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egzamin  z  hymnu osiemdziesięciolecie
Rozmowa ze Zdzisławem Szczybelskim, trenerem
reprezentacji Polski do lat 19 i 21 w Polskim Związku Rugby
Jest pan zadowolony z pobytu w Ustroniu?
Bardzo jestem zadowolony, aczkolwiek pogoda na początku nie
dopisywała, zresztą w całej Polsce było mokro. To co chcieliśmy
zrealizować, zostało zrealizowane. Jest to kolejny etap przygotowań grupy do lat 19 do Mistrzostw Europy, które w tym roku
będą rozgrywane w Polsce, w Trójmieście. Do tej grupy dojdzie
jeszcze kilku zawodników, którzy z różnych przyczyn nie mogli
wziąć udziału tutaj, szczególnie zagranicznych zawodników
polskiego pochodzenia z Francji. Pierwszy mecz mamy z Rosją;
w ostatnich rozgrywkach z Rosją udało nam się wygrać, jest to
bardzo mocny przeciwnik. Jestem optymistą również w tegorocznych mistrzostwach.
Ile klubów prowadzi młodzieżowe drużyny?
(dok. na str. 2)
31 lipca 2008 r.			

W sobotę 26 lipca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lipowcu obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Uroczystość
rozpoczęła się koncertem orkiestry dętej OSP z Górek Wielkich.
Komendant placu Mirosław Melcer złożył raport członkowi zarządu wojewódzkiego OSP Michałowi Urbaniakowi. Nastepnie
prezes witał gości, wśród nich radną Olgę Kisiałę.
Radni wojewódzcy Karol Węglarzy i Alfred Brudny w towarzystwie starosty Czesława Gluzy uhonorowali sztandar jednostki złotą odznaką honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”.
- Chcemy uhonorować sztandar, a zarazem podziękować tym
dzielnym strażakiem, którzy przed nami stoją. Tym, którzy poświęcają swój wolny czas, którzy ratują wszystko i wszystkich.
Oby dalej byli tak zaangażowani – mówił K. Węglarzy, zaś
odpowiednie pismo odczytał A. Brudny.
Ksiądz parafii w Lipowcu Marian Frelich poświecił figurę św.
Floriana. W przyszłości figura ta stanie w specjalnie wykonanym
(dok. na str. 4)

Gazeta Ustrońska 

egzamin  z  hymnu

(dok. ze str. 1)
Około 20 jest w całej Polsce, jednak są kluby, które mają tylko
szkolenie młodzieżowe, nie mają seniorskiego. W tej chwili może
być nawet dwadzieścia parę klubów razem z tymi. To sport u nas
mało znany, ale wszędzie na Zachodzie jest wykorzystywany dla
młodzieży, że tak powiem, z temperamentem. W kontrolowanych
warunkach ten nadmiar energii wygaszają. Dyscyplina jest typowo kontaktowa, trzeba się do niej odpowiednio przygotować
pod kątem motorycznym, pod kątem wytrzymałości w grze
na uderzenia. Oznacza to w zimie ćwiczenie padów na macie
w różnych pozycjach, do tego blokowanie. Akurat ta grupa jest
wyselekcjonowana, bardzo pojętna, jeżeli chodzi o założenia
techniczno-taktyczne. Zawodnicy w klubach mają różne nawyki,
jednak tutaj są na tyle zorganizowani, że jak im się coś pokaże,
to za trzecim, za piątym razem już wychodzi.
A jak dostali się tutaj Francuzi?
Są z naszego zaprzyjaźnionego okręgu Carmaux na południu
Francji, są to rówieśnicy Polaków i kilku starszych o dwa, trzy
lata. Odbywa się to na tej zasadzie, że my bywamy we Francji
z nimi, a w tym roku oni przyjechali do Polski, bardziej turystycznie, bo byli też w Krakowie. Odbyli mniej treningów niż my, byli
bardziej nastawieni na zwiedzanie, a jednocześnie przywieźli
zawodnika polskiego pochodzenia, który bardzo się sprawdził
i będzie przeze mnie powołany na Mistrzostwa Europy.
Kiedy są te mistrzostwa?
Od 20 do 28 września.
Czy rugby to sport urazowy?
Statystycznie wyliczono, że jest w nim dużo mniej kontuzji, niż
w piłce nożnej. Niemniej kontuzje się zdarzają, tak samo jak
u piłkarzy narażone są stawy kolanowe, że więzadła puszczają.
Wiadomo, że sport wyczynowy jest na takich pograniczach, że
jeżeli nie ma odpowiedniej regeneracji organizm jest heblowany
i w pewnym momencie coś tam się dzieje. W młodszych grupach

Z. Szczybelski.                                                               Fot. W. Suchta

Na początku 1994 roku oficjalną działalność zainaugurowała Książnica Cieszyńska.
W swych zbiorach posiada
prawdziwe skarby bibliofilskie, wiele zabytkowych książek. Wyjątkowa i bogata jest
Biblioteka Szersznikowska,
którą przeniesiono do Cieszyna
przed pięciu laty.

*

*

*

Jubileusz 15-lecia działalności
obchodzi Cieszyński Klub Ho-
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kejowy, który w 1993 roku wystawił drużynę w II lidze. Kibice
mogli po 30-letniej przerwie
znowu oglądać zmagania hokeistów. Onegdaj nad Olzą rozgrywano mecze pierwszoligowe
za sprawą klubu „Stal” Cieszyn.
Dzisiaj w CKH zamiast hokeistów ćwiczą... jeźdźcy.

*

*

*

Ogród Roślin Beskidu Śląskiego powstał przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej na
Dzielcu w Istebnej. Są w nim
okazy, których nie sposób obejrzeć naraz w jednym miejscu
w naturalnych warunkach.
				
* * *
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
funkcjonuje już trzeci wiek.

wiekowych preferujemy grę mniej kontaktową, więcej biegania.
Rugby seniorskie jest bardziej siłowe, na tym wysokim poziomie,
gdzie już w grę wchodzą duże pieniądze, zdarzają się kontuzje,
które wykluczają zawodnika na pół roku czy na dłużej, ale dobrze
przepracowany okres przygotowawczy to podstawa i tego się nie
oszuka, bo to później wyjdzie.
Czy ci młodzi zawodnicy polscy mają szansę zaistnieć na
arenie międzynarodowej?
Mamy dużo zdolnych chłopców, którzy w pewnym momencie,
jak wchodzą w dorosłe życie, podejmują studia; jeśli są to studia
o profilu sportowym, to oni jeszcze istnieją w tej dyscyplinie, natomiast jak są to inne studia, takie jak Politechnika Warszawska...
w zeszłym roku miałem takich dwóch, trzech zawodników, którzy
powiedzieli mi: „Panie trenerze, mistrzostwa są w październiku,
dla mnie 10 dni na pierwszym roku to jest dużo”. Niektórzy to
dalej traktują pół rekreacyjnie, że są przy tej dyscyplinie, mniej
się angażują czasowo, niektórzy gubią się w ogóle, bo czasem
praca zarobkowa nie pozwala. Jest różnie. Mamy młodzież uczącą
się we Francji w Akademiach Rugby. Dwa lata temu wyjechało
dwóch chłopców, w tym roku trzech kolejnych wyjedzie i trzech
kolejnych się szykuje. We Francji, szczególnie na południu, rugby
jest naprawdę wysokim poziomie i porównywalne z piłką nożną,
jeżeli chodzi o popularność. U nas ośrodki powstają tam, gdzie są
nauczyciele i dostęp do młodzieży. Ja swego czasu w Warszawie
uczyłem ponad 1200 uczniów, naprawdę zdolnych, po trzech
latach zdobyliśmy mistrzostwo Polski w kadetach, zaczynając od
zera. Oczywiście, musi być poparcie wśród władz miejscowych
przede wszystkim funduszami na obozy.
Poza sportowym wymiarem wizyty w Ustroniu – byliście
gdzieś w górach, na Czantorii?
Za krótki okres pobytu mieliśmy, bo tylko 6 dni z przyjazdem.
Kiedyś były dłuższe obozy, teraz nastawialiśmy się jedynie na
swoje treningi. Niedziela była dniem wolnym dla zawodników.
W „Eltransie”, gdzie jesteśmy zakwaterowani, jest basen. Zawodnicy korzystali z niego, zwiedzali sobie indywidualnie miasto,
żeby też troszeczkę odpocząć od tego reżimu treningowego.
Ustroń się panu podoba?
Bardzo. Byłem dwa lata temu w Wiśle, przejeżdżałem przez
Ustroń, teraz jestem pierwszy raz zakwaterowany w Ustroniu.
Bardzo fajna dolinka, bardzo życzliwi ludzie, dużo życzliwsi niż
w naszej stolicy, Zakopanym. Przyjeżdża teraz jeszcze młodsza
grupa, do lat 17, ja jutro przemieszczam się do Zakopanego, bo
tam mam pięciodniową konsultację do lat 21, która też będzie
startowała w Mistrzostwach Europy. W tej grupie mogę mieć
już połowę zawodników z Francji polskiego pochodzenia, ale
zobaczymy, czy taka potrzeba zaistnieje. Nasz trener, który jest
trenerem-koordynatorem reprezentacji Polski, mieszka we Francji
od 1988 roku. U nas są mniej rygorystyczne przepisy dotyczące
udziału w reprezentacji narodowej niż w piłce nożnej. Chłopcy
mogą grać, jeśli mają dziadków z Polski, tylko muszą mieć potwierdzone korzenie. Oni w większości nie znają dobrze polskiego
języka, ale jedną rzecz mają podstawową, kiedy już są w naszej
reprezentacji: hymn. Mają wtedy egzamin z hymnu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Maria Kulis
Obchody jubileuszu 200-lecia odbyły się w 2002 roku.
Placówkę założył jezuita, ks.
Leopold Szersznik. Pierwsza
ekspozycja znajdowała się
w budynku przylegającym
do kościoła św. Krzyża. Od
kilkudziesięciu lat przebogate
zbiory mieszczą się w pałacu Larischów. Do obejrzenia
jest obecnie stała wystawa „Na
skrzyżowaniu dziejów i kultur”.
W muzealnej piwnicy działa
mała galeria, w której organizowane są wystawy czasowe.
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W góralskich chatach nie było
dawniej kominów, bo... płaciło
się od nich duże podatki. Strawę gotowano w rynnikach na

otwartym ogniu, a dym snuł
się po ścianach. Przykładem,
jedynym zresztą na Śląsku Cieszyńskim, jest wybudowana
w 1863 roku i świetna zachowana do dziś, drewniana chata
Kawuloków w Istebnej. Jak
łatwo policzyć ma już 140 lat.

*

*

*

Teatr im. A. Mickiewicza
w Cieszynie nazywany jest przez
mieszkańców „bombonierką”.
Gmach wybudowano w 1910
roku według projektu wiedeńskich architektów. Gospodarzyli
w nim Niemcy. Pierwsza polska
sztuka została wystawiona kilkanaście lat później. Była to
„Zemsta” w wykonaniu aktorów
z Krakowa.
(nik)
31 lipca 2008 r.

Na ślubnym kobiercu stanęli:
Weronika Pietras z Kamesznicy i Marcin Nogal z Ustronia
Katarzyna Tomaszek z Ustronia i Rafał Marek z Międzyświecia
Anna Wróblewska z Sosnowca i Marcin Szturc z Ustronia
Bożena Maciuszek z Ustronia i Grzegorz Labzik z Ustronia
Izabela Cembala z Bielska-Białej
* * i*Paweł Lazar z Ustronia.
legwan na drzewie
W poniedziałek 28 lipca, we wczesnych godzinach popołudniowych, na jednym z drzew niedaleko WDW „Beskid” zaobserwowano siedzącego… legwana. Policja, którą wezwano na miejsce,
zawiadomiła Straż Pożarną. Strażacy przyjechali i ściągnęli na
ziemię egzotycznego zwierzaka za pomocą rozkładanej drabiny.
Prawdopodobnie uciekł on przebywającej w okolicy właścicielce
* *
przez niedopilnowanie. *
Ustroń górą!
27 lipca na stadionie w Goleszowie odbył się Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa LKS Goleszów. W turnieju udział
wzięło 11 amatorskich drużyn („Geodeci”, „Romer”, „LKS Goleszów”, „Euros”, „Kozakowice”, „Uzdrowisko Ustroń”, „Żółty
Domek”, „Betex”, „ASPN”, „Cisownica”, „Izolbud”) - które jak
się okazało w trakcie turnieju – reprezentowały bardzo wysoki
poziom sportowy.
Turniej wygrała drużyna reprezentująca Przedsiębiorstwa
Uzdrowiskowego „Ustroń“ S.A., pokonując w finale faworyta
„Żółty Domek” 6:0. Na zdjęciu poniżej zwycięska drużyna.

*

*

*

Mio Fujifilm Bike Maraton
W sobotę 19 lipca odbyła się w Zawoji impreza kolarska Mio
Fujifilm Bike Maraton 2008. W jej ramach przeprowadzono
Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów w Maratonie MTB. Brali
w nich udział mieszkańcy Ustronia. Na dystansie 42 km Marcin
Kotowicz w kategorii M2 zajął 51 miejsce z czasem 2:34:19,
Andrzej Pilch w kategorii M3 14 miejsce z czasem 2:47:08.
Bartłomiej Pilch w kategorii M1 33 miejsce z czasem 3:14:04,
a Maciej Chowaniok w kategorii M2 142 miejsce z czasem
6:11:01. W wyścigu na 20 km Andrzej Nowiński zajął 4 miejsce
w kategorii M5 z czasem 1:04:53. Marcin Halama 31 miejsce
w kategorii M2 z czasem 1:14:01, Paweł Halama 23 miejsce w
kategorii M4 z czasem 1:17:46. Martyna Tschuk zajęła 10 miejsce
z czasem 1:20:29 w kategorii
* kobiet.
* *
Wicemistrz Polski
Ustroniak Arkadiusz Perin zdobył tytuł wicemistrza kraju
podczas rozegranych w Wiśle, 20 lipca, Mistrzostw Polski
w zjeździe rowerowym. Zorganizowano je w ramach zawodów
z cyklu „Diverse Downhill Contest 2008”. Start w zawodach był
otwarty, brali w nich udział zarówno amatorzy, jak i zawodnicy
z licencją. Arek startował w najbardziej prestiżowej kategorii
Elite i uzyskał czas 2:15. W konkurencjach Downhill celem jest
jak najszybsze pokonanie bardzo trudnej i wymagającej trasy;
dla tych zawodów została ona wytyczona na Stożku.
(mk)
31 lipca 2008 r.			

22.07.2008 r.
Na ulicy Cieszyńskiej funkcjonariusze Komisariatu Policji zatrzymali nietrzeźwego kierowcę opla
combo. Badanie wykazało 1, 95
promila.
23.07.2008 r.
W jednym z domów wypoczynkowych nieznany sprawca ukradł
torebki, zawierającej pieniądze
i rzeczy osobiste.
24.07.2008 r.
O 12.30 na skrzyżowaniu ul.
Katowickiej z ul. Cieszyńską
kierujący fordem fiestą obywatel
Czech wymuszał pierwszeństwo
przejazdu i doprowadził do kolizji
z kierującym oplem astrą mieszkańcem Bytomia.
24.07.2008 r.
O 14 na parkingu przy ul. Sanatoryjnej kierujący iveco mieszkaniec Piekar Śląskich uderzył
w opla combo, będącego własnością mieszkańca Włocławka.
24.07.2008 r.
O 17.40 na parkingu przy ul.

21.07.2008 r.
Przeprowadzono kontrolę osób
handlujących na targowisku miejskim. Sprawdzano przestrzeganie
przepisów sanitarnych. Kontrola
nie wykazała nieprawidłowości.
22.07.2008 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w dzielnicy Hermanice. Kontrola
nie wykazała nieprawidłowości.
24.07.2008 r.
W związku z obfitymi opadami
deszczu przeprowadzano stałą
kontrolę i monitoring znajdujących się na terenie miasta przepustów wodnych.
25.07.2008 r.
Wspólnie z pracownikami Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
interweniowano przy ul. Grażyńskiego, gdzie pod mostem przebywała osoba bezdomna. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe.
Osoba została przewieziona do
szpitala.

3 Maja mieszkanka Ustronia
nieprawidłowo cofała i uderzyła
w toyotę avensis
25.07.2008 r.
O 9.20 mieszkaniec Piekar Śląskich zgłosił kradzież peugeota
307 z parkingu na górze Równica.
25.07.2008 r.
W godzinach popołudniowych
na ul. Gościradowiec ktoś celowo zarysowano karoserię
w citroenie na szkodę mieszkańca
Katowic.
25/26.07.2008 r.
Na ul. Sztwiertni włamano się do
opla omegi, z którego skradziono
radio CB, radioodtwarzacz CD
oraz dokumenty. W wyniku podjętych czynności o 3.20 zatrzymano
mieszkańca Ustronia, który dokonał przestępstwa.
27.07.2008 r.
Na ul. Szpitalnej kierująca peugeotem 206 mieszkanka Jastrzębia
Zdroju wymusiła pierwszeństwo
przejazdu i doprowadziła do kolizji z kierującym renault megane
mieszkańcem Zbytkowa. (mk)
25.07.2008 r.
Interweniowano w sprawie obecności bezpańskiego psa na ul. Polańskiej. Zwierzę zostało zabrane
do schroniska w Cieszynie.
26.07.2008 r.
Interweniowano w sprawie zanieczyszczenia drogi na ul. A. Brody.
Ustalono sprawcę wykroczenia,
droga została sprzątnięta.
27.07.2008 r.
Zabezpieczenia porządkowe na
rynku podczas koncertu.
27.07.2008 r.
Zabezpieczenia porządkowe
w okolicach amfiteatru w czasie
trwania imprezy - Mini Regge
Fest.
(mk)

20.30

co piątek muzyka na żywo
1.08 - Radek Pendziałek
band

Zespół młodego, zdolnego gitarzysty
jazzowo-funkowego.

8.08 - KID BROWN

Świetnie śpiewające trio kobiece tym
razem w towarzystwie gitarzysty,
Krzysztofa Gawlasa. Jadzia Kłapa,
Kasia Kupiec, Ania Frączek i ich soulowe dźwięki.

Gazeta Ustrońska przyjmie na staż
na stanowisko
administracyjno-księgowe.
Ustroń, Rynek 4.
Telefon: 033 854-34-67.
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Przemarsz z odznaczonym sztandarem. 				

Fot. W. Suchta

osiemdziesięciolecie

wy otrzymali Szymon Tomiczek, Kamil Marianek, Dawid Glajc. Odznaczenia wręczali:
M. Urbaniak D. Legierski i burmistrz Ireneusz Szarzec.
M. Urbaniak odczytał list gratulacyjny.
Zastępca komendanta powiatowego OSP
Damian Legierski złożył gratulacje. Następnie głos zabrali goście.
- Cieszę się, że mogę uczestniczyć
w 80-leciu jednostki bardzo bliskiej memu
sercu – mówił starosta Cz. Gluza.- Proszę
wybaczyć osobisty ton, ale z wieloma
z was jestem osobiście zaprzyjaźniony.
Gratuluję ostatnich działań. Byłem tu kilka
miesięcy temu i dziś widzę jak strażnica
wypiękniała. W przeciągu tych 80 lat,
szczególne było kilkanaście ostatnich lat,
nic nie ujmując poprzednikom. Gdy opiekę
nad jednostkami przejął samorząd, te lata
możemy zaliczyć do tłustych. Wyposażenie i baza, którą dysponujecie, znacznie się
poprawiła. Tu szczególny ukłon w stronę
władz samorządowych.
List gratulacyjny z okazji jubileuszu
odczytał burmistrz I. Szarzec. W liście
czytamy m.in.:
„Dziękujemy przede wszystkim za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych codziennych zadaniach ratujących życie, zdrowie
i mienie lokalnej społeczności.”
Wyrazy wdzięczności skierowano do
seniorów jednostki.
- W życiu każdego człowieka, ale
i instytucji są dni szczególne – mówił
S. Malina. – Dziś mamy zaszczyt uczestniczyć w jakże ważnym wydarzeniu nie
tylko dla jednostki obchodzącej jubileusz,
ale również dla dzielnicy. Jest to jubileusz jednostki, która na stałe wpisała się
w historię tej dzielnicy. To przecież nie
tylko działania ratowniczo-gaśnicze, ale
również działania na rzecz tutejszej społeczności lokalnej.
Za gratulacje i życzenia dziękował prezes T. Krysta. Następnie odbyła się defilada kompanii, a uroczystość zakończyła
się raportem. Wieczorem w domu strażaka
odbyła się zabawa.
Wojsław Suchta

(dok. ze str. 1)
oknie w strażnicy, tak że będzie widoczna społeczeństwo sztandaru. Rok 1999 to
z ul. Lipowskiej.
okres zakupu oraz karosażu samochodu
Prezes OSP Lipowiec Tadeusz Krysta bojowego „Star 266” oraz jego przekazanie
w swym wystąpieniu przypomniał historię dla jednostki, jako w pełni wyposażony
jednostki mówiąc m.in.: - Pierwsze lata samochód bojowy do prowadzenia propo założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej fesjonalnych działań ratowniczych przez
w Lipowcu to mozolne gromadzenie środ- wyszkolony zastęp ratowników ochotników na zakup pierwszego sprzętu pożarni- ków, w różnych warunkach terenowych.
czego oraz rozpoczęcie budowy budynku Z okazji 75-lecia powstania naszej jednostki
pierwszej remizy, który oddano do użytku w 2003 roku w czasie zorganizowanej urow roku 1932. W latach następnych, aż do czystości, sztandar naszej jednostki został
wybuchu II wojny światowej, jednostka odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi
umacniała się, wyposażała w sprzęt, dosko- Dla Pożarnictwa.
naliła umiejętności strażackie. W okresie
Wyróżniającym się druhom wręczono odokupacji działalność została przyhamo- znaczenia. Złoty medal „Za zasługi dla powana, zaś remiza została zajęta na cele żarnictwa” otrzymali: Roman Małysz, Staokupanta. Po wojnie w 1945 roku wybrano nisław Wantulok, Andrzej Polok, brązowy
nowy Zarząd, remizę wyremontowano po medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał
zniszczeniach wojennych i wprowadzono Tadeusz Wantulok, odznakę Strażak Wzoroistniejący sprzęt. Lata następne to, oprócz
działalności czysto strażackich, również
organizacja różnych imprez kulturalnych
typu festyny, z których osiągnięte dochody
przeznaczano na zakup umundurowania
ćwiczebnego oraz sprzętu bojowega. Rok
1959 to zakup pierwszego samochodu marki
„Dodge”, który po przystosowaniu, służył
naszym druhom strażakom do roku 1976.
W roku 1976 jednostka otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Cieszynie samochód ciężarowy marki „Lublin”,
który po przystosowaniu i przeróbce służył
jednostce. Po jego wycofaniu został zastąpiony bojowym samochodem pożarniczym
typu „Żuk”, który z kolei służył do roku
1999. Rok 1989 to przystąpienie do prac
ziemnych przy budowie Domu Strażaka. 18
sierpnia 1990 roku to uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozpoczętą
budowę, zaś w maju 1994 roku nastąpiło
poświęcenie i przekazanie Domu Strażaka
przed którym dziś odbywa się jubileuszowa uroczystość. W 1998 roku, w czasie
obchodów Jubileuszu 70-lecia jednostki,
nastąpiło przekazanie ufundowanego przez Odznaczeni złotymi medalami. 					
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Zdaniem
Burmistrza

O letnim wypoczynku mówi burmistrz
Ireneusz Szarzec.

*

I. Zwias koncertuje na ustrońskim rynku. 				

Fot. W. Suchta

w klimacie
jazzu  i  popu
Popołudnie z „Beskidzką 5” na ustrońskim rynku kończył koncert Izabeli Zwias
z zespołem złożonym z muzyków z Ustronia i Akademii Muzycznej w Katowicach.
Iza grała i śpiewała popularne przeboje
muzyki polskiej oraz zagranicznej, czyli
jak sama twierdzi, muzykę najbardziej jej
odpowiadającą. Ponownie zobaczyliśmy ją
na scenie podczas Siliesia Folk & Country
Festiwalu, gdzie akompaniowała dziewczętom z Gamy 2.
I. Zwias w czerwcu została absolwentką
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ze specjalnością prowadzenia zespołów wokalnych
i wokalno-instrumentalnych. Na ostatnim
roku akademii miała okazję odbyć stypendium w Parmie i dlatego jej pisemna praca
magisterska dotyczyła chóralistyki w tym
włoskim mieście.
- Pobyt we Włoszech to możliwość kontaktu z zupełnie inną kulturą, z innym
środowiskiem muzycznym. Zobaczyłam
jak działają tamtejsze chóry. Zobaczyłam
niesamowite przedstawienia, poznałam
wielu muzyków. Były to wspaniałe cztery
miesiące – mówi I. Zwias. - Teraz będę
miała możliwość przekazać swoją wiedzę
oraz doświadczenia uczniom oraz chórzystom, z którymi będę miała przyjemność
pracować. Stale dotąd współpracowałam
z Estradą Ludową „Czantoria” oraz TKZ
Music. Głównie jednak występuję jako
solistka i w zależności od imprezy dobieram sobie zespół. Czasem jest potrzebny
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większy skład, innym razem duet czy trio.
Lubię muzykę rozrywkową w klimacie
jazzu i popu. Całe studia to obcowanie z muzyką klasyczną, ale gdy chodzi
o granie na saksofonie i śpiewanie, to wolę
rozrywkę. „Kolorowe jarmarki”, czy „Pod
papugami”, bardzo dobrze pasują do takich
imprez jak ta na rynku. Przede wszystkim
trzeba wiedzieć, dla jakiej publiczności się
występuje. Teraz wracam do Ustronia i na
razie wszystko jest nieokreślone.
Koncerty to jakby dodatek, ale bardzo
ważny dodatek.
- W większości ludzie po akademiach
muzycznych uczą w szkołach, by mieć
zapewniony stały zarobek. A jak się
da, to się koncertuje – mówi I. Zwias.
– Środowisko muzyczne Ustronia nie
jest zbyt szerokie, ale jest wielu wspaniałych młodych muzyków, świetnych
instrumentalistów i wokalistów, którzy
mają możliwość doskonalić swoje umiejętności pod okiem znakomitych muzyków, takich jak Władysław Wilczak czy
Janusz Śliwka.
Swoje pierwsze kroki na estradzie
I. Zwias stawiała będąc członkiem Estrady
Ludowej „Czantoria” za czasów Mariana Żyły. W czasie studiów I. Zwias
uczestniczyła w warsztatach jazzowych
w Chodzieży w klasie wokalnej i saksofonu, uczestniczyła w międzynarodowych
warsztatach w Krakowie. Teraz swe doświadczenia będzie mogła przekazać miejscowej młodzieży.
Wojsław Suchta

*

*

Można żartobliwie powiedzieć, że burmistrz takiego miasta jak Ustroń, ma cały
rok wakacje. Nasze miasto, jego atrakcje
i właściwości przyciągają sporo ludzi.
Część spędza tu wakacje, wielu mieszkańców Śląska odwiedza nas natomiast
w weekendy. Niejednokrotnie spotykamy
się z opiniami, głównie starszych mieszkańców, że oni nie muszą nigdzie wyjeżdżać, bo to w Ustroniu się spędza urlop.
Osobiście od paru lat w spędzam wakacje
poza granicami naszego kraju. Z rodziną
preferujemy miejsca spokojne, na chorwackim wybrzeżu. Jest to wypoczynek
spontaniczny, w jakimś zapomnianym
miejscu, gdzie nie docierają tłumy ludzi,
gdzie nie ma zbyt wielu atrakcji współczesnej cywilizacji turystycznej. Warto
też podkreślić, że w Chorwacji ceny są
porównywalne, co także jest istotne przy
planowaniu letniego wypoczynku. Zwłaszcza przy obecnym kursie złotego opłaca
się nam wypoczywać za granicą. Do tego
część prowiantu zabieramy ze sobą, więc
koszt pobytu czteroosobowej rodziny jest
całkiem przyzwoity.
Wypoczynek dwutygodniowy pozwala
zregenerować siły, głównie jednak odpocząć psychicznie i nabrać energii do pracy,
do nowych wyzwań. Jeździmy razem
z rodziną mojego kuzyna i ze znajomymi,
a że nasze dzieci są w podobnym wieku,
więc mogą zająć się sobą, podczas gdy my
korzystamy ze spokoju, słońca i ciepłego
morza.
Jak już wspomniałem, jestem cały rok
w Ustroniu, gdzie nie brak różnych atrakcji, mam z tym do czynienia na co dzień,
więc podczas wakacyjnego wypoczynku
staram się odpocząć psychicznie, odciąć
się od tematów bieżących, z którymi
codziennie musi się borykać burmistrz
takiego miasta jak Ustroń.
A nasze miasto jest coraz bardziej ciekawe jako miejsce wypoczynku dla ludzi
oczekujących wielu atrakcji. Mamy wyciąg
na Czantorię, Leśny Park Niespodzianek,
parki linowe, a przede wszystkim w lecie
ludzi przyciągają plaże nad Wisłą. Jest cała
gama usług, począwszy od dobrej bazy hotelowej, uzdrowiskowej, po kwatery prywatne i pensjonaty. Bez problemu można
w Ustroniu sobie zorganizować czas, a kto
chce może korzystać ze szlaków górskich
i tym samym odciąć się od cywilizacyjnych uwarunkowań. Mamy piękne tereny
w Dobce, są trasy spacerowe. Bez trudu
można sobie zorganizować wycieczkę.
Jest więc u nas możliwość wypoczynku,
korzystania z licznych atrakcji. Można
w naszym mieście wypoczywać aktywnie,
można odnaleźć spokój, a wiele atrakcji
jest dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Notował: (ws)
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Tomasz Żółtko.			

Fot. A. Rokosz

inaczej nie potrafię

Tomasz Żółtko koncertował w kościele Ap. Jakuba Starszego. Po
koncercie namówiłam artystę na rozmowę.
Koncertował pan w Ustroniu, bywał tu pan?
Ja w ogóle często bywam w Ustroniu, ponieważ moja żona stąd
pochodzi, my tu po prostu często bywamy. Jeżeli chodzi o koncertowanie, to rzeczywiście koncertowałem w Ustroniu wiele razy.
Jak się zaczęła pana przygoda z muzyką?
Ja odkąd siegnę pamięcią zawsze miałem do czynienia z muzyką.
Pochodzę z takiej umuzykalnionej rodziny, więc pewne klimaty
wyssałem z mlekiem matki. No i kiedyś tam, ani się nie spostrzegłem jak zostałem artystą. To było trochę przez przypadek, o ile
w życiu można mówić o przypadku, bo miałem inne plany, no
ale tak się to potoczyło. Zawodowo robię to, co robię, od 1989
roku. Zbiegło się to ze zmianami ustrojowymi, padła cenzura.
Trwa to już 19 lat.
Wybrał pan drogę trudną, artysty wędrującego z gitarą.
Powiedział pan że tacy artyści już niedługo wyginą, dlaczego
więc wybrał pan taki rodzaj muzykowania?
Dlaczego taka muzyka? Dobre pytanie. Ja innej nie potrafię, to
jest chyba najprostsza odpowiedź.
Dlaczego pan myśli, że artyści tego typu jak pan niedługo
wyginą?
No, może w tym jest trochę kokieterii, ale jest to niszowe, to na
pewno nie jest muzyka dla tak zwanych mas. Zawsze będą ludzie,
którzy będą chcieli czegoś takiego słuchać i się przy tym zamyślić.
Własnie dla nich to robię. Nie czuję jakiegoś rozgoryczenia, czy
niespełnienia. Jest dobrze tak, jak jest, żeby nie było gorzej.
W swoich tekstach porusza pan istotne problemy. Śpiewa
i pisze o samotności, miłości, o tym, że jesteśmy często głupi
i naiwni, dajemy się omamić błyskotkom tego świata. Co pana
tak najbardziej u ludzi oburza?
Prostactwo, fanatyzm, na przykład kwintesencją tego, czego nie
lubię, co mnie oburza, zniesmacza jest zachowanie pań i panów
posłów na komisji kilka dni temu. To jest kwintesencja tego, czego
najbardziej nie lubię w ludziach.
Pana teksty, jak zresztą sam pan stwierdził, są bardzo dosadne, sarkastyczne. Czy spotkał się pan już z sytuacją, że ludzie
nie potrafili zaakceptować takiego przekazu?
Nikt mnie jeszcze na dzidach nie wyniósł, ale tak, to się zdarza.
Zresztą nie ma obowiazku zachwycania się Tomaszem Żółtko,
jak komuś to nie odpowiada, to niech słucha kogoś innego.
Ale czy ma pan poczucie, że jest pan takim artystą skandalizującym, czy jest to tylko określenie stworzone na potrzeby
kogoś lub czegoś przez krytyków?
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To wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod słowem skandal.
Ja w żaden sposób swojej twórczości ze skandalem nie kojarzę.
Skandal to dla mnie zachowanie pod tytułem: wyszedł na scenę
i zdjął spodnie. Więc ja nie mam poczucia, że jestem skandalistą,
ale też nie mam wpływu na to, jak jestem odbierany przez innych.
Jeśli się to komuś ze skandalem kojarzy, to jest ok.
Oprócz tego, że pan śpiewa, jest pan też poetą. W swoich
wierszach w bardzo piękny sposób mówi pan o rzeczach
trudnych, ale ważnych dla każdego człowieka. Skąd pan
czerpie natchnienie?
Jakby to banalnie powiedzieć, z życia.
Nagle czuje pan ten moment i musi pan coś napisać?
Tak, męczy mnie, ciągle mnie coś męczy i piszę. Zresztą różne rzeczy piszę, piosenki, publicystykę, wiersze, tak że są to różne formy,
ale generalnie to się sprowadza do tego samego, że mnie męczy.
Jak często pana męczy wobec tego?
Non stop mnie męczy, to wcale nie jest takie fajne.
Kiedy pan pisze, to ile to trwa?
Nie ma reguły, czasami jest już, a czasami rwę papier, klnę, biegam po ścianach, rwę włosy z głowy.
Ostatnio modny stał się termin poezja współczesna. Czy pan
się wpisuje w ten nurt?
Ja nie wiem, co to znaczy. Mnie w ogóle nie odpowiada takie
szufladkowanie. Ja rozumiem, że są ktytycy, którzy z tego żyją
i oni to jakoś na swoje potrzeby wykorzystują. Znowu się odwołam do współczesnej rzeczywistości politycznej. Ostatnio chyba
pan premier taką fraszkę przytoczył o krytykach i eunuchach.
Moje myślenie na ten temat jest bardzo zbieżne, ja nie chcę
w tym uczestniczyć, bo krytycy jakby żerują na czyichś wytworach, lepszych lub gorszych, wszystko jedno, ale żerują na
nich. Gdyby nie było tych, którzy piszą, nie byliby w stanie
nic zrobić. To jest taki pasożytniczy zawód. Dla mnie ważne
w czyjejś twórczości, wszystko jedno jakiej, jest to, czy ona robi
na mnie jakieś wrażenie, czy mnie do czegoś popycha, czy mnie
do czegoś prowokuje, czy jest mi do czegoś potrzebna. To są jakieś
kryteria, oczywiście bardzo subiektywne, ale dla mnie ważne,
a nie to, czy ktoś się wpisuje w taki nurt, czy inny.
Jakie ma pan marzenia?
Nie poświęcam zbyt dużo czasu marzeniom, może dlatego,
że żyję życiem spełnionym i jest mi dobrze. Dobrze mi jest
z Bogiem, dobrze mi jest ze sobą, dobrze mi jest z najbliższymi.
Ale oczywiście mam jakieś tam marzenia. Chciałbym dobrze
wychować dzieci, chciałbym kupić nowy samochód (śmiech).
Facet zawsze jest jak duże dziecko, potrzebuje nowych zabawek.
Marzę o zwiedzaniu świata, to jest taka nasza rodzinna pasja,
dużo jeździmy.
Chyba dla każdego bycie ojcem jest takim doświadczeniem
szczególnym, co w pana życiu zmieniło się po urodzeniu
dzieci?
O, no to jest rewolucja w życiu. Dzieci bardzo mocno stawiają do
pionu człowieka, bardzo też weryfikują wszystkie wcześniejsze
teorie o wychowaniu, bardzo często zawstydzają, prowokują takie
myśli pod tytułem: „Słuchajcie tego, co mówię, ale niekoniecznie
patrzcie, jak żyję”. Dzieci, to jest wielka rewolucja w życiu, porównywalna chyba tylko z małżeństwem. Jest to jednak wspaniałe
wyzwanie. Trudne, ale wspaniałe i takie bardzo inspirujące, takie
bardzo życiowe, nie wyabstrahowane.
Ile wydał pan płyt?
Płyt wydałem dziesięć, właśnie wychodzi następna, składanka.
Tomików wierszy uzbierało się pięć. Koncertów gram sto rocznie.
Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, który robi to, co kocha i jest
w stanie utrzymać z tego rodzinę, siebie.
Co pan sądzi na temat dzisiejszego świata?
Nie lubię dzisiejszego świata, świat to jest może zbyt ogólne słowo.
Na pewno niezbyt dobrze się czuję w kraju, w którym przyszło mi
żyć. Jest tu zbyt duszno. Niezręcznie mi o tym mówić, bo z jednej
strony tu się urodziłem i mam jakiś sentyment do tego kraju. Nie
chcę się też przesadnie uskarżać, bo przecież mógłbym wyjechać,
a nie wyjeżdżam, jestem, coś mnie tutaj trzyma. Są to rzeczy
ważne, ale trochę jestem rozdarty, bo oprócz rzeczy naprawdę pięknych, które mnie tutaj trzymają, to jest wiele rzeczy tak strasznie
denerwujących, które powodują, że jest mi tu strasznie duszno.
Mam wrażenie, że Polska jest bardzo nietolerancyjnym krajem,
takim załganym często, no ale to jest długi temat.
				
Rozmawiała: Anna Rokosz
31 lipca 2008 r.

Rok 1959. Bronisława Sajewicz z domu Nowak z córkami Renią
i śpiącą w wózku Krysią na tle ratusza.

Uczestniczki wojewódzkiej Eskulapiady w roku 1977, uczennice
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu.
Od lewej: Małgorzata Sikora, Antonina Porębska, Brygida
Panek, Renata Sikora, Halina Wawrzyk, opiekunka SK PCK
Maria Pasterna.
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„Poranek pieśni”. Chór z Polany.					

Fot. W. Suchta

dni jakubowe

W ramach IV Festiwalu Ekumenicznego
w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Ustroniu odbyły się Dni Jakubowe.
Trwały od czwartku, 24 lipca do niedzieli,
27 lipca. W ciągu tych kilku dni odbył się
szereg imprez. Wszystkie miały miejsce
w kościele Ap. Jakuba Starszego. W czwartek zaśpiewał chór „Cantate” z BielskaBiałej, który zaprezentował 15 pieśni
i dwa psalmy. Usłyszeliśmy między innymi
takie utwory, jak „Otwórzcie serca, żyć
będziecie”, „W świetle Pana”, „Tyś jak
skała, Tyś jak wzgórze”, Moja nadzieja”,
„Za krokiem krok”, „Wśród tylu trosk”.
„Cantate” to chór w większości młodzieżowy, mieszany. W przerwach między
kolejnymi pieśniami wykonywanymi przez
chórzystów, prezentował swoje wiersze
pisane gwarą, poeta z Kowal Jan Chmiel.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy przepiękne wiersze o umiłowaniu świata, swojej
małej ojczyzny i Boga, jako tego, który
nam ten świat podarował. Piątkowy wieczór należał do chóru nauczycielskiego
„Jaszkiser” z Węgier. Przed rozpoczęciem
koncertu chór ustawił się w dwóch kolumnach przy wejściu głównym i wszedł
do kościoła ze śpiewem na ustach. W taki
sposób pozdrowił zebranych w kościele
słuchaczy. Węgierscy goście podzielili
swój występ na pięć części, wśród których
znalazły się pieśni z akompaniamentem
pianina oraz utwory organowe. Na pianinie i organach grał Lorant Rez. Słuchacze
mieli więc możliwość wysłuchania nie
tylko pieśni, ale również utworów pięknie
brzmiących na kościelnych organach.
W sobotę natomiast wystąpił z koncertem
Tomasz Żółtko. Artysta przy pomocy gitary
stworzył w kościele niepowtarzalny klimat.
Mimo, że większość słuchających siedziała
rozproszona po całym kościele, nie zrezygnował z nawiązania z nimi kontaktu.
Podczas swojego koncertu wielokrotnie
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zadawał publiczności pytania, czasem
i takie z gatunku trudnych, życiowych. Nie
tylko swoimi tekstami zmuszał do myślenia. Publiczność na te próby reagowała
bardzo chętnie, włączając się do rozmowy.
Mimo iż z początku były to tylko pojedyncze głosy, to z biegiem czasu klimat robił
się coraz bardziej przyjacielski. Jak sam
artysta zaznaczył, niektóre z jego piosenek
były nieco dosadne, ironiczne. Starał się
więc każdą z nich opatrzyć jakimś komentarzem. Tomasz Żółtko oprócz świetnych,
pełnych ekspresji piosenek zaprezentował
również swoje utwory poetyckie. Mimo,
iż przedział wieku słuchających był bar-

dzo zróżnicowany, chyba wszyscy wyszli
z koncertu zadowoleni, tym bardziej, że
brawami zachęcili artystę do przedłużenia
występu.
W niedzielę, wcześnie rano, tuż przed
nabożeństwem odbył się „Poranek pieśni”.
W dziejach każdej parafii są daty szczególne. Do takich należy data poświęcenia kościoła. W czasie Dni Jakubowych
Parafia Ewangelicka w Ustroniu przypomina co roku datę poświęcenia swego
kościoła Ap. Jakuba Starszego. Poświęcenie to miało miejsce 25 lipca 1838 roku.
W czasie obecnych Dni Jakubowych świętowano okrągłą rocznicę 225-lecia istnienia
kościoła i 170-lecia jego poświęcenia. Dla
parafian, członków tego zboru są to dni
szczególnie radosne, wyjątkowe, skłaniające do refleksji nie tylko nad trwałością
tej budowli, ale przede wszystkim nad
trwałością tej żywej wspólnoty, do której
należą. Obchody rocznicowe świętowano
podczas uroczystego nabożeństwa w niedzielę, 27 lipca. Zarówno w kościele, jak
i na placu przed kościołem, zebrały się rzesze wiernych. Nabożeństwo
w kościele poprowadził proboszcz parafii ks. Piotr Wowry, a kazanie wygłosił zaproszony ks. Waldemar Szajthauer
z Wisły. Nabożeństwo na placu kościelnym poprowadził ks. Marek Twardzik,
a kazanie wygłosił zaproszony specjalnie
na tę okazję wraz z małżonką ks. Marcin
Brzóska ze Świętochłowic. Nabożeństwu
towarzyszył chór parafialny pod dyrekcją
Krystyny Gibiec, który zaśpiewał kilka
pieśni. Zwracając się do wiernych ks.
M. Brzóska porównał kościół Ap. Jakuba
Starszego do otwartej bramy wiodącej
w ewangelicki Beskid Śląski. Podkreślił
też, jak ważne jest, by wspólnota dbała o to,
by ten kościół nie przestał być potrzebny.
Mówił między innymi:
Przewielebni księża, czcigodni członkowie Rady Parafialnej, drodzy chórzyści, moi kochani, drodzy bracia i siostry
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w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Na
początku tego rozważania pragnę serdecznie podziękować za to szczególne
wyróżnienie, jakim jest zaproszenie mnie
wraz z moją małżonką do wzięcia udziału
w tym szczególnym święcie waszej parafii,
225 rocznicy jej założenia i 170 rocznicy
położenia kamienia węgielnego pod wasz
kościół, ustrońską świątynię Ap. Jakuba
Starszego. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i przynoszę wam także pozdrowienia od Rad Parafialnych, w których ja
z Bożej łaski służę, w Świętochłowicach
i Rudzie Śląskiej Wirku w Diecezji Katowickiej. Moi drodzy Stojący na wzgórzu
kościół Jezusowy w Cieszynie, który za rok
obchodzić będzie swój jubileusz 300-lecia,
porównywany jest często do biblijnego
obrazu miasta na górze. Tam na wzgórzu,
na Wyższej Bramie położony kościół jak
gdyby przynosi na oczy ten właśnie obraz
biblijny miasta na górze. Ilekroć jadę tu
do Ustronia, czy dalej jeszcze do Wisły, już
z daleka widzę wieżę waszej świątyni i na
myśl przychodzi mi wówczas inny obraz,
biblijny obraz bramy. Ustroński kościół
Jakubowy jest niczym brama wiodąca
w ewangelicki Beskid Śląski. Jest ten kościół także metaforą słów Jezusa, który powiedział o sobie, że jest bramą. Zawsze
otwartą, tak, jak zawsze otwarte w geście
powitania, pozdrowienia były ręce Jezusa. Otwarty, zapraszający kościół, takim
jest to miejsce dla parafian, dla mieszkańców Ustronia, okolicy, a także dla turystów, którzy zwiedzają kościół (…) W dniu,
w którym wspominamy radosne wydarzenia, budowę parafii, otwarcie świątyni dla ludu spragnionego Bożego słowa,
czytamy dzisiaj słowa inne o tragicznym
wydarzeniu, jakim było zburzenie Jerozolimy przez wojska babilońskiego króla,
a miało to miejsce w 87 roku przed narodzeniem Jezusa. Rozwścieczeni żydowskim powstaniem Babilończycy położyli
w gruzach miasto, a wraz z nim największą świętość Izraelitów, świątynię jedynego Boga. To wydarzenie rozpoczęło potem 70 lat niewoli babilońskiej jednego
z najtrudniejszych okresów w historii życia narodu wybranego. Dlaczego Bóg tak
ostro i drastycznie obszedł się ze swoim
ludem, dlaczego tak dotkliwie go ukarał,
a przede wszystkim dlaczego pozwolił, aby
zburzona została świątynia wzniesiona
ku Jego chwale, ku jego czci. Moi drodzy,
u Boga każde wydarzenie ma swój głęboki
sens. Bóg pozwolił na zburzenie świątyni,
by pokazać swemu ludowi, że dla niego
przestała ona być już potrzebna (…). Gdy
mamy czegoś pod dostatkiem, przestajemy
to dostrzegać, a przede wszystkim doceniać.
70 lat niewoli babilońskiej trzeba było, by
Żydzi odnaleźli korzenie swego Boga. Te
70 lat okazało się czasem wielkiej tęsknoty
za Bogiem. Pokolenia, które żyły tam na
uchodźctwie, tęskniły za tym, by powrócić
do Judei i odbudować świątynię, a wraz
z nią całe miasto.
Ks. W. Szajthauer, który zwracał się do
wiernych z ambony w kościele gromkim
głosem, przypomniał o potrzebie ciągłego
budowania siebie po to, by budowla, którą
jest Kościół stawała się coraz piękniejsza,
byśmy mogli dawać świadectwo swej
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wiary. Przestrzegał też przed narzekaniem
na nudę i apatię we wspólnocie parafialnej, bo przecież w dużej mierze my sami
jesteśmy odpowiedzialni za to, jaka ta
wspólnota jest. Zwrócił się do wiernych
tymi słowami:
Na Jezusa Chrystusa musi być nakierowane spojrzenie tych wszystkich, którzy Kościół tworzą i którzy żyją z Jezusa
Chrystusa, z całego bogactwa Jego łaski,
bo właśnie Jezus Chrystus jest podstawą
każdego Kościoła, każdego pojedyńczego
Zboru, bo wszędzie tam, gdzie ten Zbór
istnieje, gdzie w Jego imieniu zgromadzeni
jesteśmy my wszyscy, gdzie my wołamy do
Niego i przychodzimy, On jest pośród nas,
bo On jest głową i panem Kościoła, jest jego
źródłem mocy i siły, jest gwarantem jego
istnienia. Moi drodzy wielokrotnie mamy
okazję przyglądać się także liczącym wiele
setek lat świątyniom. Podróżując dzisiaj
po świecie oglądamy wspaniałe katedry,
cudowne budowle, która nas zachwycają
i w których my także, kiedy wejdziemy do
środka, odnajdujemy wielkość i potęgę, więcej, chwałę samego Boga. Ale zauważcie drogie Siostry i Bracia, że te budowle cudowne,
wspaniałe, którymi się zachwycamy, one tak
na prawdę nigdy nie zostały zakończone. Ich
budowa, a jeśli nie budowa, to remont, odnawianie, właściwie trwa przez cały czas. I tak
jest z tym Kościołem duchowym, z tymi, którzy
w owych świątyniach, wspaniałych katedrach
gromadzą się jako Chrystusowy Zbór i Kościół. My również stale, każdego dnia na nowo
musimy budować siebie, aby ta budowla,
Kościół stawała się coraz lepsza i piękniejsza,
a więcej, ażebyśmy składać mogli świadectwo przynależności do Jezusa Chrystusa i by przez nas każdy mógł poznać, kto
jest panem Kościoła, gdzie jest nasze serce
i nasza myśl, komu zaufaliśmy, na kim polegamy i dlaczego życie nasze przepełnione
jest tak wspaniałymi wartościami, radością,
pokojem, miłością, ufnością, wiarą, sprawiającymi, że żyjemy w wielkim pokoju
ducha, a życie nasze ma właściwy sens

Fot. W. Suchta

i właściwą treść. Dzisiejsze słowo apostolskie
przypomina nam, że zbudowani jesteśmy na
fundamencie apostołów i proroków, którego
kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus,
na którym budowa mocno spojona, rośnie
w przybytek chwały, na którym my się wespół budujemy i wreszcie na mieszkanie
Boże. Od apostołów i proroków, moi drodzy,
otrzymaliśmy te wspaniałe dziedzictwo, to
dziedzictwo nie kulturowe, ale to wspaniałe
dziedzictwo duchowe, bo na nim jest Chrystusowy Kościół. Tego dziedzictwa też my,
jako spadkobiercy, dziedzice powinniśmy
strzec i pilnować. Wzywa do tego apostoł na
innym miejscu, kiedy każdego z nas zachęca
trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony
twojej, pilnuj, jak słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii sprzed ołtarza, otrzymanej
Bożej łaski i czerp z tego zdroju, ku wspólnemu, ale także ku twojemu wychowaniu,
abyś wzrastał w żywej i prawdziwej wierze, abyś wiedział, kim jesteś i dokąd jasno
i wyraźnie zmierzasz. A trzeba trzymać, bo
to oznacza nie tylko zachowywać obecny
stan posiadania, to nie tylko spoglądać
na nasze dziś, ale to także spoglądać na
nasze jutro, bo dzieło apostołów, które nam
Siostry i Bracia zostało powierzone poprzez Chrystusowy Testament, jest tym, które
jest w naszych rękach, w naszych sercach
i w naszym umyśle, aby się rozwijało dla
sprawy Jezusa Chrystusa, a nade wszystko
dla zbawienia, dla żywego człowieka, dla
tych, którzy może jeszcze dziś od tego Kościoła stoją z dala.
Po nabożeństwie część licznie zgromadzonych wiernych udała się w kierunku rozłożonych straganów ciasteczkami
i innymi słodkościami. Na straganach nie
brakło też zabawek i oczywiście balonów.
Zainteresowani mogli też zakupić prace
osób niepełnosprawnych rozłożone na
placu kościelnym. Mimo, że poprzednie
dni były bardzo deszczowe, to jednak
w niedzielę pięknie świeciło słońce, sprzyjając duchownym odprawiającym nabożeństwo na zewnątrz kościoła. Anna Rokosz
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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 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
			
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”:

- „Haft richelieu Ewy Bąk z ustrońskiego Manhatanu”
- „Rośliny z naszych łąk i drewniane ptaki” Krzysztofa Czadera
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: alarmowy 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 i niedziela od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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W ubiegłą sobotę, 26 lipca, odbył się w Ustroniu drugi Mini Reggae
Fest. Ze sceny w amfiteatrze płynęła muzyka takich gatunków, jak
reggae roots, dancehall, ragga muffin. Na imprezę przybyło bardzo
wielu ludzi – prawie wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Sporo
osób świetnie bawiło się pod sceną, szczególnie podczas występu
ustrońskiego zespołu Silesian Sound System.
Fot. W. Suchta
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KOMUNIKAT
Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie
systemów wykrywania skażeń i właściwości organów
w tych sprawach ( Dz. U. Nr 191, póz. 1415), przeprowadzony zostanie wojewódzki test sprawności
systemu ostrzegania i alarmowania ludności województwa śląskiego.
W związku z powyższym oraz w związku z 64
rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Wydział
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Ustroń, informuje Szanownych Mieszkańców, Wczasowiczów i Kuracjuszy, że na terenie
miasta syreny alarmowe uruchomione zostaną w dniu
1 sierpnia 2008 r. / piątek/ o godz. 17.00
W ramach testu emitowany będzie - ciągły modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.
W przypadku pojawienia się na terenie miasta realnego zagrożenia w dniu planowanego testu, np. zagrożenie powodziowe, wichury, katastrofy chemiczne lub
ekologiczne, powyższy test zostanie odwołany.
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Alicja Żyła

Jako sie mocie ludeczkowie
Łostatnio tak nóm doloło, że człowiekowi sie ani nie
chciało wyńś z chałupy, nejwyżyj łoto po chlyb codziynny
do pobliskigo sklepu i hónym naspadek. Tóż co tu robić
w taki szpatny czas? Jo kapke rybiźli przerobiła na soki,
ale mało tego latoś móm tóż żech sie przi tym nie utropiła.
Kamratka dała mi też ze dwa kilo wiśni, ale chłop to chcioł
zaloć szpyrytusym na wiśniówke i żech mu to niechała. Na
śliwki trzeja jeszcze kapke poczkać, a i tych nie bydzie za
moc, nó i latoś doista ni móm utropy z zawarzowanim, jako
łoto baji łóńskigo roku.
Prziszła we strzode do mnie kuzynka, je kapke młodszo,
ale też już mo piónty krziżyk. Wlazła do postrzodka tako
rozpajedzóno, że ani bardzo nie siadła, a już chciała, coby
ji kómputer puścić. Wnuczki akurat nie było w chałupie
i musiałymy poczkać. Prziszła dziepro ło godzine, tóż my
zdónżyły łobmówić całóm dziedzine i sfutrować reszte buchty z kakałym, co mi sie ostała łod niedziele.
A tu ledwo dziywcze zapuściło tyn sprzynt, ta hónym se
zażyczyła coby ji łodewrzić „Naszóm Klase”. Jo już słyszała, że naroz wszyscy wracajóm do szkolnych czasów,
ale żeby skwóla tego aż tak zgłupnóć. To nima możne. Tóż
łotwiyrómy ty klasy, a tam kożdy sie chce przekozać z jak
nejlepszej stróny. Isto coby insi zowiścili. Dejcie ludzie
spokuj! Łoto baji moja kamratka. Wszyscy co jóm znajóm
wiedzóm, że je świdrato, tóż sie sfotografowała w czornych
łokulorach przed swojóm szumnóm chałupóm. Na fotce
zmieściło sie jeszcze nowiutki auto, ale też kónszczek auta
łod sómsiada i jego rasowy buldog. Dziwómy sie dali, a tam
zaś sie przekazuje inszo moja znómo. Je tak hrubo bestyja,
dyć żech jóm wczora widziała, tóż przeca na tym zdjynciu
już by nic ni mógła ukozać. Ale ni. Sprytnie sie skryła za
krzoczkym ruży w zogródce, jyno ji gymbe widać. W kłobuku
sie elegantka sfotografowała, a na przodku dwa kochane
bobaski wnuki – bliźnioczki.
Moja siostra co drugi tydziyń chodzi na spotkani klasowe.
Pore bab, co nie widziało sie ze trzicet roków, aż tu nogle ni
mogóm bez siebie wydzierżeć. Tyn Internet to ci je dziepro
siła. Czy wyście też już na tym punkcie zgupli?
Jewka

„Anna Paola Mode”

sklep z odzieżą włoską w Ustroniu,
poszukuje do pracy sprzedawcy.
Informacje pod nr tel. 691 611 666
POZIOMO: 1) podcięcie rywala na boisku, 4) zajęcie
w polu, 6) dumny z ogona, 8) ogrodzenie, 9) pokój Anglika,
10) dolna kondygnacja, 11) imię żeńskie, 12) naukowcy,
13) imię męskie, 14) choroba zakaźna, 15) nie potrzebuje
dowodu, 16) gruby skręcony sznur, 17) drewniany stołek, 18) ogród pełen zwierzaków, 19) napój alkoholowy,
20) drewniane kajdany.

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

PIONOWO: 1) ankieta, druk, 2) mroczny teren, 3) do oddania, 4) liczy i liczy, 5) posag weselny, 6) czeskie artykuły
spożywcze, 7) do nauki zawodu w szkole, 11) miasto we
Włoszech, 13) Tadeusz dla bliskich, 14) zieleń i woda na
pustyni.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 8 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 29

lipiec lubi przypiec
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Oldrych Sikora,
ul. 3 Maja 3. Zapraszamy do redakcji.

31 lipca 2008 r.			
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Uczestnicy pikniku.                                                                        

             

Piknik rodzinny
Lato kojarzy się z wypoczynkiem
i rozrywką na świeżym powietrzu. Toteż
18 lipca 2008 odbył się w Miejskim
Domu Spokojnej Starości w Ustroniu,
tradycyjny piknik rodzinny – impreza
w przydomowym ogrodzie, na którym każdy pensjonariusz mógł zaprosić jedną osobę
z kręgu rodziny czy przyjaciół. Oprócz
pensjonariuszy i ich gości w pikniku

Śpiewa chór „Cantate”.

uczestniczyły zaproszone delegacje
– pensjonariusze i ich opiekunowie –
z zaprzyjaźnionych Domów o podobnym
profilu działalności, a są to: Powiatowy
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
z Cieszyna, Dom Spokojnej Starości
z Cieszyna, Dom Opieki z Czeskiego Cieszyna i Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja
Pokoju” z Bytomia.

Fot. Archiwum Parafii

trafiają do słuchaczy

W czwartek z okazji obchodów Dni Jakubowych w kościele Ap. Jakuba Starszego
zaśpiewał chór „Cantate” z Bielska- Białej.
Swoją młodzieńczą radością śpiewania
zachwycił wszystkich słuchających, którzy jednak mimo niesprzyjającej aury
za oknem, dość licznie pojawili się na
koncercie. Po występie zamieniłam kilka
zdań na temat chóru i jego działalności
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z dyrygentką Małgorzatą Penkalą – Ogrodnik. Okazało się, że chórzyści częściowo
pochodzą ze Starego Bielska, a częściowo
z Jaworza. Śpiewają już jedenaście lat, od
1997 roku. To właśnie w tym roku po raz
pierwszy wystąpili na Dniach Jakubowych.
Był to wtedy oczywiście całkowicie inny
skład. Zespół założyła Małgorzata Penkala
– Ogrodnik.

Piknik rozpoczął się o godzinie 10 kawą
i ciastem upieczonym na miejscu przez pracownice kuchni. Wśród wypieków znalazł
się tradycyjny „kołacz z borówkami”. Delektując się ciastem i kawą, uczestnicy pikniku
słuchali piosenek z kaset. Po chwili dotarł
Zespół Regionalny „Beskuryje” z Cisownicy,
który umilał czas piosenkami regionalnymi, zachęcając uczestników do wspólnego
śpiewania. Wierszowanymi tekstami gwarowymi zabawiała słuchaczy Helena Wróbel
z tegoż zespołu. Następnie „Beskuryje” zostały poczęstowane kawą i ciastem, zapowiadając po posiłku dalszą część programu.
W międzyczasie dotarł na piknik zespół
„PREMIERA ARS” z Krakowa, który wykonał znane i zawsze popularne przeboje
tzw. evergreeny. Uczestnicy od czasu do
czasu dołączali się w śpiewie, dwie odważne pary zatańczyły.
Następnie podano smaczny obiad,
a po obiedzie wystąpiły znów „Beskuryje”
z Cisownicy, pod kierownictwem pani
Eugenii Larysz.
Gdzieś tak między 14.00 a 15.00 goście
zaczęli żegnać się i odjeżdżać, a na końcu
syci w sensie dosłownym oraz syci wrażeń pensjonariusze, udali się do swoich
pokoi.
Pogoda wyjątkowo dopisała, był słoneczny, chociaż nie za gorący dzień. Należy to podkreślić, gdyż cały ten tydzień
był chłodny i deszczowy, a jeszcze poprzedniego dnia oraz późnym wieczorem,
podał deszcz. Ranek 18 lipca też wstał
pochmurny i nic nie zapowiadało tak przyjemnej pogody. Tak, więc piknik był ze
wszech miar udany. Następny w przyszłym
roku.
jot-ef
- Założyłam go za namową ówczesnego
wikarego parafii z Jaworza - mówi moja
rozmówczyni. - Tak to jakoś przetrwało
jedenaście lat.
W chórze przeważa młodzież, ale są
również starsze osoby.
- Ciężko jest kogoś zwerbować, to fakt mówi, gdy pytam, jak udało jej się zebrać
tak liczny chór. - Młodzież jest teraz bardzo
trudno namówić do czegokolwiek, ale jakoś
się to nam udaje. Właściwie to jest tak, że
część chórzystów to moja rodzina, trochę
znajomi i przyjaciele. Razem tworzymy
taką wspólną rodzinę chórową.
Na moje pytanie, jak udaje jej się werbować nowych adeptów śpiewania, odpowiada:
- Staram się przez tych najmłodszych
docierać do jeszcze młodszych, by zdobyć
nowych członków. Ktoś już chodzi do
zespołu, podoba mu się i próbuje swoich
kolegów i koleżanki zwerbować.
Na przestrzeni 11 lat chór wielokrotnie
zmieniał swoją liczebność, aktualnie śpiewa w nim 25 osób
Na początku było dość licznie, później
był kryzys, a ostatnio zaczęła się ich działalność rozwijać. Ćwiczą raz w tygodniu,
w czwartki, po dwie godziny. Repertuar
chóru jest bardziej młodzieżowy, ale, jak
zapewnia dyrygentka, ci starsi bardzo go
lubią. Swoimi pieśniami szybko trafiają do
słuchaczy, szczególnie tych młodszych, chociaż starsi również bardzo chętnie ich słuchają. Występują głównie w parafiach. (ar)
31 lipca 2008 r.

wieczór kpin

Przez całe wakacje w każdą niedzielę na
rynku odbywają się wieczory muzyczne.
W poprzednich latach występowali artyści
z Filharmonii Śląskiej, były zespoły regionalne, miejscowe zespoły wokalne. W tym
roku postanowiono zaprosić na występy
grupy młodzieżowe, choć wieczorem
w niedzielę na rynku młodzieży było
niewiele. Wystąpić mieli młodzi ludzie
z Rybnika, ale nie można się było ich doczekać. Młodzieżowe gwiazdy rozpoczęły
koncert z godzinnym opóźnieniem. Ponoć
nie mogli dojechać. A że młodzieży nie
było, trudno się dziwić. Już po wysłuchaniu pierwszego utworu, można było spokojnie iść do domu. Widocznie obeznana
w środowisku muzycznym młodzież wiedziała wcześniej, że na rynek nie opłaca się
przychodzić.
Wojsław Suchta

Już rosną.

Fot. W. Suchta

Co wydrwi Kabaret

Sezon letni w amfiteatrze, jak co roku
oferuje mieszkańcom i wczasowiczom
rozrywkowe weekendy, z których wyżej
wspomniani chętnie korzystają, bawiąc
się w najlepsze. Oczywiście najpopularniejsze są imprezy otwarte, kiedy to
przez widownię amfiteatru przewijają się
tłumy, ludzie przysiadają, słuchają, spacerują, wracają. Z pewnością będzie tak
2 sierpnia, bowiem na scenie zaprezentuje
się jeden z najlepszych zespołów polskiej
sceny kabaretowej – Kabaret pod Wyrwigroszem. Tego lata fundusz mamy nieco
większy niż zazwyczaj, a to za sprawą
piwnego sponsora wspierającego MDK
„Prażakówka” w tym roku.

31 lipca 2008 r.			

Dzięki niemu mogliśmy zaprosić do
amfiteatru gwiazdy większego formatu
i zaoferować ich program szerokiej publiczności, jako darmowe atrakcje do pobytu w naszym mieście, co już odbija się
pozytywnym echem, a Ustroń postrzegany
jest jako tętniąca życiem prawdziwa stolica
Podbeskidzia.
Co zaoferuje nam Kabaret pod Wyrwigroszem? Może skecz pt. „Profesor
Miodek”, „Pogrzeb dziadka”, „Z Ziemi Polskiej do Wolski”, a może „Koniec
świata”, „Joźin z Bażin”,„Między Bugiem
a Prawdą”? Zobaczą Ci, którzy przyjdą
w sobotę, 2 sierpnia do amfiteatru. Zapraszam serdecznie, wstęp wolny.
(BNŻ)

Młodzi muzycy.

Fot. W. Suchta
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www.ustron.pl

	kultura

2.8 		 godz. 19.00
									
3.8
godz. 18.00

Kabaret Pod Wyrwigroszem, amfiteatr.
Wieczór muzyczny na rynku, rynek.

1-7.8 godz. 16.50
									
1-7.8 godz. 18.20
									
1-7.8 godz. 20.15
									

Alvin i wiewiórki, kino familijne w polskiej wersji językowej, 7 lat, USA.
Kochanice króla, historyczny, 15 lat,
USA.
Sierociniec, thriller, 15 lat, Meksyk/Hiszpania.

KINO

dziesięć lat temu
W Hermanicach w dwóch domach obok siebie przy ul. Różanej gniazda założyły szerszenie. Mieszkanka jednego z domów
jest uczulona na użądlenia, nic więc dziwnego, że poczuła się
zagrożona. Gniazda szerszeni zakładane w domach i ich pobliżu to ostatnio często powtarzający się temat w prasie, była też
informacja w telewizji. Ze wszystkich tych doniesień wynika, że
odpowiedzialnymi za likwidowanie gniazd szerszeni są strażacy.
Właśnie dlatego mieszkanka z ul. Różanej zadzwoniła do Państwowej Straży Pożarnej w Polanie z prośbą o pomoc w zlikwidowaniu
gniazda. Jakież było jej zdziwienie, gdy dowiedziała się, że tego
typu akcje nie należą do kompetencji strażaków, a zajmują się
nimi wyspecjalizowane firmy.

Nie w tę stronę!

Fot. W. Suchta

Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e, 033854-53-98.
Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
- szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie tylko... Zamów bezpłatny pomiar. Tel.
728-340-518, 33-854-22-57.
Komfortowe mieszkanie dla 2, 3
osób, tel. 033-852- 81-12.
Sklep 50 m2 wędliniarz/piekarz,
tel. 033-852- 81-12.
Angielski - korepetycje, tłumaczenie.
0-516-083-539.

Kompletna likwidacja mieszkania,
bardzo tanio. Od A - automat do
Z - zmywarka, tel. 033-852- 8112.
Koszenie trawy, ścinka drzew, zakładanie ogrodów. 0-507-054-163.
Sprzedam clio 1,5 DCI, 2004 rok.
0-880-610-633.
Sprzedam renault scenic 1,9 DCI,
2001 rok. 0-880-610-633.
Pilnie sprzedam meblościankęszafa 2 - drzwiowa, witryna przeszklona z dwoma szufladami,
barek, półka między meblami
z dwoma szufladami, jasny orzech.
Meble 4-letnie. Cena 2000 zł. Tel.
0-784-061-130.

Zatrudnię młodą osobę do sprzątania
lokalu, tel. 0-607-860-183.

Urządzony warsztat garmażeryjny na dowolny profil produkcji
spożywczej. Tel. 033-852-8112.

Oddam szczenięta w dobre ręce, tel.
0-509-150-061.

Wynajmę lub kupię mieszkanie.
Tel.0-516-08-35-39.

1 - 3.8
4 - 6.8
7 - 9.8

- Pod Najadą
-	Na Szlaku
- Venus

ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46
ul. Grażyńskiego 2

tel. 854-24-59
tel. 854-14-73
tel. 858-71-31

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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W bieżącym roku Parafia Ewangelicka w Ustroniu obchodzi
215-lecie swego istnienia i 160-lecie poświęcenia kościoła Ap.
Jakuba Starszego. Uroczyste nabożeństwa z tej okazji odbyły się
w niedzielę, 26 lipca z udziałem licznej rzeszy wiernych. W kościele
Słowo Boże zwiastował ks. Rudolf Pastucha, biskup diecezjalny
Diecezji Katowickiej, zaś na placu kościelnym nabożeństwo odprawił ks. Waldemar Szajthauer z Wisły. W uroczystości wziął też
udział chór i grupa wiernych z Parafii Ewangelicko –Reformowanej
z Hajdunanas na Węgrzech. Partnerskie kontakty Ustronia i Hajdunanas zdecydowaną większość mieszkańców miasta stanowią
ewangelicy reformowani. W imieniu tamtejszej Parafii Ewangelickiej słowa pozdrowienia wygłosił ks. Gabor Gacsalyi.

Wczasowicze i turyści przebywający w naszym mieście
z pewnością zadowoleni są z pogody. Nie wszystkim jednak służą
wysokie temperatury. Zapytaliśmy lekarza Waltera Piątka, czy
dużo osób zgłosiło się z dolegliwościami związanymi z upałem.
Dowiedzieliśmy się, że było kilka osób z poparzeniami i kilka
z bólem głowy. Poważniejszych przypadków nie odnotowano. Są
jednak pewne zasady, których należy przestrzegać, by sobie nie
zaszkodzić. Uważać powinni przede wszystkim ludzie starsi, osoby
z chorobami układu krążenia i małe dzieci. Również ci, których
głowy zdobi łysina.
Z usług banków w naszym mieście korzysta większość mieszkańców i duża liczba osób przyjezdnych. Zauważyłem, iż bardzo
trudno jest uzyskać z dużych jednostek usługowych informację
telefoniczną z bardzo prostej przyczyny. Wykręcając numer telefonu
w dwóch na trzech przypadkach słychać sygnał zajętości. Na zadawane pytanie, dlaczego tak trudno się dodzwonić, można uzyskać
standardową odpowiedź; „To nie nasza wina, a telekomunikacji”.
To nie jest do końca takie oczywiste. Banki i inni usługodawcy
nie starają się podnieść standardu telefonicznej obsługi klientów,
bo to wymaga pewnego wysiłku, gdyż trzeba napisać wniosek o
dodatkowy telefon, a później zapłacić za instalację. Winą TP S.A.
jest to, że nie informuje przedsiębiorstw, instytucji oraz innych
jednostek usługowych klientów o możliwości poprawy standardu
telefonicznej obsługi, np. ubieganie się klientów o ISDN i nie sugeruje zmiany zwykłego wniosku na wniosek ISDN-owski. (ar)
31 lipca 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Nie przeszkadzać
sobie wzajemnie

W ramach IV Festiwalu Ekumenicznego
wystąpił w ustrońskim amfiteatrze męski
chór prawosławny „Oktoich” z Wrocławia.
Przypomniał mi dawne czasy, kiedy przemawiało się i śpiewało bez mikrofonów
i sztucznych wzmocnień głosu. Ośmioosobowy chór brzmiał tak potężnie, że na
dobrą sprawę nie potrzebował żadnego
wzmocnienia. Choć przygotowano aparaturę nagłaśniającą.
Tak bowiem jest, że nie wyobrażamy
sobie występu w amfiteatrze, ale także
w zamkniętych pomieszczeniach, nawet
niedużych, bez odpowiedniego nagłośnienia. I to nieraz nastawionego na pełny regulator. Przyznam, ze nieraz mi to
przeszkadza, szczególnie w słuchaniu.
Zbyt duże nagłośnienie ogłusza słuchaczy, utrudnia zrozumienie wyśpiewanych
i wypowiadanych słów, nie sprzyja skupieniu i głębszemu przeżywaniu spektaklu.
Tym razem jednak nie mam zamiaru
narzekać na zbyt głośne nagłośnienie.
A jednak nie mogę się powstrzymać od
narzekania. Chodzi mi o dodatkowe efekty
dźwiękowe, które towarzyszyły wspo-

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (21)

1. Przedmiotem społecznej uwagi był
(21 VII) pogrzeb prof. Bronisława Geremka. Chcę tu przypomnieć jego dwie wypowiedzi z lat 80-tych, które od dwudziestu
lat towarzyszą refleksji nad tożsamością
europejską w Polsce, a w czasie mych
licealnych lektur zapadły mi w pamięć.
2. Opisując początki polskiej państwowości Geremek (w rozprawie „Polska
w geografii kulturowej średniowiecznej
Europy”, napisanej przed 1980 r., a opublikowanej w 1985 r. w książce „Kultura
Polski średniowiecznej X – XIII w.”)
podkreśla, iż ziemi polskie były w kręgu kultury łacińskiej, czyli zachodniej.
I kontrastuje to z dziejami Rusi, która
decyzjami jej władców została przypisana
wschodniej kulturze bizantyjskiej. Geremek stwierdza: „Natomiast w wypadku
Polski w X wieku ciążenie ku kulturze
zachodniej zdaje się być jednoznacznie
określone”, a „trudno stwierdzić jakąkolwiek poważniejszą więź z [...] bizantyjską sferą interesów ekonomicznych
i politycznych. Losy historyczne splatają
powstającą Polskę z Europą” (kształtującą
się na Zachodzie). Związek ziem polskich
z Zachodem utrwala polityka Ottona III.
Polska „nie tylko wkraczała do respublica
christiana, ale stawać się miała partnerem
w europejskim układzie politycznym”.
31 lipca 2008 r.			

mnianemu koncertowi religijnemu w amfiteatrze. Efekty te nie miały swego źródła
w amfiteatrze, ale w jego bliskim otoczeniu. Pomijam przy tym hałas powodowany
przez przejeżdżający pociąg. Do tej niedogodności położenia naszego amfiteatru
zdążyliśmy się już przyzwyczaić. I tym
razem, w wypadku wspomnianego przeze
mnie koncertu pociąg nie stanowił poważniejszej przeszkody. Przejechał tylko raz,
na samym początku, gdy przedstawiano
naszych gości. Nie zakłócał jednak, na
szczęście, samego koncertu…
Niestety, nie oznaczało to, że mógł on
się odbyć spokojnie, bez dodatkowych
hałasów utrudniających jego przeżywanie.
W trakcie koncertu włączyła się bowiem
stacja zagłuszająca. W niedalekim lokalu gastronomicznym puszczono głośno
wesołą muzyczkę, która docierała aż do
samej sceny. Zapewne najtrudniej przychodziło słuchanie pieśni i poezji religijnej
słuchaczom siedzącym na samej koronie
amfiteatru; słyszeli oni bowiem zarówno
to, co dochodziło ze sceny, jak i to, co
dochodziło z owego lokalu na świeżym
powietrzu. Przypominało to nieco dawne
czasy, kiedy działały stacje zagłuszające
audycje nadawane z zagranicy, szczególnie
Radio Wolna Europa. Byłem pełen podziwu dla dyrygenta chóru, ks. Grzegorza
Cebulskiego, który w takich warunkach
nie przerwał koncertu, ale prowadził go
dalej, choć zapewne śpiewanie a capella
(bez towarzyszenia instrumentów mu-

zycznych) w czasie, gdy do śpiewaków
dochodzą głośne, obce dźwięki, nie jest
łatwe. Inna rzecz, że po koncercie ks.
dyrygent stwierdził jednoznacznie, że już
nigdy nie da się namówić na występ chóru
w amfiteatrze, a szczególnie w amfiteatrze ustrońskim…Natomiast chętnie wraz
z chórem wystąpiłby w kościele w Ustroniu. Najchętniej w kościele ap. Jakuba, bo
jest największy.
Dopiero po interwencji członka zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Ekumenicznego, udało się wyłączyć ową
głośną muzykę i dalej koncert przebiegał
już w znacznie lepszych warunkach.
Mógłbym tu napisać wiele gorzkich
słów i oskarżyć o złą wolę tych, którzy
zakłócili koncert religijny w amfiteatrze.
Wolę jednak przyjąć, że nie było w tym
złej woli, lecz zwykłe niedopatrzenie.
A właściwie jeszcze inaczej. Wygląda na
to, że organizując jakieś imprezy, organizatorzy myślą tylko o sobie i zdaje im się,
że są sami na świecie. I wtedy okazuje się,
ze imprezy odbywające się równocześnie
i blisko siebie, wzajemnie sobie przeszkadzają. Mam więc prośbę o to, aby coraz
liczniejsi organizatorzy różnych imprez
w naszym mieście, zwracali większą uwagę na to, co się dzieje i co się ma dziać, nie
tylko u nich, ale także w ich sąsiedztwie.
Chodzi o poprawę koordynacji organizowanych imprez tak, aby sobie wzajemnie
nie przeszkadzać i nie psuć tego, co organizują inni.
Jerzy Bór

Zjazd w Gnieźnie (1000 r.) „wprowadzał
władcę polskiego w ottońską rodzinę królów”. Polska kulturowo przystosowuje się
do „modeli zachodnich”. I jest to element
procesu, „z którego wolno kształtowała
się Europa”. Kończąc paragraf „W kręgu
kultury łacińskiej”, Geremek konkluduje,
że działania Piastów „kierowały się ku
łacińskiemu Zachodowi, z tego kierunku
napływały inicjatywy ważkie dla procesów
formacyjnych polskiej kultury”.
2.1. Uderza zdecydowane – w argumentacji i retoryce – eksponowanie związków
Polski z Zachodem i z właściwymi mu
instytucjami (m.in. prawnymi). Ma ono
dodatkową motywację. Tekst napisano w
warunkach PRL-u zależnego od wschodniego imperium sowieckiego. Wyraźne
wskazanie na Zachód i jego kulturowe
dziedzictwo pełniło też funkcję kształtowania – zagrożonej przez sowietyzację
– tożsamości europejskiej w Polsce.
2.2. W kontekście dzisiejszych dyskusji o tożsamości europejskiej i integracji
wywód Geremka – mimo iż ma prawie
30 lat – brzmi aktualnie. W PRL-u teza,
że Polska już w 1000 r. stawała się „partnerem w europejskim układzie politycznym” ukazywała europejskie perspektywy
narodowego samostanowienia i dawała
argument dla wzmożenia działań na rzecz
wyzwolenia się spod wschodniej dominacji. Konsekwentne akcentowanie, że dzieje
Polski – od początku – pozostają w silnych
związkach z Zachodem i kulturą łacińską,
a nie ze Wschodem i podległością wobec
niego, było wyzwaniem politycznym.
3. Druga z wypowiedzi Geremka, które
zapadły mi w pamięć, dotyczyła wypromo-

wanych w myśli politycznej XVIII i XIX
wieku kategorii Europy i europejskości,
które miały wzmacniać w Europie dystans
wobec chrześcijaństwa i jego tradycji.
3.1. W dyskusji (31 V 1988) „Niewierzący a Kościół”, opublikowanej w 1989
r., Geremek zwraca uwagę na wydarzający
się w II poł. XX wieku „paradoks: tradycja
europejska i pojęcie Europy były przecież
instrumentem redukcji roli chrześcijaństwa
i roli Kościoła. Samo pojęcie Europy było
właśnie instrumentem afirmacji kultury
świeckiej. Ale dokonała się – myślę, że
dla Polaków jest to bardziej oczywiste, niż
w jakiejkolwiek innej szerokości geograficznej – identyfikacja kultury europejskiej
i tradycji chrześcijańskiej. Dokonała się
ona [...] wokół sprawy godności człowieka
i wolności”. Geremek odnotowuje dokonujące się w Polsce odejście od konfrontacji
między europejskością i chrześcijaństwem,
gdyż – w zderzeniu z kolektywistycznym
systemem państwowego socjalizmu – okazuje się, że postawę europejską i chrześcijaństwo łączą wspólne przekonania w
kwestii fundamentalnych wartości: godności i wolności, których nie respektuje
się w państwie komunistycznym.
3.2. Jako przejaw intelektualnej ignorancji jawi się dziś określanie jakiejś
ideologii mianem „europejskiej” z tej
racji, iż ma ona być zasadniczo przeciwstawna chrześcijaństwu. Przypomnienie,
że „tradycja europejska i pojęcie Europy
były instrumentem redukcji roli chrześcijaństwa” skłania, aby krytycznie przyjrzeć
się wszelkim ideologiom, które pogardzają
doświadczeniem historycznym.
Marek Rembierz

Gazeta Ustrońska 15

Mecz z Kończycami przegrany na własnym boisku.

Fot. W. Suchta

gry kontrolne
Prawdopodobnie za tydzień rozpoczną
się rozgrywki piłkarzy ligi okręgowej
i klas niższych. Piszę „prawdopodobnie”,
gdyż w naszej piłce nie ma nic pewnego.
Ustroń w klasie „A” reprezentowany
będzie przez KS Nierodzim, natomiast
w lidze okręgowej zagra Kuźnia Ustroń.
W minionym sezonie nasze drużyny nie

spisywały się rewelacyjnie, raczej zajmowały miejsca dolnej części tabeli. Trwają
przygotowania do sezonu. Nierodzim
wygrał ostatnio trzy mecze. Z Pogórzem 3:2, z Polifarbem 3:0 (dwie bramki
strzelił Janusz Ihas, jedną Piotr Wójcik,
z Simoradzem 5:2 (dwie bramki strzelił
Mateusz Bralewski, po jednej, J. Ihas,

Rafał Duda i Krystian Wawrzyczek. Obok
K. Wawrzyczka i R. Dudy do drużyny powrócił z Drogomyśla Arkadiusz Madusiok.
W sobotę 2 sierpnia o godz. 17 Nierodzim
na własnym boisku rozegra spotkanie Pucharu Polski z Piastem Cieszyn
Kuźnia rozegrała kilka spotkań sparingowych. Co ciekawe, na boisku można
było zobaczyć byłych zawodników Kuźni
Dawida Szpaka i Michała Nawrata. Jednak jeszcze nie wiadomo, czy wzmocnią
zespół w rundzie jesiennej. Kuźnia przegrała z Puńcowem 5:3 (1:3), Kończycami
Wielkimi 2:3 i zremisowała z Istebną 4:4.
W czwartek 31 lipca zagra o godz. 18
z Landkiem.
O przygotowaniach do nowego sezonu
trener Kuźni Krzysztof Sornat, mówi:
- Na razie nasza gra wygląda dość dramatycznie. Udało się jednak pozyskać
kilku zawodników i jesteśmy na etapie
zgrywania się. Na razie akcje się nie zazębiają, jest sporo chaosu i wygląda to nieciekawie. Mamy trochę czasu, ale grając
z „A-klasą”, nie można sobie pozwolić na
przegraną. Cieszy zadowalająca frekwencja na treningach. Ważna jest atmosfera
w szatni. Myślę, że drużyna się zintegruje, a najlepszą atmosferę robią dobre
wyniki. Teraz czekamy na pierwszy mecz
pucharowy 2 sierpnia w Pogwizdowie,
a potem za tydzień rusza liga, więc czasu
jest niewiele i musimy się mocno przyłożyć do pracy. Dalej największy kłopot to
nasza formacja obronna i będzie trzeba
pogłówkować, by sklecić solidny blok defensywny. O ile ofensywa jakoś wygląda,
to w obronie popełniamy zbyt rażące błędy. Silniejsi rywale takie potknięcia naszej
obrony będą bezlitośnie wykorzystywać.
Jestem trochę zaniepokojony mankamentami w naszej grze. Do rozgrywek musimy przystąpić pełni nadziei, bo innego
wyjścia nie mamy. Wojsław Suchta

rugby

Wyrzut z autu.

        

                                                                Fot. W. Suchta

Przez ostatni tydzień przebywały w Ustroniu na obozie treningowym dwie grupy nastoletnich rugbystów, przygotowujących się
do startu w Mistrzostwach Europy w kategorii do lat 19. W ośrodku „Eltrans” zakwaterowana była jedna drużyna polska, licząca 29
zawodników, którymi opiekował się trener
Zdzisław Szczybelski. Druga, francuska,
z położonego na południu Francji okręgu
Carmaux, liczyła 25 osób, z opiekunami
i trenerem Jean Louisem Tayac’em. Pobyt
upłynął im na intensywnych treningach oraz,
w przypadku Francuzów, na zwiedzaniu;
mieli okazję zobaczyć Kraków i Wieliczkę.
W sobotę 26 lipca na stadionie „Kuźni”
odbył się mecz, w którym Polacy wygrali
36:5. We wtorek, 29 lipca, wygrali Francuzi
14:7. Po stronie polskiej grali zawodnicy
z bezpośredniego zaplecza.
(mk)
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