że co się włoży w psa
w pierwszym roku, to później procentuje.
Tu nie ma co oszczędzać. Pielęgnacja bez
szczególnych okrucieństw. Wiadomo,
trzeba przyciąć pazurki, wykąpać. Każdy
pies ma swój charakter. Ta jest strasznie
przyjacielska, zakochana we mnie, aż żona
staje się zazdrosna.
O podsumowanie wystawy poprosiliśmy
też D. Ciapułę, która powiedziała:
- Jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym
roku na nasza wystawę przyjechało więcej psów, czyli ludziom się w Ustroniu
podoba. Było bardzo dużo Czechów i Słowaków i pojedynczy hodowcy z Niemiec.
Obecnie łatwo o informacje w internecie,
podaje się obsadę sędziowską i hodowcy
chętnie przyjeżdżają do znanych sędziów.
Psy wspaniale przygotowane, poziom
wysoki. Ludzi znają się na rzeczy i wystawiają piękne psy. Nasi wystawcy bardzo
dobrze się zaprezentowali, pokazali psy
utytułowane. Były to psy, które w zeszłym
roku zdobyły najwięcej osiągnięć. Jestem
także zadowolona z ilości widzów. Ludzie
chętnie przychodzą, oglądają. Na pokazach finałowych było bardzo dużo ludzi,
co znaczy, że się tym interesują.
Z wystawy był też bardzo zadowolony
jej komisarz, ustroniak Michał Juroczok.
To on sprowadził wystawę do Ustronia,
a teraz z satysfakcją obserwuje ilu ludzi
przychodzi podziwiać psy, ilu wystawia.
Co najważniejsze, wszyscy wychodzą
z wystawy usatysfakcjonowani. M. Jurczok
podkreśla, że to bardzo ważne, gdyż jest to
największa impreza w mieście.
Anna Rokosz, Wojsław Suchta
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Milena Białas (pierwsza z prawej) na wernisażu.

		

Fot. A. Rokosz

piąty żywioł

„Piąty Żywioł” to tytuł wystawy twórczości plastycznej Mileny i Eugeniusza
Białasa, która zagościła niedawno w Muzeum Ustrońskim. Wernisaż tej wystawy
odbył się w piątek, 13 czerwca. Organizatorem wystawy było Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” oraz Muzeum Ustrońskie.
Na otwarciu wystawy pojawili się między
innymi przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Danuta Koenig, która przeczytała jeden
z wierszy E. Białasa. Wystawa prac znanego na Śląsku Cieszyńskim artysty plastyka
to duże wydarzenie. Tym razem wystąpił
on wspólnie ze swoją córką Mileną. Można
był oglądać prace ich obojga, obrazy, zdjęcia, grafiki. E. Białas zaprezentował cykl
swoich obrazów, niezwykle sugestywnych,
frapujących, przynoszących na myśl nieco
symboliczną, zaprawioną elementami fantastyki wizję świata. Na ścianach Muzeum
zagościła też spora kolekcja zdjęć artysty
fotografującego otaczający go świat w taki
sposób, by pokazać ulotność niektórych
zjawisk, ale także pozorną niezmienność,
trwanie lub cykliczność innych. Jak sam
powiedział, paradoksalnie, bo czy coś, co

działa tak powoli i destrukcyjnie może
być żywiołowe, ale piątym żywiołem jest
czas. Kolekcję zdjęć swojego ojca zasiliła
M. Białas. Jej zdjęcia pokazują wielowymiarowość świata i ludzkiej egzystencji.
Młoda artystka zaprezentowała także kilka
swoich grafik wykonanych trudną techniką
linorytu. Wernisaż urozmaiciła prezentacja
multimedialna zdjęć wykonanych przez
E. Białasa. Zarówno ojciec jak i córka
są artystami bardzo wszechstronnymi.
Świadczy o tym różnorodność technik,
jakimi pracują, ale również realizowanie
się w innych dziedzinach sztuki takich, jak
poezja, rzeźba, grafika komputerowa. Po
wernisażu udało mi się chwilę porozmawiać z E. Baiałasem:
W swojej działalności artystycznej wykorzystuje pan różne techniki tworzenia. Która najbardziej panu pasuje?
To zależy od okresu. Obecnie najlepiej
czuję się w akwareli. Malując tymi farbami
można szybko temat skończyć, zamknąć.
Malarstwo czy rzeźba wymaga ogromnego zaangażowania czasowego. Jeśli
wyjeżdżam w plener, i nic mnie nie rozprasza, wtedy mogę tworzyć obrazy olejne
i rzeźby. Robię to akurat rzadko. Natomiast

akwarele to od czasu do czasu, mając kilka
wolnych dni, wieczorem.
Obrazy wiszące w Muzeum utrzymane
są w podobnej kolorystyce. Czy to są
pana ulubione kolory?
Nie, można tak powiedzieć, że akurat się
znalazły na palecie.
Jaka jest tematyka obrazów przedstawionych na wystawie?
To są moje przemyślenia dotyczące czasu,
to jest jakby inspiracja czasem. Uważam, że czas jako piąty żywioł inspiruje
człowieka do tworzenia. Można to robić
za pomocą aparatu fotograficznego, ale
czasami samo zdjęcie nie wystarcza. Może
natomiast skłaniać mnie do głębszych
przemyśleń, z tego powstają tematy na
obrazy. Każdy widz powinien jednak
sam sobie powiedzieć, co dany obraz
przedstawia.
A jak to jest u pana z fotografowaniem?
Noszę aparat cały czas przy sobie, bo
uważam, że są momenty, które się już nie
powtórzą, jeżeli tego nie utrwalę, to już
drugi raz takiego zjawiska w życiu nie
spotkam.
Fotografuje pan twarze, przedmioty,
czy naturę?
Wszystko.
* * *
Poprosiłam też o rozmowę córkę Milenę:
Wystawiła pani dzisiaj kilka swoich
grafik wykonanych techniką linorytu.
Czy to trudna technika?
Na pewno czasochłonna. Samo odbijanie
wymaga dużo czasu i precyzji.
Dlaczego zdecydowała się pani na tę
technikę?
Bo podoba mi się kontrast czerni i bieli.
Tak ogólnie malarstwo to jest to, co ja
wolę, ale jakoś w tym roku przeniosłam
się na grafikę.
Czym się jeszcze pani interesuje?
Interesuje mnie grafika komputerowa,
pomagam tacie w różnych przedsięwzięciach, czasami robię jakieś foldery, najczęściej reklamowe.
Jakie są pani plany na przyszłość?
Na pewno skończyć studia w przyszłym
roku, a potem dalej pogłębiać swoją
wiedzę.
Rozmawiała: Anna Rokosz

piątka
w wiśle

A. Legierska odpytuje wiceburmistrz J. Krajewską-Gojny.
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Fot. K. Marciniuk

W ubiegłą sobotę, 5 lipca, „Beskidzka
5” zawitała do Wisły. Impreza odbyła
się na placu Hoffa. Widzów bawili prowadzący koncert Aneta Legierska i Jan
Szarzec oraz zespoły z poszczególnych
gmin. Oczywiście nie zabrakło mocnych
akcentów z Ustronia, który reprezentowała
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny.
Na scenie wystąpił zespół „Silesia Sound”, a po nim grali „Wałasi” oraz tańczyła
i śpiewała „Wisła”. Podziw wzbudziły
ptaki drapieżne pokazane przez pracowników Leśnego Parku Niespodzianek.
W najbliższą sobotę o godz. 17, gospodarzem imprezy będzie Istebna.
(nik)
10 lipca 2008 r.

D. Konarzewski opowiada dzieje swojej rodziny.

Fot. A. Rokosz

Saga rodu Konarzewskich

Klub Propozycji działający w Muzeum
Zbiory Marii Skalickiej rozpoczął cykl
spotkań pt. „Stąd są moje korzenie”. 11
czerwca, zagościł w Muzeum Dominik
Konarzewski, historyk sztuki, który opowiedział o niezwykłych losach swojego
rodu. Jak sam stwierdził na początku, nie
jest łatwo mówić o rzeczach i ludziach,
z którymi jest się emocjonalnie związanym. Jednak ciepła atmosfera spotkań
z cyklu „ Stąd są moje korzenie” sprawiła, że bez obaw rozpoczął swoją gawędę
i zanurzył się w bardzo ciekawą przeszłość
swoich przodków. Wspomnienia opatrzone archiwalnymi zdjęciami zaniosły go aż
w wiek XV, gdzie sięgają początki rodu
Konarzewskich. D. Konarzewski przypomniał, że jego przodkowie wywodzą się
z terenów Wielkopolski, a Cieszyniakami
stali się dopiero w latach 20-tych XX
w. Był to ród rycerski, żołnierski, jego

członkowie brali udział między innymi
w powstaniu styczniowym. Zginął w nim
Ludwik Konarzewski, jego syn Stanisław
został osierocony jako dziewięcioletni
chłopiec i oddany na wychowanie rodzinie Branickich-Potockich. Już jako
dziecko zaczął wykazywać talenty artystyczne, a ściślej muzyczne. Opowieść
D. Konarzewskiego skupiła się jednak
wokół syna Stanisława, czyli Ludwika
Konarzewskiego seniora, który odziedziczył talenty artystyczne po ojcu i został
uznanym malarzem oraz rzeźbiarzem.
D. Konarzewski opowiadał, że już jako młody chłopak za działalność antycarską zostaje on wpisany na czarną listę deportacyjną
i ucieka do Galicji. Tam nawiązuje kontakty ze środowiskiem artystycznym, po czym
z listami polecającymi wybiera się do
Krakowa i zaczyna studia na krakowskiej
ASP, gdzie poznaje malarza i rzeźbiarza

Jana Wałacha. Ten zaprasza Ludwika na
swoje wesele do Istebnej. Ludwik, drużba
na tym weselu zakochuje się w druhnie,
siostrze J. Wałacha. Niedługo potem biorą
ślub. Ta romantyczna historia związała
Ludwika Konarzewskiego ze Śląskiem
Cieszyńskim, czego efektem jest późniejsza jego działalność w Istebnej, między
innymi założenie Szkoły Rzemiosła Artystycznego, której uczniowie pod okiem
mistrza wykonywali wnętrza kościelne,
polichromie, rzeźby, obrazy, ołtarze, a także umeblowanie i wykończenie tradycyjnych drewnianych domów. O umiłowaniu
tradycji, potrzebie jej pielęgnacji, ocalenia
przed zapomnieniem świadczy założenie
przez Ludwika seniora muzeum sztuki
śląskiej. Zbiory do niego pozyskiwał
w różny sposób, często były to jego własne
dzieła, pozostałe otrzymywał od księży,
którzy nie mogąc zapłacić za wykonanie
wnętrz, ofiarowywali mu stare elementy
wyposażenia kościoła. Tamtejszą architekturę drewnianą wzbogacił m.in. zbudowany przez artystę pensjonat „Bucznik”.
Również w tym kierunku poszedł jego
najstarszy syn Ludwik Konarzewski Junior, który jednak wzbogacił tradycyjne
regionalne wzornictwo o elementy wzornictwa modernistycznego. Przez jakiś
czas związany był z Górnym Śląskiem,
tam powstały jego realizacje takie jak,
pomnik Karola Miarki w Zabrzu, pomnik
Powstańców Śląskich. Oprócz rzeźby
uprawiał też malarstwo. Malował pejzaże,
portrety, sceny z życia górali. Najbardziej
znany Ustroniakom obraz, znajduje się
obecnie w Muzeum Ustrońskim i przedstawia góralskie wesele. D. Konrzewski
przypomniał, że to imponującej wielkości
dzieło, zostało wykonane na zamówienie
do restauracji na Kubalonce. Po pożarze
lokalu obraz cudem ocalony ozdobił ściany
baru „Wrzos”, szczęśliwie dotarł w końcu
do Muzeum, gdzie został odrestaurowany
i można go podziwiać.
Te i wiele innych ciekawostek z życia
rodziny Konarzewskich poznali słuchacze,
którzy przybyli do Klubu Propozycji.
Anna Rokosz

highlandery

Wera i Weja wreszcie na pastwisku.
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Fot. W. Suchta

Gospodarstwo Bogusława Chrapka
z Nierodzimia odwiedzają ostatnio liczni
ciekawscy. Powodem tego zainteresowania są dwie krowy, które gospodarz zakupił
na początku maja w Niemczech. Przede
wszystkim zwraca uwagą ich nietypowy
wygląd, czyli długa rudawa sierść. Przypominają bawoły. Dowiedzieliśmy się, że
krowy należą do rasy szkockiej wysokogórskiej highlander. Jest to mama Wera
z córką Weją. Krowy te zostały zgodnie
z europejskimi wymogami poddane 50dniowej kwarantannie. Przebywały pod
wiatą pod opieką powiatowego lekarza weterynarii. Po tym okresie zostały wypuszczone na pastwisko. Są bardzo łagodne,
lubią suche pieczywo i warzywa liściaste.
Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że
jest to rasa mięsna, która nie daje mleka.
Są to pierwsze tego typu krowy hodowane
w regionie cieszyńskim.
(ar)
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Konkurs wsadów wygrał T. Szybowicz.

Fot. W. Suchta

grali ligowcy

6 lipca na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się XVI Otwarty Turniej
Koszykówki na Asfalcie „Beton 2008”.
Impreza organizowana jest cyklicznie
przez ustrońską młodzież pod egidą sekcji
koszykówki Towarzystwa RekreacyjnoSportowego „Siła” w Ustroniu. Pomocą
służy Urząd Miasta. W tym roku głównymi
organizatorami byli: Maria Kulis, Agata
Werpachowska i Radosław Antończyk.
Dzień przed turniejem odbywa się malowanie linii. Co prawda w tym roku linii
nie malowano, bo w całkiem dobrym
stanie były te z roku poprzedniego, ale
rozstawiano kosze. Na malowaniu linii
spotykają się założyciele turnieju z obecnymi organizatorami. W tym roku pomocą
służyli będący z Betonem od początku
bracia Przemysław i Rafał Chybiorzowie
oraz Mateusz Werpachowski.
W tym roku w turnieju wzięły udział 24
drużyny męskie oraz 2 drużyny żeńskie,
razem 120 zawodników.
Otwarcia dokonała zastępca burmistrza
miasta Jolanta Krajewska-Gojny. Rozgrywki prowadzone były na czterech boiskach. W kategorii dziewcząt zwyciężyła
drużyna „Około Mnóstwo” w składzie:
Adriana Szczepanowska, Magdalena Baranowska, Agata Jagiełka, Agnieszka Balsam i Marta Balsam, pokonując drużynę
„Smerfetek”.
Przed meczami finałowymi rozegrano
tradycyjne turnieje rzutów za trzy punkty
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i wsadów do kosza. Kilkunastu zawodników wykonywało rzutu za trzy punkty,
przy czym tylko czterech potrafiło wykonać trzy trafne rzuty. Następnie rzucano
po jednym rzucie, przy czym kto nie trafił
odpadał. Zwyciężył Tomasz Poręba. Do

W eliminacjach nie brakowało walki.

konkursu wsadów stanęło czterech zawodników. Celne wsady punktowali sędziowie.
Tak jak przed rokiem najefektowniej piłkę
w koszu umieszczał dwudziestojednoletni
Tomasz Szybowicz, na co dzień zawodnik AZS AWF Katowice. Po konkursie
powiedział:
- Wsady to raczej dodatek do treningu.
Nie ma sensu tego ćwiczyć, bo jest to nieprzydatne. Są ludzie, którzy to robią lepiej
ode mnie. Rozpoczynam studia na AWF.
W zeszłym sezonie grałem w Tarnovii
Tarnowo Podgórne, a w drugiej połowie
sezonu w Pleszewie. Można powiedzieć,
że aktualnie koszykówka to mój zawód.
Są zawodnicy grający do czterdziestego
roku życia, ale chyba w moim przypadku
nie jest to możliwe, ponieważ stan mojego
zdrowia nie jest rewelacyjny. W Ustroniu
jest jeden z lepszych turniejów na Śląsku.
Jest duża nagroda finansowa i przyjeżdżają zawodnicy z ligi. Jak są pieniądze
to warto przyjechać, a dodatkowo się pobawić w weekend. Nie zawsze pieniądze
to wszystko.
Wśród mężczyzn najpierw grano
w grupach, później systemem pucharowym. Trzecie miejsce zajęła drużyna
„Nowa Forma” z Ustronia, w składzie:
Bartosz Siwiec, Rafał Zamojć, Marcin
Ziętek, Michał Kaczmarek, Rafał Rogacz.
To spory sukces zważywszy na obsadę turnieju. Specjalną nagrodę dla najlepszego
gracza z Ustronia otrzymał R. Rogacz.
M. Kaczmarek tak mówi o ustrońskiej
drużynie i turnieju:
Turniej dość ciekawy. My gramy
w bielskiej lidze amatorskiej, bo w tym
roku nie wystartowała liga cieszyńska. Gramy na boisku przy bibliotece,
a w zimie w hali w Pogórzu, choć nie
zawsze w takim składzie. W tej chwili
wszyscy mieszkamy w Ustroniu, mamy
bardzo różne zainteresowania i różne
zawody. Ja aktualnie skończyłem anglistykę i prawdopodobnie zacznę studiować
germanistykę. Tak więc my z Marcinem

Fot. W. Suchta
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Półfinał. Kozłuje najlepszy ustroniak.

studiujemy, reszta jest po studiach. To dla
nas hobby, choć poświęcamy na to dużo
czasu. Jeździmy na turnieje. Nazywamy
się zawsze Nowa Forma i od półtora roku
gramy w podobnym składzie. Znamy
ten turniej i to bardzo dobra inicjatywa.
Poziom się podnosi, Chyba wysokość
pierwszej nagrody jest interesująca dla
zawodników. Oni przyjeżdżają wygrać
pieniądze, my startujemy by się pobawić.
Nasze trzecie miejsce to bardzo dużo.
Finał rozegrany pomiędzy Kociakami
z Częstochowy i Sixty-Nine N.Y.C.
z Opola miał dramatyczny przebieg.
W normalnym czasie kończy się remisem. Remisem kończy się też dogrywka.
Organizatorzy proponują rozstrzygnięcie
w rzutach. Drużyny jednak chcą grać
dalej. W drugiej dogrywce Kociaki na 40
sekund przed końcem zdobywają jednopunktową przewagę i dodatkowo są przy
piłce. Rozgrywają piłkę przez 40 sekund
i mimo że co kilka sekund przeciwnicy
przerywają akcje faulami, wygrywają,
inkasując 1000 euro.
Zwycięzcy grali w składzie: Daniel
Pełka, Marcin Strucina, Grzegorz Zadęcki,
Tomasz Czajnowski, Sławomir Klocek.
Kapitan D. Pełka po meczu finałowym
powiedział:
- Przy tej pogodzie bardzo dobry poziom
zawodów. Tylko jeden zespół miejscowy
w finałowej czwórce. Byli zawodnicy
z pierwszej ligi, nawet z Łodzi chłopaki
przyjechały. Organizatorzy się postarali i turniej bardzo udany. Nasza drużyna wywodzi się ze studiów, a obecnie
chłopaki grają w drużynach drugoligowych w Łodzi, Opolu, Bytomiu i Rudzie Śląskiej. Czyli obecnie jest to zbieranina. O tym turnieju dowiedzieliśmy
się przypadkiem i teraz cieszymy się
z wygranej. Była tu fajna muzyczka, jakieś
bułeczki, napoje, więc organizacja dograna i nie można mieć zastrzeżeń. Zresztą
trudno mieć zastrzeżenia, gdy się wygrało.
Poziom bardzo wysoki.
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Rozczarowania natomiast nie krył kapitan pokonanych Jarosław Pawłowski:
- Przegrana po długiej walce i ciężko
pogodzić się z tą porażką. Chyba będzie
się nam śnić po nocach. Jesteśmy tu drugi
raz i drugi raz przegrywamy w finale. Tym
razem o włos, ale trzeba to jakoś znieść
i jeździć na następne streetballe. Najbardziej denerwująca była końcówka, gdy została minuta czasu i przeciwnicy trzymali
piłkę do końca. Tu powinno się coś zmienić w przepisach. Faulujemy, ale potem
trzeba zejść z boiska za faule. Ciężko coś
z tym zrobić. Dobrze byłoby ograniczyć
czas do np. 30 sekund, by końcówka nie
była taka beznadziejna. Pod koniec ciężko
przeciwnikom wyrwać piłkę. Sam turniej
bardzo dobry, wyrównane mecze, zawodnicy nawet z pierwszej ligi, więc poziom
rewelacyjny. My gramy w drugiej lidze
w AZS Opole. Mieliśmy wejść do pierw-

szej ligi, ale też o włos się nie udało.
Grano dość ostro, wielu zawodników
wyróżniało się atletyczną budową. Jak to
w streetballu przepisy przekraczano często, ale w normie. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sędzia główny Jacek
Noga tak to podsumowuje:
- Byliśmy tu już w tamtym roku i poziom
jest porównywalny. Są słabsze drużyny
i bardzo silne. Są grające fair play i takie, co próbują sędziów oszukać. Ale
jak najbardziej impreza w porządku. Po
finale przegrani pożegnali się kulturalnie.
W półfinale jedna drużyna miała pretensje,
ale wszystko było zgodnie z przepisami.
W wakacje sędziuję kilka takich turniejów
i ten ustroński dobrze oceniam. W Krakowie były dwa turnieje i tam w jednym
nagrody były gorsze, w drugim wystąpiło
mało drużyn. Poza tym tu jest koszykarska
atmosfera, turniej ma tradycję i myślę, że
rozwija się pozytywnie.
Organizatorzy twierdzą, że turniej odbył się głównie dzięki sponsorom takim
jak: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego „Inżbud”,
P.P.H.U. „Klaudia”, firma „Kubala”, Zbigniew Drózd „Service-Bud”, Pracownia
Projektowa Zofia Perlega, Przedsiębiorstwo
Uzdrowiskowe „Ustroń”, Leśny Park Niespodzianek, firma „Perrot”, firma „Azbud”,
RSP „Jelenica”, Kolej Linowa Czantoria,
Karczma „Wrzos”, Karczma Góralska,
Pizzeria „Capri”, P.P.H.U. Zbigniew Hołubowicz, Wytwórnia Naturalnych Wód
Mineralnych „Ustronianka”, Hurtownia
„Smakosz”, Delicje Ustrońskie, Apteka
„Pod Najadą”, firma „Kosta”, Drukarstwo
Piotr Szuba. Za pomoc dziękują też Grażynie Winiarskiej, Rafałowi Chybiorzowi,
Mateuszowi Werpachowskiemu, Przemysławowi Chybiorzowi, dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 2 za udostępnienie budynku i boiska oraz wszystkim tym, którzy
pomogli przeprowadzić rozgrywki.
Za rok kolejny Beton. Prastarzy organizatorzy za honor poczytują sobie, uczestnictwo
w jubileuszowym 20. turnieju Beton
2012.
Wojsław Suchta

Organizatorki honorują zwycięzców.
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.
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. „Cieszyniana”, 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”:

- „Motywy botaniczne” w mistrzowskiej wycinance Marty Gołąb (Kraków) i Doroty Kędzior (Łódź).
- „Ustroń na szkle malowany” - wystawa prac dziecięcych.
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.

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 - 10.0012.00 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.

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 nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
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.
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Na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Katowickiej powstaje supermarket Tesco. Otwarcie na początku września.
Fot. W. Suchta

10 lipca 2008 r.

Jako sie mocie gaździnki

Jo móm fórt moc roboty. Wnuki na karku, bo jak wakacje to
hajda do babci, tóż szmatlym sie z pełnymi taszkami, coby dogodzać tym miastowym dzieckóm. Z targu smyczyłach pełny kosz
truskawek i mały kofliczek malin, bo moja Agatka mo rada malinki, a my mómy w zogródce późnóm odmiane i jeszcze nie sóm
zdrzałe. Ale dyby jyno to, to bych ani nie narzykała. A tu jeszcze
w drugij taszce kurczok dómowy na niedzielny łobiod i kapusta
modro, bo ta mi sie nigdy na mojich grzóndkach nie podarzi.
Bydzie łobiod palce lizać. Szłach sfuczano i mokro jak szczur
z torgu i dziwóm sie, a tu kole cesty, tak na wysokości tego „Lidla” rosnóm szumne kłóska pszyniczki – i to nie jedno, ale sporo.
Doista mie to zadziwiło, bo coroz rzadzij widać pszyniczne łany,
a tu w środku miasta przi ceście urosły dorodne kłóska. Isto na
wiosne jak gazdowie łobili sprzedowali i z miyszka przesypowali
musioł wiater przeniyś ziorka na tyn nieużytek.
Latoś je mało owocu, tak jyno na skosztowani, a ło zawarzowaniu ni ma mowy. My łoto trześni, czy gruszek szarówek mómy tak
mało, że to co rośnie szło by doista na strómie policzyć. Prózne
słoje po zimie już czakajóm na zawarzelimy, ale czy to werci
kupować i zawarzować? Dyć też idzie nabyć w każdym sklepie
jakisik sok.
Słyszeliście, że w Ustróniu budujóm „Tesco”? Hanej przi dwupasmówce przed tóm tanksztelóm, co łoto niedowno wygorzała.
Dyć tu już je sklep kole sklepu, a jeszcze nowych sie jim zachciywo.
Nale nie dziwota, to je wszystko biznes. Jo tam przeca nie pujdym,
bo mi styknie torg i pore sklepów w cyntrum. Cóż mi na stare roki
potrzeba? Cosi mi urośnie na mojim przidómowym poletku, takim
coby go dzichtóm przikrył. Nale dycki cosik móm swojigo. Łoto
baji zielynine. Pietruszke, koper dowóm do wszystkigo i do zupy
i do surówki, a ponikiedy aji do moczki. A że móm dwóch jydzoków
dodatkowo w chałupie, tóż sie strasznie przejmujym coby niczego
nie chybiło. A potym każdego dnia muszym dojodać co zostanie,
bo mi doprowdy szkoda jodło wyciepować, a pies też wszystkigo
nie nastarczy zjeś. I tak mi sie kole garców krynci to żywobyci
w lecie. Trzeja sie bydzie wyrwać roz za czas kaj miyndzy ludzi.
Tóż możne sie spotkómy.
Jewka

POZIOMO: 1) Anatol zdrobniale, 4) natchnienie artysty,
6) ptak padlinożerca, 8) stolica Łotwy, 9) zadrapanie, skaza, 10) zawody żeglarskie, 11) skoczny taniec, 12) polski
browar, 13) kanadyjska metropolia, 14) olbrzym w rodzinie
żurawi, 15) broni przyrody, 16) rosyjski czołg, 17) miasto
tureckie, 18) uderzenie batem, 19) glon morski, 20) siwy
nad ogniskiem.

Krzyżówka Krzyżówka Krzyżówka
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) do mierzenia gorączki, 2) wyczekiwany
przez emeryta, 3) dziura w murze, 4) bal przebierańców,
5) świadectwo techniczne, 6) szerokie spodnie pradziadka,
7) przyjęcie młodzieżowe, 11) łódź indiańska, 13) na feldze,
17) symbol chemiczny srebra.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 18 lipca.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 26

festiwalowe lato
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Marta Maciejczek,
ul. Cieszyńska 62. Zapraszamy do redakcji.
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Kiedy próbuję oznaczyć przynależność
gatunkową jakiegoś nie znanego mi drzewa lub krzewu, czy też szukam różnych
informacji o krzewach bądź drzewach, zawsze wówczas sięgam przede wszystkim
po podręcznik „Dendrologia” autorstwa
Włodzimierza Senety i Jakuba Dolatowskiego. Ta sporych rozmiarów „cegła”,
która w różnych wersjach i wydaniach od
bodaj 50 lat już służy pomocą botanikom,
leśnikom i nie tylko, to prawdziwa kopalnia dendrologicznej wiedzy, podanej w
syntetycznej i skrótowej formie. Prawie
dla wszystkich omówionych w podręczniku roślin wskazano
między innymi także
i te cechy, które przesądzają o walorach
dekoracyjnych danego gatunku. Książka
jest oczywiście podręcznikiem, napisana
została z naukowym
obiektywizmem, dlatego też autorzy starają się unikać określeń
wartościujących czy
też przymiotników,
które oddawałyby ich
prywatny stosunek do
opisywanego gatunku. Jednak od czasu
do czasu można spotkać się z określeniami
typu ładny, malowniczy, wyjątkowy czy
niespotykany. Jakież
było więc moje zdziwienie, kiedy szukając jakiegoś drobiazgu
o ligustrze natrafiłem
na dość jednoznaczne
stwierdzenia, oceniające ten popularny i
powszechnie znany i
uprawiany krzew. O
ile jeszcze określeniu
przeciętna wartość
dekoracyjna trudno
zarzucić jakiś emocjonalny stosunek do
charakteryzowanej
rośliny, to już za takie mogą uchodzić
stwierdzenia: krzewy
często brzydkie lub
bywają bardzo brzydkie. Ale jeśli mam być szczery, to z taką
oceną ligustru spotykam się bardzo często.
Czy jednak rzeczywiście ligustr – czasem,
aczkolwiek zdecydowanie mniej prawidłowo, mówimy także liguster – to roślina o
małej wartości, którą można zbyć krótkim
słowem brzydka?
Ligustr pospolity to jedyny nasz rodzimy przedstawiciel rodzaju, w którym
doliczono się około 50 gatunków. Jest to
roślina od tak dawna sadzona i uprawiana,
że trudno jednoznacznie określić granice
jej naturalnego występowania. Najczęściej
przyjmuje się, że ojczyzną ligustru jest zachodnia, środkowa i południowa Europa,
północno-zachodnia Afryka, zachodnia
Azja i Kaukaz. Na wielu obszarach ligustr
łatwo ucieka z upraw, dziczeje i niejako
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wtórnie zasiedla naturalne dla tego gatunku stanowiska.
Ligustr to krzew, który w optymalnych
warunkach dorasta do wysokości 5-6
m, przy czym najczęściej osiąga 2-3 m.
Gałęzie tego krzewu są nieco wiotkie i
rosną nieregularnie. Drewno ligustru jest
bardzo twarde, ciężkie i trudno łupliwe.
Liście mają lancetowaty lub eliptyczny
kształt, dorastają przeciętnie do 5 cm
długości. Są całobrzegie, ciemnozielone
i sprawiają wrażenie jakby trochę skórzastych, zwłaszcza te starsze. W cieplejszych regionach naszego kraju, a także

Ligustr pospolity

podczas ciepłych jesieni i zim, część liści
może pozostawać na gałązkach. Z tego
też względu niektórzy uważają ligustr
za krzew pół-zimozielony, ale przecież
daleko mu chociażby do typowo zimozielonego bukszpanu czy iglaków.
Zdecydowana większość ligustrów, jakie
człowiek do tej pory posadził, to krzewy
uprawiane przede wszystkim w formie żywopłotów. Bo też ligustr nadaje się do tego
celu doskonale, gdyż świetnie znosi przycinanie i formowanie. Prawidłowo, czyli
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
przycięty ligustrowy żywopłot, tworzy gęstą zieloną „ścianę” i w dodatku może być
uformowany w dość zróżnicowane kształty
czy figury. Istotne jest także to, że gatunek
ten ma niewielkie wymagania glebowe i w

zasadzie nie rośnie zbyt dobrze jedynie na
nieprzepuszczalnych glebach gliniastych.
Ma gęsty system korzeniowy, więc nadaje
się również doskonale do obsadzania i
umacniania skarp narażonych na erozję.
Choć lubi dużo słońca, to jest wytrzymały na mróz i zanieczyszczenia, co tym
bardziej predysponuje ligustr do pełnienia
funkcji żywych ogrodzeń na przykład od
ruchliwej ulicy. Jedyny mankament to ten
brzydki wygląd zimą. Jednak tak naprawdę
w wielu przypadkach nie potrafimy docenić ligustru, bezwzględnie narzucając mu
pokrój odpowiednimi cięciami. Wystarczy
trochę „poluzować” i pozwolić trochę swobodniej
ligustrom porosnąć, a z
pewnością krzewy te się
nam odwdzięczą. Bowiem
w czerwcu i lipcu na szczytach nieprzyciętych gałązek ligustru pojawiają się
gęste, stożkowatego kształtu kwiatostany, przypominające trochę kwiatostany
lilaka (czyli – mówiąc potocznie – bzu), lecz zdecydowanie mniejsze. Kwiatostany te tworzą drobne,
rurkowate kwiaty, o barwie
białej lub kremowej. Są to
kwiaty silnie pachnące, a
każdy, kto znalazł się w pobliżu ligustru w pełni jego
kwitnienia dobrze wie, o
czym mówię. Wiedzą to
także pszczelarze i wiele
gatunków owadów, gdyż
ligustr uchodzi za roślinę
miododajną, o dużej zawartości cukru w nektarze.
Po kwiatach pojawiają się
kuliste, wielkości grochu,
czarne i błyszczące owoce,
które mogą pozostawać na
gałązkach nawet do wiosny
kolejnego roku. I chociaż
są to owoce trujące, to nic
z tego nie robią sobie ptaki, zwłaszcza drozdowate,
dla których ta ligustrowa
stołówka jest ważnym
źródłem pokarmu. Czasem więc warto zamiast
narzekać na brzydotę ligustru, doszukać się jego
pozytywnych i miłych dla
oka i nosa cech.
Choć typowe rośliny tego gatunku za
efektowne nie uchodzą, tym niemniej
warto zwrócić uwagę na niektóre odmiany
ligustru pospolitego, wyróżniające się na
przykład pokrojem (wzniesione gałązki)
czy jesiennym wybarwieniem liści.
Dodajmy, że łacińska nazwa rodzajowa
Ligustrum jest stosowana już od czasów
antycznych. Oznaczać może roślinę pochodzącą z Ligurii (region w północnozachodnich Włoszech, którego stolicą
jest Genua) lub nazwa ta wywodzi się z
łacińskiego ligare, co oznacza wiązać,
splątać i pewnie nawiązuje do giętkich
i łatwo dających się kształtować gałązek
tego krzewu.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
10 lipca 2008 r.

Skrzyczne widziane z Malinowa.

Fot. W. Suchta

Z Ustronia na Skrzyczne
Chciałem się przekonać czy można
w jeden dzień odbyć pieszą górską wycieczkę z Ustronia na Skrzyczne 1250 m
n.p.m, tam i z powrotem. Było nie było
Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskidu
Śląskiego. Zawsze uczono mnie, aby dodawać po polskiej stronie, gdyż najwyższym
szczytem Beskidu Śląskiego jest Łysa
Góra (Lysa Hora) w Czechach. Jakież było
moje zdziwienie, gdy wyczytałem w przewodniku Władysława Sosny z Cieszyna
„Przez góry i przełęcze Beskidu Śląskiego”, wydawca Centrum Turystyki Sp. z o.o.
PTTK, Oddział Miejski Katowice, wydanie
z 1996 roku, że według przyjętego w 1968
roku dziesiętnego systemu regionalizacji,
Beskid Śląski „został ograniczony” (cudzysłów mój) od zachodu rzeką Olzą. Autor
nie podał, kto tak przyjął i dlaczego. Zaraz
jednak dodał, że według wcześniejszych
podziałów Beskid Śląski rozciągał się
na zachodzie, aż do wideł rzeki Beczwy.
O tym nowym systemie nie wiedział,
albo (jak go znam) nie chciał wiedzieć,
pochodzący z Cieszyna - Andrzej Sikora, który w przewodniku turystycznym:
„25 wycieczek samochodowo – pieszych
w Beskidy z Bielska-Białej”, wydawnictwo
PTTK „Kraj” Warszawa – Kraków, wydanie z 1985 r. w rozdziale zatytułowanym „
Ogólne wiadomości o Beskidzie Śląskim”
napisał: „Beskid Ślaski jest najdalej na
zachód wysuniętą Grupą górską Beskidów
Zachodnich. Ogólnie rzecz ujmując, jego
granice wyznaczają doliny rzek: Odry,
Beczwy, Kisuczy (w Czechosłowacji),
Soły, Żylicy i Białej; ku północy Beskid
Śląski opada stromo w kierunku Pogórza Śląskiego. Tylko wschodnia część tej
rozległej grupy górskiej leży w granicach
Polski.” Dlatego jak przeczytałem we wstępie, autorstwa inżyniera Zdenka Macoska,
do cytowanego już kiedyś przez mnie,
albumu „ Beskidzkie Gronie, nad Olzą
i Wisłą, że „ Wyjątkowość terenu nad Olzą
i Wisłą bierze się także z niepowtarzalnych
10 lipca 2008 r.			

widoków”. Z wielu miejsc można dojrzeć
nie tylko Pradziada, (w linii prostej 130
km),Tatry Wysokie i Niskie, czy Babią
Górę, Pilsko, Wielką Raczę, Małą i Wielką
Fatrę, ale i Beskid Śląski ze Skrzycznem
i Beskid Śląsko-Morawski z Łysą Górą
oraz historycznym Radogoszczem, Beskid
Żywiecki i Beskid Mały, to zrozumiałem,
że jednak Skrzyczne jest najwyższą górą
Beskidu Śląskiego, a Łysa Góra najwyższą
górą Beskidu Śląsko–Morawskiego (przynajmniej niektórzy tak chcą).
W ostatnią sobotę maja wstałem wcześnie, o świcie, bo o godzinie 5. Na śniadanie przyrządziłem czosnkulę według
następującego przepisu: boczek pokroić
w kostkę i podsmażyć w garnku. Następnie zalać ciepłą wodą – i zagotować. Do
gotowania dodałem rozdrobniony czosnek. Doprawiłem przyprawami. Zjadłem
z chlebem drobionym w kostkę. Do plecaka
wziąłem słoik „majówki” tzn. pokrojony
szczypiorek, rzodkiewkę i zieloną cebulę wymieszałem z białym serem i łyżką
śmietany. Przyprawiłem solą i pieprzem
Do tego zabrałem trzy kromki razowego
chleba posmarowanego masłem. Wziąłem
termos herbaty z sokiem malinowym.
O godzinie 6,20, wraz z moją suczką
syberian husky Lolą, wyruszyłem z Rynku
w Ustroniu szlakiem turystycznym górskim
czerwonym do schroniska PTTK na Równicy, a następnie polaną szczytową wszedłem
na wierzchołek Równicy 884 m n.p.m. Ten
odcinek trasy liczący 5 km, pokonałem
w 1 godzinę 40 min. Ze szczytu Równicy
udałem się granią na południe, gdzie spotkałem ścieżkę ze szlakami niebieskim i zielonym. Następnie za szlakiem niebieskim,
trawersując zbocza Beskidu 700 m n.p.m,
przez Orłową 813 m n.p.m., Świniorkę 700
m n.p.m i Zakrzosek 686 m n.p.m. wyszedłem na Trzy Kopce Wiślańskie 803, 810,
809 m n.p.m. Ten odcinek trasy liczący
10 km pokonałem w 1 godzinę 30 min.
Z Trzech Kopców Wiślańskich za szlakiem

żółtym przez Gościejów 810 m, n.p.m. trawersując zbocza Smerekowca 835 m n.p.m.
i Jawierzny (zwany też Jaworzyną) 799 m
n.p.m. dotarłem na Przełęcz Salmopolską
(Biały Krzyż) 934 m n.p.m . W 1932 roku
na przełęczy bielski Oddział PTT wybudował schronisko „Biały Krzyż”. Koło
gospody ustawiono biały krzyż i stąd do
przełęczy odnoszono także tą drugą nazwę.
Ostatni biały krzyż z drewnianą rzeźbą
Chrystusa ufundował właściciel zajazdu
„Biały Krzyż”, katolik Aleksander Bojda.
Pod krzyżem tym ewangelicy z Salmopolu,
potomkowie założycieli tej małej osady,
uciekinierów z Księstwa Cieszyńskiego
w okresie represji po wojnie 30-to letniej,
postawili kamienne tablice z dziesięcioma
przykazaniami i cytatami z psalmów oraz
ewangelii zaopatrzone dedykacją: „od
ewangelików dla wspólnej Europy”. Ten
krzyż z kamiennymi tablicami, to dobry
przykład ekumenicznego działania.Ten
odcinek trasy liczący 6 km pokonałem
w 1 godzinę 15 minut. Z Przełęczy Salmopolskiej za szlakiem czerwonym wyszedłem na Malinów 117 m n.p.m. Pod wierzchołkiem Malinowa znajduje się jaskinia
skalna Malinowska, (pomnik przyrody),
udostępniona do zwiedzania, składająca się
z 132 m korytarzy utworzonych w spękaniach piaskowca godulskiego. Spotkałem
tu dwóch młodych ludzi, którzy właśnie
wyszli z tej jaskini. Następnie wyszedłem
na Malinowską Skałę 1152 m n.p.m. Tu
znajduje się pomnik przyrody w postaci
skały o charakterze wychodni piaskowca
gruboziarnistego. Stąd za szlakiem zielonym przez Kopę Skrzyczeńską 1189 m
n.p.m. i Małe Skrzyczne 1211 m n.p.m.
dotarłem na szczyt Skrzycznego, zawsze
liczący 1250 (ostatnio coraz częściej 1257)
m n.p.m.
Odcinek trasy z Przełęczy Salmopolskiej
na Skrzyczne liczący 10 km pokonałem
w czasie 3godz. 40 min. W sumie przejście
trasy z Ustronia na Skrzyczne liczącej
31 km zajęło mi 8 godzin i 20 min. Ze
Skrzycznego szlakiem zielonym wróciłem
przez Małe Skrzyczne i Kopę Skrzyczeńską na Malinowską Skałę, by następnie za
szlakiem czerwonym wrócić pod Malinów
na Przełęcz Malinowską 1012 m n.p.m.
Z Przełęczy Malinowskiej pod Malinowem zszedłem na drogę leśną widoczną
poniżej na lewo i za tą drogą doszedłem
do Przełęczy Salmopolskiej. Ten odcinek
trasy liczący 10 km pokonałem w 2 godziny. Z Przełęczy Salmopolskiej za szlakiem
żółtym przez Jawierzny i Gościejów doszedłem do Trzech Kopców Wiślańskich,
by za szlakiem niebieskim dojść do osiedla
Pilarzy i dalej za szlakiem czarnym trawersując zbocza Jastrzębia 603 m n.p.m.
zejść do Ustronia Dobki. Ten odcinek trasy
z Przełęczy Salmopolskiej liczący 10 km
pokonałem w 3 godziny. Z Ustronia Dobki
za drogą udałem się do Ustronia Polany
i za starą drogą doszedłem do Ustronia Rynku. Ten odcinek liczący 7 km pokonałem
w 1 godzinę 20 minut. Ze Skrzycznego do
Ustronia, trasę liczącą 28 km, pokonałem
w 6 godzin i 20 minut. Całość trasy z Ustronia na Skrzyczne, tam i z powrotem, liczącą
58 km, pokonałem z czasie 14 godzin i 40
min.		
Andrzej Georg
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Wyspa dinozaura, bajka animowana,
b/o.
Indiana Jones i Królestwo Krysztalowej
Czaszki, przygodowy, 12 lat, USA.
Opowieści z Narni. Książę Kaspian,
baśń filmowa w polskiej wersji językowej,
USA.
Nawiedzona narzeczona, komedia romantyczna, 15 lat, USA.

dziesięć lat temu

Według informacji Rejonowego Biura Pracy w Cieszynie, 3
czerwca, zarejestrowanych było 231 bezrobotnych z Ustronia, w
tym 146 kobiet. W naszym mieście powyżej 12 miesięcy bez pracy
pozostaje 48 kobiet i 12 mężczyzn, a bez prawa do zasiłku 125
kobiet i 55 mężczyzn W maju zarejestrowało się 22 bezrobotnych
z Ustronia, w tym 9 kobiet. Pracę podjęło 16 osób, w tym 11 kobiet.
W czerwcu do urzędu zgłosiło się 7 absolwentek i 8 absolwentów
szkół. Na terenie całego regionu zarejestrowanych było 2920
bezrobotnych, w tym 2038 kobiet.

Najsprytniejsze rasowe okazy miały na wystawie zapewnioną solidną
osobistą ochronę.
Fot. W. Suchta

Organizatorzy happeningu BRODYWAY na Manhatan
składają podziękowania: władzom miasta, artystom i wykładowcom, Angels Pub, MDK „Prażakówka”, firmom: „Rzeźba”
(Zbigniew, Grzegorz Krzystek), „Ustronianka”; Markowi
Landowskiemu, Ryszardowi Francuzowi, Markowi Niemcowi, Grzegorzowi Drabiniokowi, Czesławowi Baranowskiemu
i Adolfowi „Adiemu”Garncarzowi.

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek
3a - szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko...Zamów bezpłatny
pomiar. tel. 728-340-518, 33-85422-57.
Firma produkcyjna zatrudni studentów na okres wakacyjny. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
033-854-43-21.

Sprzedam kolorową kózkę do
chowu oraz owcę na mięso. 33852-81-12.
Do wynajęcia warsztat garmażeryjno-wędliniarski, wyposażony.
33-852-81-12.
Naprawa komputerów z możliwością dojazdu do domu. 0-517488-760.
Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.
Wynajmę lub kupię mieszkanie.
0-602-58-51-37.

8 - 10.7 - Centrum
ul. Daszyńskiego 8
11 - 13.7 -	Pod Najadą ul. 3 Maja 13
14 - 16.7 -	Na Szlaku ul. 3 Maja 46

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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26 czerwca odbył się jubileuszowy koncert Estrady Regionalnej
„Równica”, na który przybyły osobistości z całego Śląska Cieszyńskiego, Zaolzia oraz województwa. Natomiast w sobotę, 5 lipca,
w sali kina „Zdrój”, zespół uroczyście zaprezentował się ustroniakom. Występu nie reklamowano prawie wcale w obawie przed
zbyt dużą liczbą wczasowiczów, dla których nazwa „Czantoria”
jest synonimem folkloru Beskidów, mimo to sala pękała w szwach,
wielu wysłuchało koncertu na stojąco. Zaprezentowano taki sam
program, jak podczas uroczystości w Cieszynie ( nie występowała
„Równica”, gościnnie wystąpił natomiast Janusz Śliwka).
Już po raz 27 w Jaszowcu odbyła się Międzynarodowa Szkoła
Fizyki Związków Półprzewodnikowych. Podobnie jak w latach
ubiegłych główną bazą fizyków był dom wypoczynkowy „Gwarek”. Organizatorami konferencji w Jaszowcu są Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski.
Przez pięć dni trwały w Ustroniu 73 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. Rozpoczęły się w środę 1 lipca, gdy do walki
stanęli kolarze w czterech kategoriach wiekowych „masters”,
czyli amatorów. Następnie jeżdżono na trasie Skoczów – Strumień,
po czym ponownie w Ustroniu odbyły się wyścigi kategorii „mastrers”, swe mistrzostwa rozegrały kobiety i „orlicy”. Wszyscy
jednak czekali na niedzielę 5 lipca, kiedy to na starcie stanęli zawodnicy kategorii „elita”, czyli zawodowcy. Szyki organizatorom
pokrzyżowała pogoda. Było zimno (15 stopni C) i padał deszcz.
Postanowiono, że wyścig zostanie skrócony o jedno okrążenie.
Pętlę na Zawodziu i Jaszowcu pokonywano wiec 17 razy, co dało
w sumie 210,8 km. Najliczniejszy zespół 10 kolarzy wystawiła
grupa „Mróz” i to oni „rządzili” na trasie. Decydujące o losach
całego wyścigu było czwarte okrążenie. Wtedy to od peletonu
odrywa się Grzegorz Gwiazdowski z francuskiej firmy „Cofidis”
i Tomasz Brożyna z grupy „Mróz”, za nimi zaś podąża siódemka
kolarzy. Na trzy okrążenia przed końcem na atak decyduje się
T. Brożyna. Bez trudu odjeżdża i kończąc okrążenie ma już trzy
minuty przewagi nad Gwiazdowskim i 8 minut nad następną
trójką kolarzy. Do mety nic już się nie zmienia, jedynie przewaga
T. Brożyny rośnie.
(ar)
10 lipca 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Chór Prawosławny
w amfiteatrze

Zgodnie z trzyletnią już tradycją, w niedzielę 20. lipca o godz. 16.00, odbędzie się
w amfiteatrze koncert organizowany przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne pod hasłem „Śpiewajcie Panu!”
Napisałem, że jest to zgodne z tradycją,
chociaż od pierwszego koncertu mijają
dopiero trzy lata, a tegoroczny koncert
będzie dopiero (czy już?) czwartym z kolei.
Uważam bowiem, że to, co zorganizowane
zostaje po raz trzeci czy czwarty w tym
samym miejscu i o tej samej porze staje
się już tradycją. Podczas pierwszych trzech
koncertów występowały nasze ustrońskie
chóry, zespoły i soliści. W kolejnych latach koncerty muzyki religijnej dawały
reprezentacyjne zespoły naszego miasta:
„Czantoria” i „Równica”. Obok pieśni można było także posłuchać poezji religijnej
L. Staffa (deklamatorium „Poszukiwanie
Boga” – zestawione z wierszy tego poety)
i ks. Henryka Czembora, w wykonaniu p.
Magdy Kołoczek i ks. H. Czembora, którzy
też te koncerty prowadzili. W tym roku
postanowiliśmy wyjść poza nasze miasto
i zaprosić inne zespoły. Prowadziliśmy
pertraktacje mające na celu sprowadzenie na ten koncert Arki Noego. Niestety
okazało się, że ten zespół nie może do nas
przyjechać, bo w wyznaczonym przez nas

felieton
Parkingi

W ostatnią niedzielę Ustroń przeżył
najazd zmotoryzowanych turystów. Pogoda dopisała, woda w Wiśle czysta
i do tego krajowa wystawa psów. Zawsze
jak jest wystawa psów, to nasze „osiedle generałów”, zarówno wystawcy jak
i zwiedzający wystawę, traktują jak jeden
wielki parking. Zaletą tego parkingu jest
to, że dzielnica jest spokojna i bezpieczna,
zaparkowanym autom nic się nie stanie,
no i, co ma znaczenie kapitalne, „parking”
jest bezpłatny. Zresztą na naszym osiedlu
codziennie ktoś parkuje. A to, pracownicy
jednego banku, a to klienci Galerii Venus,
która jest udaną inwestycją niestety bez
parkingu, a także przyjezdni idący nad
Wisłę, których zdradzają, taszczone różnego rodzaju, koce, materace i gadżety
służące do utrzymywania się na wodzie.
Moja suczka Lola, która swój kojec ma
tuż przy ulicy, do tego stopnia przyzwyczaiła się do parkowania samochodów,
dosłownie na jej nosie, że w ogóle nie boi
się już samochodów. Moja żona Lusia zaś,
zdenerwowana urządzaniem sobie parkingu przez przyjezdnych przy jej ogrodzie,
nabiła deski na siatkowy płot, by nikt się
nie „gapił” do jej ogrodu. A w praktyce
okazało się, że wprawdzie z powodu tych
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terminie ma już wcześniej zaplanowany
inny koncert. Kiedy stało się jasne, że
Arka Noego nie przyjedzie wróciliśmy do
realizacji pomysłu, o którym myśleliśmy
już dawniej. Koncert w amfiteatrze zatytułowany „Śpiewajcie Panu!” odbywa się
w lipcu, pomiędzy koncertami w kościele
katolickim św. Klemensa a koncertami w
kościele ewangelickim ap. Jakuba. Lipiec
jest więc czasem, gdy częściej niż zwykle, rozbrzmiewa chrześcijańska muzyka
religijna. Na koncertach w kościołach:
ewangelickim i katolickim występują chóry i zespoły tych wyznań. A więc z trzech
wielkich rodzin wyznań chrześcijańskich,
reprezentowane są dwie: katolicka i ewangelicka, natomiast brak na tych koncertach
było przedstawicieli prawosławia. Postaraliśmy się więc o to, żeby w tym roku
lipcowe koncerty miały w pełni charakter
ekumeniczny. I stąd w amfiteatrze wystąpi
prawosławny chór męski „Oktoich” działający przy Cerkwi Prawosławnej św. św.
Cyryla i Metodego we Wrocławiu.
Ten chór składający się z dziesięciu zawodowych muzyków, powstał w roku 1991,
a jego dyrygentem jest ks. Grzegorz Cebulski. Jest nie tylko chórem parafialnym, ale
także chórem Prawosławnego Ordynariatu
Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu
Wojskowym. Ma na swoim koncie wiele sukcesów m.in. w roku 2006 zdobył
I miejsce w kategorii chórów zawodowych
w międzynarodowym konkursie w Hajnówce, w roku 2008 został nominowany
do nagrody „Fryderyk 2008”, jego dyrygent
został odznaczony przez Ministra Kultury
orderem „Gloria Artis”, a chórzyści medalami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, razem

z „Golec uOrkiestra” wystąpił na festiwalu
w Sopocie i nagrał program telewizyjny,
brał udział w dziesiątkach „Dni Kultury
Chrześcijańskiej” i dawał wiele koncertów
w różnych miastach naszego kraju. Z występów zagranicznych można wymienić tourne
po Mołdawii i Rumunii w roku 2006 i po
Gruzji w roku 2008.
Zgodnie z notatką zamieszczoną na
stronie internetowej: „Repertuar chóru
stanowią hymny, teksty liturgiczne i ich
muzyka w tradycji słowiańskiej – Bułgarii,
Serbii, Rusi Kijowskiej, Polski Jagiellonów,
Ukrainy i Rosji, a także w języku greckim
– z kręgu tradycji bizantyjskiej i Cerkwi
Gruzińskiej.” Dla zrozumienia tych tekstów
w amfiteatrze będą do nabycia programy
występu chóru w tłumaczeniu na język
polski poszczególnych pieśni.
Muzyka Kościoła Wschodniego różni się
od muzyki Kościoła Zachodniego, z którą
mamy na co dzień do czynienia. Zachwyca
przy tym swoim pięknem i wspaniałymi
głosami wykonawców. Zapraszam więc
jak najserdeczniej do amfiteatru na koncert
„Śpiewajcie Panu!” Mam nadzieję, że amfiteatr zapełni się do ostatniego miejsca. Tak
jak to było w kościele ap Jakuba podczas
występów podobnych chórów prawosławnych: z Warszawy pod dyr. ks. Szurbaka
i z Sofii podczas „Viva il Canto”. A przy
okazji warto wspomnieć, że o wartości chóru
„Oktoich” świadczy też to, że został zaproszony do udziału w tegorocznym festiwalu
„Viva il Canto” w Cieszynie. Ale najpierw
śpiewać będzie w Ustroniu, a potem dopiero
w Cieszynie. Warto przyjść i posłuchać.
Tym bardziej, że wstęp na koncert do amfiteatru jest wolny (bezpłatny). Jerzy Bór

desek żona nie widzi parkujących, ale za
to oni wszystko widzą przez szpary, skoro
dopuszczają się różnych komentarzy na
temat tego, co zobaczyli. Żona wymyśla
różne szykany dla parkujących (wszystkie
są takie, że nie naruszają prawa i dobrych
obyczajów). W związku z tym wyciągnęła
z garażu swój samochód i sama parkuje
przed swoim ogrodem. Zawsze to już coś,
bo dwa miejsca parkingowe odpadają, to
gdzie stoi jej samochód i to przed wyjazdem z garażu. Czyni tak dla uspokojenia
nerwów, i nie zważa przy tym, na to, czy na
jej samochód pada deszcz i praży słońce.
Przede wszystkim żona szuka pomocy
w rozwiązaniu problemu parkowania na
„naszym” osiedlu, przy „naszej” ulicy
w ratuszu u władz miasta. Ciekawe, czy
coś są w stanie wymyślić.
Jedno jest pewne. Miasto, które
w weekend gości kilka tysięcy samochodów, musi mieć dużo więcej parkingów. Trzeba przyznać, że jest o wiele
lepiej niż dotychczas było. Na przykład
na osiedlach mieszkaniowych, gdzie
w latach PRL-u zakładano, że tylko wybrani będą mieli samochody. Bodajże była
norma jeden samochód na 25 mieszkańców. Dorobiono tam miejsca parkingowe
dla obecnych potrzeb. Przybyło miejsc
parkingowych w Polanie i na Równicy.
Tylko, po co na Równicę ma wyjeżdżać
tyle samochodów. Lepiej żeby można było
wyjeżdżać tam kolejką linową. Więcej jest
miejsc parkingowych nad Wisłą. Ale jesz-

cze trzeba coś zrobić z zamkniętym parkingiem na Brzegach. Na razie „zrobiło się”
tam gruzowisko, które jak zostało już w ¾
częściach wypełnione, to dopiero wówczas
wjazd zagrodzono. Trzeba przywrócić
ten parking i urządzić wzdłuż Wisły inne.
W centrum przed powstałymi supermarketami powstały duże parkingi i kłopoty
z parkowaniem przy targowisku już prawie
ustały. Teraz przynajmniej przy naszym
nowo otwartym Brodywayu, samochody
już nie stoją. Na Rynku też przywrócono
kilkadziesiąt miejsc do parkowania. Brawo! A przy ulicy Daszyńskiego wygospodarowano nowe miejsca do parkowania
przed sklepami. To, że usytuowano je tak
jak je usytuowano, to chyba na prośbę
tutejszych blacharzy samochodowych.
Spróbujcie tam bezpiecznie zaparkować
tyłem. Takie parkowanie, o ile wam się
uda, to cud, ale chyba jest niezgodne
z przepisami ruchu drogowego. A jak
wjedziecie przodem to wyjazd jest jak
- „randka w ciemno”. Dlatego możecie
spokojnie przed wyjazdem z tych parkingów już umawiać się z blacharzem!! No
i, ostatnia sensacja. W Ustroniu otwarto pierwszy parking piętrowy. Brawo,
przed Hotelem „Olympia”, mamy parking
z prawdziwego zdarzenia. Tak trzymać
dalej! Ciekawe, jaki będzie parking przed
będącym w budowie „Spa” przy ulicy
Nadrzecznej i Armii Krajowej. Chyba
będzie podziemny, bo go nie widać!
Andrzej Georg
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Po odsłonięciu tablicy.

Fot. W. Suchta

angole  i  gorole
W dniu święta Stanów Zjednoczonych 4
lipca, Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim zorganizowała na ustrońskim rynku
happening „Angole i Gorole czyli cud
mniemany”. Po sygnale Józefa Brody na
rogu pasterskim, na budynku totolotka przy
ul. A. Brody, odsłonięto stylową tablicę
wskazującą drogę na ustroński Manhatan.
Na tablicy widnieje napis: „Brodyway”,
poniżej strzałka i „Manhatan”. Zaprojektował Zbigniew Niemiec - Zbójnik Grafik,
wykonał „Rzeźba” Zbigniew, Grzegorz
Krzystek. Po odsłonięciu zastępca burmistrza Jolanta Krajewska-Gojny witała
wszystkich i życzyła dobrej zabawy, natomiast przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina podkreślał, że cała impreza
odbywa się dzięki gromadzie zbójników
z głównym zbójnikiem Janem Sztefkiem
na czele. Tym razem na trombicie happening uświetnił Józef Broda.
Sylwetkę patrona ulicy przedstawiła
w stroju klepetnicy doktor gaździna Lidia
Szkaradnik, oczywiście gwarą:
- Hanej ta cesta co rzynie na Manhatan nosi
jego miano, a fojt miał na miano Jyndrys.
Kiedyż też tyn Broda był naszym fojtem.
Ludeczkowie roztomili, toż to było za
czasów Franza Jozefa. Ostatni dwacet
roków dewatnostego wieku fojtowoł se
tu w Ustroniu. Za czasów fojta Jyndrysa
Brody Ustroń zostoł uzdrowiskiym, budowali cesty, promenady, deptaki, ukludzali
wszeljaki bajzel. No, Ustroń był najszymnieszom dziedzinom.
Najpotężniejszy zbójnik Andrzej Wojcieszek mówil o roli górali gospodarce
Stanów Zjednoczonych:
- Nie jest prowda, że Amerykanie zbudowali Amerykę. My to sprostujemy.
W XVIII wieku piersi Angole pojechali
do Ameryki, żeby tam mieszkać. I co?
W ciągu pół roku splajtowali. Musieli
miejscowych goroli prosić, co sie Indianami nazywali, żeby im indyki w listopadzie

podarowali, bo by z głodu umarli. A wiecie czemu sie tak stało? Bo te wszystkie
Angole chcą tam być dyrektorami, a nie
ma ludzi do roboty. To kogo przywieźli?
Najpierw Irlandczyków. Napędzili takiej
gorzoły z myszy, spili się i nic z tego nie
było. Potem byli Szkoci i znowu to samo.
(...) Ostatni byli Francuzi. Słuchajcie, co
mogą Francuzi zbudować? Jedno miasto
zbudowali, to im huragan Kaśka przelecioł
i wszystko poszło! A u nas w Ustroniu
chałpy na Manhatanie stoją czterdzieści
roków, halny dwadziescia razy na rok,
a one ani drgną. To jest dowód na to, że
tylko górale mogą coś takiego zbudować.
I prawda jest taka, że górale tam pojechali i budowali. Dlatego jest Manhattan
w Ameryce i w Ustroniu.
Filozoficzną gawędę wygłosił doktor
zbójnik filozof Marek Rembierz:
- Czemu 4 lipca świętujemy w taki oto sposób, na wesoło, patrząc w stronę Stanów,
ale patrząc z góralskiego punktu widzenia.

Z Gorcanami śpiewa A. Gruszczyk.

Gdy patrzymy na klasyczne amerykańskie
westerny i gdy czytamy góralskie legendy,
widzimy bliskość tych dwóch spojrzeń na
świat. W klasycznym westernie bohater
zmaga się samotnie, wywalcza swoją
przyszłość, wciąż z nadzieją, że będzie
lepiej. Podobnie, gdy czytamy góralskie
legendy, gdzie góral zbójnik walczy o to,
aby świat uładzić, by w tym świecie było
mu lepiej. Tak jak w klasycznym westernie
bohater jest często nieokrzesany, tak góral
zbójnik również jest nieokrzesany, oni
łączą w sobie nutę dobra. W duszy gra im
coś dobrego.
Niespodzianką był występ Andrzeja
Gruszczyka. A. Gruszczyk był laureatem Festiwalu Piosenki Studenckiej
w Krakowie, był też dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – pozostał nadal piosenkarzem, autorem paru
szlagierów. Pierwotnie miał przyjechać
sam. Natomiast w Ustroniu zjawił się
z zespołem Gorcanie. A. Gruszczyk śpiewał
swój repertuar, filozoficznie o górach, ale
i Chadim po Brodwai po czesku z własną
puentą. Ustrońskim zbójnikom filozofom
dedykował piosenkę „Tupcy”. Gorcanie
grali i akompaniowali po góralsku. Na
zakończenie, by połączyć góralszczyznę
z amerykanizmem, słuchano jazzu.
Wszystkie przerwy w części artystycznej zapełniał na najwyższym poziomie,
będący w stałym pogotowiu Kazo Nędza
Urbaś z zespołem „TORKA”, który parę
dni wcześniej odebrał z rąk starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy prestiżową
nagrodę im. ks. Leopolda Szersznika
za wielkie zasługi dla naszego regionu
w dziedzinie działalności kulturalnej.
Imprezę prowadzili: Jan Sztefek - Wielki
Zbójnik oraz Korneliusz Kapołka - Zbójnik, Gazda Jurysta, Wielki chorąży trombity, Góral spiski etc, etc.
Po zakończeniu imprezy w Angels Pub,
odbyła się druga część pojedynku Angole
kontra Gorole. Cudem było, że przestało
lać przed imprezą.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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