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Na dożynkach koncertowała „Równica”.                                                    Fot. W. Suchta

wypad	do	wIedNIa
Co oferuje swoim klientom pani biuro turystyczne?
Organizujemy półdniowe wycieczki po naszym terenie, tj. Mała 
Pętla Beskidzka (Istebna, Koniaków), Zamek Prezydencki i 
okolice Wisły, Równica i Czantoria, wycieczka do Cieszyna, 
czy do Brennej i Chlebowej Chaty oraz imprezy biesiadne, np. 
kulig zimowy albo góralska biesiada z udziałem kapeli z Golec 
U’ Orkiestra. Bardziej wytrwali turyści korzystają z wycieczek 
całodziennych do Czech i na Słowację, tj. np. jaskinia Demano-
vska i termalne źródła, Morawski Kras, czy termalne źródła w 
jaskini.
Czy to jedyna wasza działalność?
Jest to główna nasza działalność, ale nie jedyna. Zajmujemy się 
również sprzedażą agencyjną wczasów, przewozami osób – po-

Rozmowa z Elżbietą Cieślar  
z Biura Turystycznego Watra

(dok. na str. 2)

wIeNIec	dla	gazdów
Każdego roku w sierpniu nadchodzi dla rolników najważniejszy 

w całym cyklu pracy okres, czas zbiorów. Kiedy plony zostaną 
zwiezione z pól i złożone w spichlerzach, przychodzi moment, 
w którym trzeba za nie starodawnym zwyczajem podziękować. 
Każdego roku pod koniec sierpnia w Ustroniu są organizowane 
Dożynki – z wielkim rozmachem, uroczystą oprawą i jako naj-
ważniejsze miejskie święto. Poprzedzają je Dni Ustronia, podczas 
których odbywają się różne imprezy sportowe i kulturalne; na 
placu targowym urządzany jest Ustróński Torg, na rynku Jarmark 
Ustroński, występują zespoły z zaprzyjaźnionych miejscowości. 
Mnóstwo gości przyjeżdża wtedy do naszego miasta, aby wziąć 
udział w zabawie – tak było również  w tym roku. Szczególnie 
na Dożynki zjechały się prawdziwe tłumy. 

W niedzielę rano, 24 sierpnia, w kościołach odbyły się dożyn-
kowe uroczystości religijne: o godzinie 8.00 i 10.30 nabożeństwa 

(dok. na str. 8)
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Od 1987 roku w Wiśle działa 
Stacja Badawcza Kultury Tu-
rystyki Górskiej. Początkowo 
mieściła się w zabytkowym pa-
łacyku myśliwskim, będącym 
siedzibą tutejszego Oddziału 
PTTK. Po paru latach udało się 
wyremontować budynek go-
spodarczy na Przysłopie (obok 
schroniska PTTK z betonu)  
i tam przeniesiono bogate zbio-
ry. Urządzono też wystawę uka-
zującą historię polskiej turysty-
ki w Beskidzie Śląskim.

W I połowie XI wieku po 
wschodniej stronie Cieszy-
na zaczęło rozwijać się pod-
grodzie, które dało początek 
późniejszemu miastu. W tym 
czasie wzniesiono pierwszą 
murowaną budowlę – kaplicę 
św. Mikołaja.

Na dzisiejszym osiedlu Mały 
Jaworowy w Cieszynie przed laty 
podczas robót ziemnych znajdo-
wano szkielety ludzkie z podziu-
rawionymi czaszkami. Były to 
ofiary miejskiego kata. Cieszyn 
„chlubił się” też szubienicą, jedną 
z największych w Europie. 
    
Drzewo z wyrębów w górach 
transportowano ongiś potoka-

mi i rzekami. Niektóre kloce 
tonęły. „Utopce” wydobywano 
po zakończeniu spławu.

Hotel „Pod Brunatnym Je-
leniem” stanął w Cieszynie  
w 1912 roku. Ma zatem 96 lat. 
Poprzednio był tu zajazd „Pod 
Złotą Koroną”. Obiekt od kil-
ku dobtych lat nie pełni swojej 
funkcji. Właścicielem „Jelenia” 
została zagraniczna spółka, 
która zamierza zamienić hotel  
w apartamentowiec. Parter zo-
stanie przeznaczony na dzia-
łalność handlowo-usługową.   

Na Ochodzitej po raz kolejny 
w międzynarodowym gronie 
spotkali się gajdosze i dudzia-

rze z łuku karpackiego. Wy-
stąpiły kapele i indywidualni 
muzykanci z Beskidów, Pod-
hala, Żywiecczyzny, Czech  
i Słowacji. 

Od początku sierpnia w Cie-
szynie trwa kolejna edycja Let-
niej Szkoły Języka, Literatury  
i Kultury Polskiej. Udział bie-
rze ponad 200 obcokrajowców 
i polonusów.             
                   
Dobiega końca trwający od 
ubiegłego piątku Festiwal 
„Viva il Canto”. Na finał (w pią-
tek wieczorem) gala w Teatrze 
im. Mickiewicza w Cieszynie. 
Parę lat temu festiwal gościł też  
w Ustroniu.             (nik)

*    *    *

wypad	do	wIedNIa

E. Cieślar.                                                      Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

południem zabiegi, a po obiedzie czas wolny do zagospodarowania  
i my staramy się im ten czas atrakcyjnie wypełnić. Ponieważ oferta 
nasza jest dość bogata, tak myślę, więc kuracjusze chętnie korzystają  
z naszych propozycji. Turystów, którzy nie są kuracjuszami, rodzin 
przyjeżdżających na weekend czy wypoczynek do Ustronia i okolic, 
a trafiających do nas po to żeby wpisać się na którąś z naszych wycie-
czek, jest garstka. Gdyby nasza sprzedaż wycieczek miała się opierać 
tylko na turystach, z pominięciem kuracjuszy, to myślę że zmuszeni 
bylibyśmy zmienić profil naszej działalności. Dołączamy wczasowi-
czów do grupy kuracjuszy i dzięki temu my mamy lepszą frekwencję,  
a wczasowicze dodatkową atrakcję podczas wypoczynku – korzyść 
jest obopólna. Współpracujemy również z różnymi firmami w za-
kresie obsługi szkoleń, konferencji. Staramy się im zaproponować 
coś atrakcyjnego w ramach wypełnienia luki  pomiędzy kolejnymi 
sesjami szkolenia lub organizujemy dla nich transfery. Zwykle 
korzystają z naszej oferty.
W jaki sposób się reklamujecie?
Staramy się dotrzeć z informacją o naszej  działalności do 
wszystkich domów wczasowych, hoteli, obiektów turystycznych  
w Ustroniu, Wiśle, Istebnej, Koniakowie. Rozwieszamy tam 
nasze plakaty z ofertą wycieczek. Ponadto współpracujemy  
z biurem Bis z Wisły, Miejską Informacją Turystyczną z Ustronia, 
Centralną informacją o Noclegach i Turystyce Wistour z Wisły. 
Niektóre osoby planujące wczasy w Ustroniu trafiają do nas przez 
Internet. Wtedy wcześniej dzwonią i robią sobie rezerwację na 
daną imprezę. Ale to są tylko jednostki, które dopisują się do 
naszych wycieczek, głównie w lipcu i sierpniu.
Skąd pochodzą uczestnicy waszych wycieczek?
Z różnych regionów Polski, czasem również z zagranicy, ale 
zdarzają się czasem także klienci z Ustronia. Najchętniej jednak 
na wycieczki jeżdżą osoby z północy Polski. Dla nich tematyka 
naszych wycieczek jest mniej znana, zaś ze względu na odległość 
ze swojego miejsca zamieszkania np. do Pragi, chętnie korzystają 
z wyjazdów całodziennych. Osobom ze Śląska te tereny nie są 
obce, a i do Wiednia od siebie nie mają dużo dalej, dlatego chętniej 
korzystają z imprez biesiadnych.
Na co narzekają turyści?
Czasem na pogodę, bo albo zimno i pada, albo za ciepło. Czasem 
nie są zadowoleni z miejsca, jakie trafiło się im w autokarze, albo 
z nieprzyzwoitych kawałów gawędziarza. Zdarza się, że osoby 
wypoczywające w Jaszowcu narzekają na problem komunikacyj-
ny. Zwracają też uwagę na brak parku zdrojowego z sympatyczną 
kawiarenką. Mówią o tym, że miejsca przy  Źródełku Żelazistym 
i Karola, mogłyby być lepiej zagospodarowane,
W Ustroniu powstały szlaki spacerowe z inicjatywy miasta. 
Czy w ogóle ktokolwiek o nich słyszał?
Tak, bardzo często ludzie o nie pytają. Szlaki prowadzą do źródeł 
Karola i Żelazistego, na Jelenicę, do Lipowca, do innych cieka-
wych miejsc. Ludzie często pytają, gdzie można się zapoznać  
z mapą przedstawiającą te szlaki. Proponujemy wtedy przewod-
nik po tych ścieżkach lub kierujemy zainteresowanych do map 
na tablicach vis a vis sanatorium „Równica” i przy Urzędzie 
Miasta w Rynku.   
Dziękuję za rozmowę.                     Rozmawiała: Maria Kulis

siadamy swoje autokary, organizujemy wycieczki kilkudniowe 
dla grup, obsługujemy szkolenia, nagłaśniamy imprezy, aranżu-
jemy programy imprez „na góralską nutkę”. W ofercie mamy np. 
„Napad Zbójnicki na Wozy z Lufciorzami”.
Jakie są oczekiwania klientów, co cieszy się największym 
zainteresowaniem?
Turyści odwiedzający Ustroń chcą miło spędzić czas w Ustroniu, 
ale również są zainteresowani atrakcjami turystycznymi w okolicy 
Ustronia i u naszych sąsiadów za miedzą. Zainteresowanie danymi 
wycieczkami uzależnione jest od pory roku. W zimie największym 
powodzeniem cieszą się kuligi, zaś gorzej sprzedają się wycieczki 
całodzienne. W sezonie letnim ludzie chętniej korzystają z wycie-
czek na cały dzień i tym samym latem mamy lepszą frekwencję 
na jednodniowych wyjazdach do Pragi czy Wiednia. Ostatnio 
hitem stała się wycieczka do „Termalnych Źródeł w Jaskini”  
w okolice Kremnicy i Bańskiej Szczawnicy. 
A Ustroń jest miastem, z którego można sobie spokojnie zrobić 
wypad do Wiednia?
Tak, można tam pojechać na jeden dzień z Ustronia. Kiedyś opie-
raliśmy się głownie na wycieczkach krótszych, w bliższe rejony 
turystyczne Słowacji i Czech. Czas trwania takiej wycieczki np. 
do Morawskiego Krasu czy w Niskie Tatry to ok. 12 godziny. 
Zdecydowaliśmy się jednak wprowadzić do oferty jednodniowy 
Wiedeń i jednodniową Pragę, i okazało się, że te dwie imprezy 
przebiły pozostała naszą ofertę. Na terenie Ustronia jest kilka firm 
organizujących wycieczki po okolicy, jednak Wiedeń i Pragę robi 
tylko nasze biuro. 
Kim są wasi klienci?
Od prawie 10 lat współpracujemy z P.U. Uzdrowiskowym „Ustroń” 
i to właśnie dla kuracjuszy tego Uzdrowiska organizujemy nasze 
wyjazdy. Są to w większości starsze osoby mające zwykle przed 

(dok. ze str. 1)

*    *    * 

*    *    * 

*    *    * 
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20.30 
co piątek muzyka na żywo

�9.08.�008 r.
O 10.25 na ul. Katowickiej kie-
rujący oplem corsą mieszkaniec 
Chorzowa nie dostosował pręd-
kości do warunków drogowych  
i doprowadził do kolizji z fordem 
escortem. 
�9.08.�008 r.
O 13.10 na parkingu przy ul.  
A. Brody kierowca busa, cofając, 
uderzył w prawidłowo zaparkowa-

�8.08.�008 r.
Przeprowadzono kontrolę stanu 
technicznego znaków drogowych 
oraz rozwieszenia plakatów i re-
klam na terenie miasta. 
�9.08.�008 r.
Do schroniska dla zwierząt  
w Cieszynie wywieziono bezpań-
skiego psa.
�9.08.�008 r.
Prowadzono kontrolę porząd-
kową w dzielnicy Lipowiec. 
Kontrola nie wykazała niepra-
widłowości. 

ną toyotę yaris i odjechał z miejsca 
zdarzenia.
�9.08.�008 r. 
O 17.00 na ul. Myśliwskiej kie-
rujący citroenem berlingo miesz-
kaniec Sosnowca zderzył się  
z fiatem punto. 
�4.08.�008 r.
O 3.45 na skrzyżowaniu ul. Aka-
cjowej z ul. 3 Maja kierowca 
chryslera podczas skręcania  
w prawo utracił panowanie nad 
samochodem i zjechał z drogi po 
skarpie do potoku Poniwiec. (mk)

�0.08.�008 r. 
Prowadzono kontrolę porządkową 
w dzielnicy Hermanice. W dwóch 
przypadkach nakazano przycięcie 
krzewów utrudniających wyjazd 
ze skrzyżowania. 
��.08.�008 r.
Dwaj kierowcy zostali ukarani 
mandatami za parkowanie na 
wałach rzeki Wisły.
�� – �4.08.�008 r. 
Zabezpieczenia porządkowe na 
terenie miasta podczas odbywa-
jących się w czasie Dni Ustronia 
imprez sportowych i kulturalnych 
oraz Dożynek.                     (mk)

*    *    *

PRzyJMę 
gruz 

OWK Eltrans Ustroń 
ul. Lipowa �0 

tel. (��) 854-��-79

KONTROLA  WóD
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniach 4 i 11 

sierpnia przeprowadził kontrolę wód w powiecie cieszyńskim. 
Na jej podstawie stwierdzano, czy odcinki rzek tradycyjnie 
wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji spełniają potrzebne do 
celów kąpielowych wymagania. W Ustroniu rzeka Wisła spełnia 
wymagania w Jaszowcu na wysokości mostu oraz w Centrum na 
wysokości kortów tenisowych, natomiast nie spełnia wymagań  
w Nierodzimiu na wysokości restauracji „Gościniec”.

W Wiśle rzeka spełnia wymagania w Centrum na wysokości 
muszli koncertowej. Wisła nie spełnia potrzebnych wymagań  
w Skoczowie na wysokości mostu kolejowego i na całym odcin-
ku płynącym przez Ochaby. W Brennej rzeka Brennica spełnia 
wymagania na wysokości restauracji „Kotarz”, w Centrum i na 
wysokości restauracji „Spalona”. Brennica w Górkach Wielkich 
spełnia wymagania na wysokości restauracji „Nad Brennicą” 
oraz na wysokości mostu. 

Kontrole i badania wód odcinków rzek zwyczajowo wykorzy-
stywanych do kąpieli będą kontynuowane, a decyzje, czy spełniają 
one wymagania, będą podejmowane na bieżąco.                (mk)

*    *    *

29.8 - Bogdan Rumniak  
          Trio 

Podstawa znanego już Państwu 
zespołu MR.BLUES zakończy koncer-
towe wakacje w ANGEL’S.Mnóstwo 
bluesowych hitów ,dobra zabawa 
gwarantowana !

 16.9 -  DZIEŃ BLUESA 
             W ANGEL’S!

Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim.
Serdeczne podziękowania za liczny udział 

w uroczystościach pogrzebowych mojego Męża 
śp. Rajmunda Pala 

ks. proboszczowi Parafii św. Klemensa A. Sapocie,
rodzinie, krewnym, przyjaciołom, kolegom, 

sąsiadom i wszystkim znajomym
składa Żona z rodziną.

UROCzySTOść  PATRiOTyCzNA
1 września o godz. 12.00 w rocznicę wybuchu II wojny 

światowej przy Pomniku Pamięci odbędzie sie uroczystość 
patriotyczna.

USTA  MiLCzą, USTROń  śPiEWA 
W ostatnią sobotę wakacji, 30 sierpnia o godz.18.00, zapra-

szam Państwa do amfiteatru na galę operetki i musicalu. Przez 
2 godziny na scenie będzie przyjemnie tłoczno od śpiewaków, 
tancerzy i orkiestry. Wszystkie najpiękniejsze hity musicalowe 
zabrzmią w Parku Kuracyjnym, a zgrabne tancereczki oczarują 
niejednego widza. Myślę , że zgromadzona publiczność chętnie 
zaśpiewa z artystami „Brunetki, blondynki”, „Artystki z varietes” 
czy tytułowe „Usta milczą, Ustroń śpiewa”. A z towarzyszeniem 
Śląskiej Orkiestry Promenadowej wystąpią  znakomici śpiewacy 
– Sabina Olbrich – Szafraniec, Mariola Płazak-Ścibich, Małgorza-
ta Lach – Strąg, Iwo Orłowski, Maciej Komandera i Hubert Miśka. 
Tańczyć i śpiewać będzie też sześcioosobowa grupa młodych 
artystów, a soliści baletu: Ewa Czampiel, Aleksandra Piotrowska, 
Tomasz Sośnik i Marek Zaręba, przepięknie wytańczą każde 
muzyczne brzmienie. Przez te wszystkie uciechy poprowadzi nas 
znakomity aktor – śpiewak Iwo Orłowski. Zapraszam Państwa 
gorąco, wstęp wolny.

I w ten oto sposób zakończymy wakacje w amfiteatrze. Ale 
proszę się nie martwić, następne już za rok. 

Dyrektor MDK „Prazakówka” 
Barbara Nawrotek-Żmijewska

Andrzej Tylman  lat 58   os. Centrum 2/38
Jan Siedlaczek  lat 71   ul. Wczasowa 54
Rajmund Pala   lat 74   ul. Wantuły 17
Anna Romańska  lat 77   ul. 3 Maja 16/19

Ci, KTóRzy OD NAS ODESzLi:

WARSzTAT SzKOLNy zSP W USTRONiU
Ustroń, ul. 3 Maja 15, tel. 033/854 24 84 
ogłasza przetarg na sprzedaż obrabiarek 

w cenie brutto:

tokarka kłowa TUE �5                -  �500 zł.
tokarka rewolwerowa                  -  �500 zł. 
tokarka TR – �000 „Poręba”      -  �000 zł.
gwinciarka z głowicą GGB �9    -  ��00 zł.

DyŻUR  RADNEJ
We wtorek 2 września,  w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu 

Polanie w godz. 17.00 - 18.30, dyżurować będzie radna Izabela 
Tatar.

*    *    *
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w		cISowNIckIej		śWiEtliCy

popularyzacji przez zespół „Równica”  
i dzięki trzem wydanym tomikom, jednak 
znakomita prezentacja tych utworów przez 
samą autorkę dla wielu była pewnym no-
vum. Pierwszy stanowił poetycką biografię 
całej artystycznej rodziny, a następne na-
wiązywały do jesieni życia. W wierszach 
pobrzmiewała nuta afirmacji losu przez 
dojrzałego człowieka, natomiast zabaw-
ne puenty nieraz wywołały serdeczny 
uśmiech. Artystka przedstawiała poezje 
znane już jej miłośnikom oraz całkiem 
nowe, gdyż wena twórcza na szczęście pani 
Wandy nie opuszcza. 

Druga część spotkania związana była 
z kapelmistrzem orkiestry dętej Kuźni 
Ustroń, który poświęcił tej pasji 40 lat 
życia. Pan Bolesław odwoływał się do 
swoich wspomnień i licznych, często hu-
morystycznych anegdot. Wśród obecnych 
znaleźli się też jego uczniowie, a jeden  
z nich, znany muzyk, dyrygent i poeta Jan 
Chmiel, również przywoływał z pamięci, 
jak pół wieku temu uczył się pod okiem 
dyrygenta gry na klarnecie. 

Potem wystąpiła zaprzyjaźniona z rodzi-
ną Midrów miejscowa działaczka kultury 
Elżbieta Sikora, składając w imieniu ustro-
niaków życzenia panu Bolesławowi, ponie-
waż zasłużony dyrygent kilka dni wcześniej 
obchodził zaszczytny jubileusz 85-lecia 
urodzin. W tym nastroju wystąpiła po raz 
wtóry Magda Zborek ze zmodyfikowany-
mi na potrzeby spotkania „Urodzinami” 
Rynkowskiego i paroma innymi przebo-
jami. „Cisownicki Beskuryje” zakończyły 
zaś imprezę swojskimi pieśniczkami. Jak 
podkreśliła Teresa Waszut, dawno nie gosz-
czono w tej placówce tak zasłużonych osób 
przy równie bogatym programie. Żałować 
należy, że nie przybyło więcej ustroniaków, 
zwłaszcza że nasza gazeta zamieściła zapro-
szenie na to niecodzienne spotkanie. Mam 
nadzieję, że wszyscy uczestnicy na długo 
zapamiętają te nastrojowe chwile, o których 
życzliwym odbiorze najlepiej świadczą 
trzykrotnie zgotowane występującym owa-
cje na stojąco.           Lidia Szkaradnik 

Od lat prężnie działająca świetlica w Ci-
sownicy, wzbogacająca ziemię cieszyńską 
wieloma cennymi inicjatywami, w ramach 
comiesięcznego Klubu Propozycji zaprosiła 
na spotkanie Wandę, Bolesława i Bronisła-
wa Midrów, których w lokalnym środowi-
sku przedstawiać nie trzeba. Pani Wanda 
jest bowiem znaną i cenioną poetką, a jej 
twórczość upiększa niemal wszystkie waż-
niejsze miejskie uroczystości, w znacznym 
zakresie składa się też na repertuar zespołu 
„Równica”. Pana Bolesława z kolei jako 
długoletniego kapelmistrza i wychowawcę 
trzech pokoleń ustrońskich muzyków utoż-
samia się z orkiestrą dętą Kuźni Ustroń. Ich 
syn Bronisław, świetnie grający na wielu 
instrumentach muzycznych, mógłby być 
wziętym showmanem, lecz niestety rzadko 
daje się uprosić na występ. 

Spotkanie pt. „W kręgu poezji i muzyki”, 
na które przybyło sporo zainteresowanych, 
prowadziła znana cisownicka animatorka 

kultury Teresa Waszut, przedstawiwszy 
na wstępie gości. Pierwsza część imprezy 
o bogatym programie wiązała się z poe-
zją pani Wandy. W podzięce za rodzinny 
wieczór napisała ona wiersz poświęcony 
Cisownicy, podczas gdy jej syn skompo-
nował muzykę. Powstałą w ten sposób 
wzruszającą piosenkę „Mała ojczyzna” 
zaśpiewała z wdziękiem nasza młoda wo-
kalistka Magda Zborek, a my przytaczamy 
fragment: „Tu sąsiad sąsiada traktuje jak 
brat, / stąd z naszą pieśniczką idziemy 
przez świat, / gdzie serca otwarte biją  
w jeden ton, / to Cisownica – rodzinny 
dom”. Akompaniował na pianinie Broni-
sław Mider, który później przeplatał utwory 
poetyckie matki cieszyńskimi pieśnicz-
kami i światowymi szlagierami, tworząc 
niepowtarzalny nastrój oraz porywając do 
zbiorowego śpiewu. 

Wiersze ustrońskiej poetki są powszech-
nie kojarzone przede wszystkim za sprawą 

Spotkanie w Cisownicy.                            Fot. l. Szkaradnik      

K. Kłos              Fot. W. Suchta           

Wakacyjną Miss Polski wybierano 16 sierpnia podczas Święta 
Wód Mineralnych w Muszynie. W konkursie wystartowało 13 
pięknych dziewczyn, pochodzących z Polski, a także z Czech  
i Białorusi. Jury oceniało zarówno urodę, jak i osobowość 
oraz intelekt kandydatek. Pośród nich znalazła się mieszkająca  
w Ustroniu Karolina Kłos. Znakomicie poradziła sobie z konku-
rencją i oczarowała sędziów, którzy przyznali jej tytuł Wicemiss. 
Karolina o sobie i o konkursie mówi tak: 
- Mam 19 lat, uczę się jeszcze w liceum ogólnokształcącym  
w Ustroniu. Do wzięcia udziału namówił mnie tata; chodził  
z jednym z jego organizatorów do klasy i tak się dowiedziałam 
o wyborach. Konkurencja była, jak jest zawsze, ale czy duża, 
to nie mnie oceniać. Z tytułu wicemiss ucieszyłam się, oczywi-
ście, bardzo. Jeszcze nie wszyscy znajomi wiedzą, z kolei ci, co 
wiedzą, na pewno również się ucieszyli. Dużo osób trzymało za 
mnie kciuki, przede wszystkim nasz kochany ustroński Komisa-
riat Policji, dzwonili do mnie tydzień przed samymi wyborami  
i trzymali kciuki. Pani Teresa Mokrysz też życzyła mi powodze-
nia. Nie przygotowywałam się specjalnie do konkursu – jechałam 
po prostu „na spontana”, a że udało się coś osiągnąć, to tym lepiej. 
Gratulujemy Karolinie i życzymy dalszych sukcesów. 

               Maria Kulis

wakacyjNa	wIcemISS
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O Dniach Ustronia mówi  burmistrz 
ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Drupi i teresa Mokrysz podczas konferencji.      Fot. W. Suchta           

Prognozy pogodowe na Dni Ustronia nie 
były zachęcające. Szczęśliwie pogoda do-
pisała, a dzięki zaangażowaniu wszystkich 
organizatorów, tegoroczne Dni Ustronia 
można uznać za udane.

Tak jak w latach ubiegłych rozpoczęto 
w piątek Ustrońskim Torgiem, na którym 
tradycyjnie sprzedaje się kołocze, specjały 
regionalnej kuchni, miodonkę, a przygry-
wa kapela. Jest to jakby tworzenie klimatu 
dożynkowego na targowisku, gdzie tego 
dnia można spotkać wielu znanych ustro-
niaków. Po południu można było zobaczyć 
na parkingach przy rynku pokazy straża-
ckie i autowir. 

Następnego dnia, w sobotę, odbył się 
na rynku Ustroński Jarmark, w tym roku 
wzbogacony o obchody piętnastolecia 
partnerstwa z węgierskim miastem Haj-
dunanas. Z tej okazji mogliśmy na scenie 
podziwiać węgierskie zespoły, a burmistrz 
Hajdunanas w pobliskiej kawiarni gotował 
gulasz. Nastąpiło też wręczenie pamiąt-
kowego pucharu burmistrzowi Hajdun-
anas. Na jarmarku sprzedawano wyroby 
miejscowego rękodzieła, specjały kuchni. 
Wystąpiły też trzy orkiestry dęte, a licznie 
zgromadzona publiczność wskazuje na 
to, że tego typu imprezy przyjęły się na 
naszym rynku. Sobotni wieczór to również 
Bieg Romantyczny Parami, w tym roku  
w rekordowej obsadzie 122 par.

Niedziela to Ustrońskie Dożynki, trady-
cyjnie o wymiarze ekumenicznym. Rano 
odbyła się msza w kościele katolickim 
św. Klemensa oraz nabożeństwo w koś-
ciele ewangelickim ap. Jakuba Starszego.  
O godz. 14 ruszył korowód dożynkowy, 
czyli ta część święta plonów, która gro-
madzi od lat na ulicach Ustronia tłumy nie 
tylko ustroniaków, ale też mieszkańców 
okolicznych miast i gości z całego kraju. 
Są osoby, które od lat przyjeżdżają na wy-
poczynek do Ustronia, właśnie w terminie 
dożynek. Według naszych szacunków  
w tym roku były to dożynki najliczniej-
sze i to zarówno podczas korowodu, jak  
i w amfiteatrze podczas obrzędu dożyn-
kowego w wykonaniu Estrady Ludowej 
„Czantoria”, a także koncertu Dziecięcej 
Estrady Regionalnej „Równica”.

W tym roku na dożynkach mieliśmy 
okazję podejmować wspaniałych gości 
z byłym premierem Jerzym Buzkiem na 
czele. Byli posłowie sejmiku, radni powia-
towi, starosta cieszyński Czesław Gluza. 

Całe tegoroczne Dni Ustronia oceniam 
jako bardzo udane. Nad bezpieczeństwem 
czuwała nie tylko policja ustrońska, ale 
także po raz pierwszy dodatkowe patrole, 
które można było zobaczyć w trakcie 
całych Dni Ustronia. To rozwiązanie się 
sprawdziło i będziemy z niego korzystać  
w przyszłości.                    Notował: (ws)

Od września firma Mokate rozpoczyna 
nową, zakrojoną na szeroką skalę, kampanię 
reklamową swojego cappuccino. Jej twarzą 
będzie włoski piosenkarz Drupi, który po 
raz pierwszy gościł w naszym kraju w 1978 
roku podczas festiwalu w Sopocie. Znany 
jest w Polsce z niezapomnianego przeboju 
„Sereno e” i wielu innych utworów. 

Wybór tej gwiazdy nie jest przypadko-
wy, ponieważ ma na celu podkreślenie 
związków marki z ojczyzną cappuccino,  
z Włochami. W latach, kiedy firma Mokate 
rozpoczynała swoją działalność, około 
1992 r., początkowo wielu konsumentów 
nie zdawało sobie sprawy z tego, że jest to 
nasza rodzima, polska firma. Sporo ludzi 
utożsamiało ją z właśnie Włochami; być 
może ze względu na wydźwięk nazwy, która 
ma jednak zupełnie inny rodowód: pochodzi 
od pierwszych sylab nazwiska i imion jej za-
łożycieli, Teresy i Kazimierza Mokryszów. 
„Włoskość” w niej brzmiąca nie była więc 
celowym zamysłem. W planowanej kampa-
nii firma chce powrócić do tych początków, 
do tradycji, czasów, kiedy cappuccino było 
w naszym kraju bardzo popularne. Ta po-
pularność obecnie powraca, coraz więcej 
ludzi sięga po ten rodzaj kawy. A jeśli już 
wybierają cappuccino, to prawie na pewno 
właśnie cappuccino Mokate, szczycące się 
posiadaniem 83% udziałów w rynku.

Nowa kampania rozpocznie się na jesień  
i będzie największą kampanią promocyj-
ną w historii firmy, skupioną na jednej 
kategorii produktu. Przygotowania do jej 
przeprowadzenia firma rozpoczęła dzie-
więć miesięcy temu, a na samą realizację 
przewidziano około miesiąca. Do pracy 
nad reklamą zatrudniono międzynarodowy 
zespół: za reżyserię odpowiada reżyser 
pochodzenia izraelskiego, zamieszkały 
obecnie w Ameryce i tworzący dla Hol-
lywood, główną gwiazdą jest włoski pio-
senkarz, natomiast produkcją ma zająć 
się Polski Dom Produkcyjny. Motywem 
przewodnim będzie piosenka wykonywa-
na przez Drupiego po polsku; głos artysty 
będzie towarzyszył reklamie emitowanej 
w największych krajowych stacjach tele-

wizyjnych, obecnej w radiu, na najbardziej 
popularnych kanałach oraz w Internecie. 
Przy założeniu, jakim jest powrót do tra-
dycji cappuccino, reklama ma być poza 
tym nowoczesna i w pełni odpowiadająca 
współczesnym wymaganiom oraz gustom 
kupujących. Kampania będzie wspierana 
w punktach sprzedaży poprzez specjalne 
ekspozycje cappuccino i materiały pro-
mocyjne. Jednym z celów jest, jak mówi 
właścicielka firmy Teresa Mokrzysz, po-
zyskanie nowych, młodych konsumentów, 
takich, którzy obecnie mają kilkanaście lat. 
„Mokate jest liderem cappuccino i to nas 
zobowiązuje do przypomnienia o tym, że 
jest cappuccino, i mamy plan długofalowy, 
jeśli chodzi o włoskość”. 

Podstawowym elementem ma być mocne 
akcentowanie klimatu włoskiego; stąd po-
mysł zaangażowania piosenkarza, którego 
głos jest z tym krajem utożsamiany w Pol-
sce od wielu lat – jego piosenek słuchają 
już prawie trzy pokolenia. Włoch po raz 
pierwszy w życiu zgodził się wziąć udział 
w komercyjnym projekcie; być może ze 
względu na smak cappuccino Mokate, 
który, jak utrzymuje, bardzo mu odpowia-
da. Dotychczas gościł w naszym kraju już 
wielokrotnie. Podczas jednej z wizyt miał 
okazję poznać Lecha Wałęsę; jest z tego 
bardzo dumny, nawet zrobił sobie z nim 
zdjęcie, które nosi w telefonie i chętnie po-
kazuje. Powodem tych częstych wizyt była 
wielka popularność, jaką cieszył się u nas  
w latach 70 i 80; niektórzy mówią nawet, 
że słuchało go tu więcej osób, niż w jego 
własnym kraju. Piosenkarz zapewnia, że 
bardzo lubił przyjeżdżać do Polski szcze-
gólnie po 1989 r.; podobał mu się klimat 
„odrodzenia się po komunizmie”, jaki wte-
dy zapanował. Biorąc udział w kampa-
nii Mokate, chce przypomnieć Polakom  
o sobie. Wielu z nich zapewne uśmiechnie 
się, słysząc głos, który towarzyszył ich 
młodości. Jak mówi artysta, zdarzało się, 
że ludzie zakochiwali się w jego utworach. 
Czy zakochają się również w jego rekla-
mie – o tym przekonamy się już na jesień. 
                    Maria Kulis

drupI		w		mokate
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Z dawnego poradnika

dobre  Zachowanie
Wpadła nam w ręce publikacja prawie sprzed wieku, a doty-

cząca ludzi kulturalnych i dobrych manier. Niestety bez okładki 
i strony tytułowej. Nieznany jest więc autor, ale jeśli ktokolwiek 
go zna, z chęcią opublikujemy jego dane i tytuł książki. Dziś  
o zachowaniu w muzeum, kinie i teatrze.

 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

W USTRONIU  Spółka z o.o.
ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń

tel/fax: 033 854 58 61

OGŁASzA PRzETARG USTNy NiEOGRANiCzONy
NA SPRzEDAŻ LOKALU

przy ul. Orzechowej ��/4 w Ustroniu 
o pow. użytkowej 47.�0 m².

Cena wywoławcza: 8� ��� zł٭ . Wadium: 8�00 zł.

Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku wielomiesz-
kaniowym, trzykondygnacyjnym, znajdującym się przy ul. 
Orzechowej 12 w Ustroniu.

Lokal składa się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki 
z wc o łącznej powierzchni użytkowej 47,10 m². Do lokalu 
przynależą piwnice pow. 34,50 m².

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2008r. o godz 9.30  
w siedzibie TBS w Ustroniu przy ul. Rynek 4.

W celu indywidualnego uzgodnienia możliwości obejrzenia 
lokalu, osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicz-
ny pod nr telefonu 033/854 58 61.

 .Cena sprzedaży lokalu stanowi jego wylicytowaną kwotę٭
Cenę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić najpóźniej 
w przeddzień umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zosta-
nie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez TBS  
w Ustroniu Sp. z o.o. nie później niż 14 dni od daty przepro-
wadzenia przetargu. 

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
1. okazanie dowodu wpłaty wadium;
2. okazanie dowodu tozsamości.
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

TBS w Ustroniu Sp. z o.o. w Banku PKO o/Ustroń, nr konta 
72 1020 1390 0000 6702 0019 2039. Wadium należy wpłacić 
najpóźniej do dnia 04.09.2008r.Wadium przekazane w formie 
przelewu uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek 
TBS w Ustroniu Sp. z o.o. do dnia 05.09.2008r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg przeznacza się na po-
czet ceny. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu 
wadium podlega zwrotowi. W przypadku odstąpienia osoby 
wygrywającej przetarg od zawarcia umowy przeniesienia 
własności, wadium przepada.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać 
osobiście w siedzibie TBS w Ustroniu, lub telefonicznie pod 
nr tel 033/854 58 61.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. 
z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu w całości lub w części w przypadku zaistnienia 
uzasadnionych przyczyn.

Akademie – muzea – wystawy sztuki – teatr – koncerty
Życie w wielkim mieście daje możliwość wielostronnego uzu-

pełnienia swoich wiadomości lub uczestniczenia we wspólnym 
hołdzie składanym przez społeczeństwo wielkim ideom lub wiel-
kim duchom. Manifestacją często pouczającą bywają akademie. 
Poważną formą zaznajomienia się z dorobkiem społeczeństw jest 
zwiedzanie muzeów, podczas gdy odczyty to może najżywsza 
forma samokształcenia. Wartość teatru i koncertów jako czynni-
ków kultury jest ogólnie znana. 

Zwiedzanie muzeów i wystaw sztuki nie jest lekką rozrywką, 
lecz pomnażaniem wiadomości i dokształcaniem. Odpowiednio 
do tego trzeba też zachować się, unikać wszelkich głośnych uwag, 
oznak niezadowolenia, rozczarowania, żartów lub dowcipów. 
Nie można urządzać na poczekaniu towarzyskich pogawędek 
lub popisywać się znawstwem, choćby nawet ktoś miał pewne 
uprawnienia w jakimś kierunku.

Przy opłatach wstępu nie pytać: za co, po co, dlaczego aż tyle? 
I nie targować się – przecież kasjer spełnia tylko swój obowiązek 
i na ceny nie ma wpływu. Ale za to może mieć swoje zdanie  
o takich zwiedzających.

Gdy mówimy o akademiach, odczytach, przedstawieniach 
teatralnych czy koncertach, trzeba zaraz na początku wytknąć 
niekulturalny zwyczaj spóźniania się, które u nas, Polaków, jest 
nagminnie panującą wadą. Przecież godziny oznacza się po to, 
ażeby się ludzie do nich stosowali, a nie żeby je przesuwali wedle 
swego widzimisię.

Jeżeli ktoś spóźnił się, niechże przynajmniej nie pędzi na swoje 
miejsce, niech nie szuka go gwałtem w ciemności, nie przechodzi 
zwrócony plecami do ustępujących mu widzów, lecz niech spo-
kojnie stanie przy drzwiach i przeczeka do chwili przerwy.

Nie tylko punktualność, ale i szatnia może być probierzem 
czyjegoś wychowania. Utarczki na tle składania okryć, roztrącanie 
otoczenia byle dostać się wcześniej czy przed zwierciadło, czy po 
widowisku do garderoby, zdobywanie szturmem miejsc, o ile nie 
są numerowane, pospieszne wymykanie się z sali przed końcem 
imprezy – wszystko to ma swoją wymowę. 

Trudno nie wspomnieć i o innych niewłaściwościach, obserwo-
wanych przez widzów. Są to szepty poza plecami, głośne uwagi, 
wybuchy śmiechu, złośliwe krytykowanie programu i wykonaw-
ców, mówców i artystów niemalże na głos, porozumiewawcze 
głupie uśmieszki i miny, trącanie łokciem, szeleszczenie papier-
kami cukierków w najpoważniejszych momentach, wzajemne 
częstowanie się i kordialne zapraszanie, opieranie nóg o fotele 
przed sobą, zaglądanie przez ramię do cudzych programów itp. 
Ale to zresztą fakt, że wszystkich niesfornych widzów i słuchaczy 
nie spisałby na wołowej skórze. 

A jakie bywa nieraz ich nastawienie psychiczne? Zamiast wyzy-
skiwać nadarzającą się sposobność i nauczyć się czegoś, zamiast 
dokształcać się w tak łatwy i przyjemny sposób, wolą ludzie 
krytykować zjadliwie tych właśnie bliźnich, którzy starają się 
dać im z siebie, co mogą najlepszego. Ale oni wolą tylko czyhać 
na to, jak się ów bliźni pomyli, zasypie, ośmieszy.

Zaprosiwszy kogoś do loży przychodzimy sami obowiązkowo 
pierwsi. Również wtedy, gdy ofiarujemy komuś fotel. Najlepsze 
miejsca w loży należą do pań, zaczynając od najstarszej wiekiem 
lub oficjalnym stanowiskiem. Gospodarz loży wybiera najgorsze 
miejsca, o ile jest więcej osób, ale nie podkreśla tego nawet 
żartem.

Chcąc odwiedzić znajomych w loży podczas przerwy trzeba 
znać przynajmniej większość towarzystwa. Mężczyzna towa-
rzyszący kobiecie nie zostawia jej samej w loży, ażeby złożyć 
wizytę innym – choćby to była własna, długoletnia żona... Miejsca  
w fotelach mniej się nadają do odwiedzań znajomych, można 

jednak wyzyskać czas, gdy sąsiedni fotel opróżni się chwilowo, 
ale ustąpić natychmiast po nadejściu właściciela.

Jeżeli kobieta otrzyma słodycze, powinna zaraz poczęstować 
nimi wszystkich obecnych, powtórzyć to kilkakrotnie, a o ile zo-
stanie cokolwiek, zabrać ze sobą, ażeby nie dotknąć ofiarodawcy 
zbagatelizowaniem jego uprzejmego gestu. 

Kinoteatry
Więszkość ludzi uważa kinoteatry za najbezceremonialniejsze 

miejsce rozrywkowe. Rzadko kto przestrzega początków seansów 
i bez jakichkolwiek skrupułów wchodzą ludzie podczas wyświet-
lenia filmu, dłuższy czas sadowią się wygodnie na miejscach, 
zdejmują stojąco okrycia i w ten sposób przeszkadzają innym. 
Niektórzy mają nieznośny zwyczaj odczytywania na głos napi-
sów i robienia dowcipnych komentarzy. Są i jasnowidze, którzy 
przepowiadają ciąg dalszy i zakończenie, jeszcze inni nucą pod 
nosem, krytykują wszystko do najdrobniejszych szczegółów  
i wyjaśniają, jak właściwie być powinno, gdyby itd. Znany jest 
wszystkim zwyczaj składania garderoby pół na swoich, pół na 
kolanach sąsiada lub sąsiadki albo opierania się całym ciałem na 
poręczy sąsiedniego fotela.

Oto „drobiazgi” zatruwające ludziom najlepsze programy  
i prowokujące do doraźnego wychowania bliźnich. 
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W sierpniu przypada 15-lecie działalności Oddziału Muzeum 
– Zbiory Marii Skalickiej, toteż przypominamy dwa zdjęcia  
z otwarcia placówki, które nastąpiło 6 sierpnia 1993 r. Na jednym 
z nich od lewej: Maria Skalicka, Kazimierz Hanus, Franciszek 
Korcz i Tadeusz Duda. Na drugim liczna grupa uczestników 
uroczystości, na środku Maria Skalicka z Józefem Pilchem. 

                                                                    Lidia Szkaradnik



Gazeta Ustrońska   8 28 sierpnia 2008 r. 
 

w kościele ewangelicko-augsburskim 
ap. Jakuba, a o 9.00 msza dożynkowa  
w kościele rzymsko-katolickim św. Kle-
mensa. Od godziny 10.00 na boisku za 
Muzeum Ustrońskim odbywała się wy-
stawa drobnego inwentarza, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, szczególnie 
dzieci. 

Około godziny 13.30 na chodnikach  
i trawnikach wzdłuż ulic Daszyńskiego, 
3 Maja i Hutniczej, powoli zaczęli gro-
madzić się widzowie; tuż przed 14.00 
trudno było już znaleźć wolne miejsce  
i dobry widok na drogę. Wszyscy czekali 
z niecierpliwością na pojawienie się koro-
wodu dożynkowego, który wkrótce ruszył. 
Na przodzie szli żeńcy i piękny snop, za 
nimi orkiestra. Dalej w bryczce tegorocz-
ni gazdowie dożynek, Małgorzata i Jan 
Wapienikowie, właściciele gospodarstwa 
rolnego na Zawodziu, o powierzchni 15 
ha, hodujący bydło mleczne i opasowe 
oraz trzodę chlewną. Uprawiają zboża, 
ziemniaki, a część powierzchni rolnej 
stanowią łąki i pastwiska. Panie z Estrady 
Ludowej „Czantoria” niosły wielkie boch-
ny chleba, a tuż za nimi niesiono wieniec 
dożynkowy. 

 Po drodze do korowodu dołączali się 
kolejni uczestnicy;  cały pochód był, 
jak zwykle, barwny i długi. Grała or-
kiestra, a Dziecięca Estrada Regionalna 
„Równica” śpiewała regionalne pieśni. 
Przed wejściem do Muzeum Ustrońskie-
go  ustawiono trybunę, z której korowód 
oglądali m.in. burmistrz, przedstawiciele 
władz miasta, księża z ustrońskich parafii. 
Tadeusz Michalak wyczytywał z listy 
nazwę każdej mijającej Muzeum scenki  
i nazwiska jej twórców oraz komentował 
ją, nierzadko dowcipnie i z humorem. 
W tej okolicy zgromadziło się też naj-
więcej widzów. Kto nie uważał, mógł 

zostać oblany wodą przez strażaków  
z uczestniczących w pochodzie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Niektórzy 
gospodarze rzucali w tłum cukierki i liza-
ki, inni sypali po głowach trocinami lub 
słomą, jeszcze inni częstowali świeżym 
chlebem. Podziwiać można było profe-
sjonalne, nowoczesne rolnicze sprzęty,  
a także najstarsze narzędzia. Wystawia-
no tradycyjne scenki, mi.in. jeżdżących  
w pochodzie od ponad dwudziestu lat 
„Rzemieślników”, na niektórych plat-
formach jechały żywe zwierzęta; duże 
zainteresowanie wzbudził ogromny królik, 

ważący podobno prawie 10 kg. Pochód 
zamknęła zamiatarka, sprzątająca ulice, 
a na koniec wszyscy widzowie zostali 
zaproszeni do amfiteatru na obrzęd do-
żynkowy.

Obrzęd był, jak co roku, niezwykle uro-
czysty. Łączył w sobie elementy ludowe, 
związane z dziękowaniem rolnikom za trud 
ich pracy i przekazywaniem gospodarzom 
dożynek chleba i wieńca, oraz religijne, to 
znaczy dziękowanie Bogu za dar obfitych 
plonów, ochronę przed nieszczęściami 
i prośby o dalsze łaski. Całą ceremonię 
prowadziła Estrada Ludowa „Czanto-
ria” razem z członkami chórów wyzna-
niowych, działających przy ustrońskich 
parafiach.Wśród gości znaleźli się m.in. 
europoseł Jerzy Buzek, wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, starosta cieszyński 
Czesław Gluza, poseł Jerzy Rzymełka, 
burmistrz Hajdunanas Andras Eles, pre-
zes Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki 
Jan Szwarc. Modlitwy odprawiali księża  
z kościoła katolickiego i ewangelickiego, 
ks. Antonii Sapota i ks. Marek Twardzik. 
W ich części usłyszeliśmy fragment listu 
apostoła Pawła do Tymoteusza, w którym 
napisał:  Jeżeli zatem mamy wyżywienie  
i odzież, poprzestawajmy na tym, a ci, 
którzy chcą być bogaci, wpadają w poku-
szenie i w sidła mrocznej, bezsensownej  
i szkodliwej pożądliwości, które pogrąża-
ją ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem 
korzeniem wszelkiego zła jest miłość pie-
niędzy. 

Wszyscy wspólnie modlili się oraz razem 
z chórami śpiewali pieśni i psalmy. Potem 
nastąpiło przekazanie chleba gazdom: 
Przyjmijcie ten dorodny bochen chleba, 
upieczony z ziaren tegorocznych zbiorów. 
Dzielcie go sprawiedliwie. Dzielcie go tak, 
aby dla wszystkich starczyło. Jan Wapienik, 
gazda, powitał zebranych tłumnie ludzi, 
mówiąc: Witam serdecznie wszystkich 
uczestników tegorocznych dożynek. Prze-
żywamy dzisiaj niezwykły dzień. Piękne, 

Jedna ze scenek korowodu.                                                                               Fot.  W. Suchta

Pod trybuną honorową prezentowano maszyny ronicze.                                Fot.  W. Suchta

(dok. ze str. 1)

wIeNIec	dla	gazdów
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Wspólna modlitwa.                                                                                               Fot.  W. Suchta

tradycyjne święto żniw – dożynki. To przede 
wszystkim radosne święto rolników, czas 
podsumowania tegorocznej pracy na roli, 
zbierania plonów. Serdecznie dziękujemy 
żniwiarzom, dziękujemy wszystkim którzy 
ciężko pracowali przy zbiorach tegorocz-
nych zbóż. Dziękujemy wam za ten piękny, 
bogaty wieniec i dorodny bochen chleba, 
upieczony z tegorocznych zbóż. Najpięk-
niejszym podziękowaniem za świeży chleb 
jest podzielenie go między wszystkich po-
trzebujących. W minionym tygodniu prze-
żyliśmy w naszym kraju wielką tragedię. 
Byliśmy świadkami kolejnego kataklizmu 
pogodowego, który przyniósł ogromne 
straty, w tym niestety też ludzkie. Otwórzmy 
nasze serca i pomóżmy ludziom, którym 
trąba powietrzna zabrała niejednokrotnie 
dorobek całego życia. Podzielmy się więc 
z potrzebującymi naszego wsparcia. Święto 
żniw niech będzie dla nas wszystkich świę-
tem radości, ale też i solidarności. Aby na-
szej staropolskiej tradycji stało się zadość, 
pragniemy was poczęstować i zaprosić 
do wspólnej zabawy. Przeżyjmy radosne, 
dożynkowe święto. Szczęść Boże!

Następnie gazdowie z pomocnicami roz-
dawali wśród widzów świeży chleb i kie-
liszki miodunki. Podczas całego obrzędu 
nie zabrakło tradycyjnych pieśni, przede 
wszystkim odśpiewanego na stojąco przez 
cały amfiteatr „Ojcowskiego domu”. Były 
także tańce, w których brali udział gazdo-
wie. Po zakończeniu ceremonii rozpoczął 
się koncert „Czantorii”, któreą dyrygował 
wieloletni kierownik zespołu, Władysław 
Wilczak. Zespół z dwudziestoletnim do-
świadczeniem śpiewał pięknie jak za-
wsze. W drugiej części koncertu wystąpiła 
Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”. 
Mogliśmy ją usłyszeć, a sporych wrażeń 
dostarczała również bogata jak nigdy cho-
reografia. Członkowie zespołu od lat pod-
bijają serca zarówno starszych, jak i młod-
szych widzów; największym uznaniem 
cieszyło się słynne „Helokanie”. Naszymi 
dożynkowymi zwyczajami zachwyceni 
byli szczególnie ci, którzy mogli je oglądać 

po raz pierwszy – na przykład spotkani 
przypadkiem mieszkańcy Zielonej Góry: 
W ogóle uczestniczę w dożynkach drugi 
albo trzeci raz - mówiła pewna starsza 
pani - a dzieci pierwszy raz w życiu. Nie 
wiedziały, co to jest korowód, zobaczyły, 
już teraz na całe życie zapamiętają. Bar-
dzo mi się podobał korowód, ten folklor. 
My wszyscy jesteśmy tu pierwszy raz. 
- Jesteśmy zauroczeni czymś takim, po raz 
pierwszy to widzimy. Jesteśmy szczęśliwi, 
żeśmy zostali i popatrzyli na to wszystko. 
– dodawała jej koleżanka.

Po koncercie rozpoczęła się bardziej 
kameralna część obchodów dożynek, którą 
każdy spędzał w taki sposób, jaki naj-
bardziej mu odpowiadał. Możliwości był 
mnóstwo: wystarczyło wyjść z amfiteatru, 
aby wśród parkowych drzew znaleźć sto-

iska z pamiątkami, balonami, biżuterią, 
obuwiem, firanami. Dalej w stronę kręgu 
tanecznego po obu stronach alejek sta-
ły budki z grillem, kanapkami, frytkami, 
hamburgerami, goframi, lodami, rurkami 
z kremem. Nie zabrakło miejsc, w któ-
rych można było spróbować miodunki 
i napić się piwa. Uznaniem cieszyła się 
golonka z kiszoną kapustą, placki ziemnia-
czane, wata cukrowa, kiełbasa i kapelusze 
kowbojskie. Na trawnikach stały ławy  
i stoły, wszędzie krążyły tłumy; niektórzy 
zostawali w parku, inni szli przejść się bul-
warem nad Wisłą. Wszędzie jednak panował 
ruch, żeby nie powiedzieć nawet tłok. 
- Jestem po raz pierwszy na dożynkach 
w Ustroniu – komentowała mieszkanka 
Goleszowa - i jestem bardzo zachwycona, 
chociaż mało jest ławeczek, ludzie nie mają 
gdzie siedzieć; najazd turystów jest za duży, 
przerosło to chyba trochę władze Ustronia. 
Natomiast występy piękne, szczególnie ten 
ostatni zespół, który występował, „Równi-
ca”, rzeczywiście żywiołowy, przepięknie 
i tańczyli, i śpiewali, i te głosy… ładnie. 
Świetnie, że się pogoda utrzymała. 

Wkrótce po 18.00 zaczął grać zespół.  
Z początku par w kręgu było mało, ludzie 
woleli przyglądać się niż tańczyć, ale 
wraz z zapadaniem zmroku amatorów 
zabawy przy muzyce było coraz więcej. 
Kiedy zaszło słońce, rozbłysły rozwie-
szone między drzewami lampki i stojące  
w parku latarnie. Zabawa była coraz wesel-
sza, krąg taneczny pełny. Po zaspokojeniu 
głodu i pragnienia, z grupą znajomych 
można się było bawić do rana. 

Niektórzy uczestniczyli w ustrońskich 
dożynkach po raz pierwszy, inni zaś nie 
przypomnieliby sobie takiego roku, w któ-
rym nie brali udziału w święcie. Wszyscy 
jednak z pewnością będą wracać pamięcią 
do tego dnia, a o korowodzie, zabawie 
i tańcach wspominać – aż do kolejnego 
ustrońskiego, dożynkowego wieńca.                       

                                          Maria Kulis

Gazda częstuje miodonką.                                                                                 Fot.  W. Suchta
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W tegorocznym korowodzie dożynkowym można było oglądać 
takie oto scenki: 
Żeńcy – Dominik i Agnieszka Frączek, Michał Krysta i Kinga 
Bohucka
Snop – Tomasz Jaworski, Joanna i Katarzyna Heczko
Orkiestra – KWK Pniówek pod batutą Józefa Klimurczyka
Czerwony Kapturek i gajowy – Klaudia Wigłasz i Jerzy Cie-
ślar
Kucyk – Paweł Gałuszka
Banderia – Jan Cieślar, 4 konie z hodowli Stanisława Polaczka
Gazdowie Dożynek – Małgorzata i Jan Wapienik, powoził Józef 
Kudełka.
Kobiety z chlebem, wieniec dożynkowy – Estrada Ludowa 
„Czantoria”
Maskotki miasta Ustroń – „Ustroniaczki”
Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”
Estrada Ludowa „Czantoria”
Chór Ewangelicki
Chór Ave
Scenka „Wiosna” – Jadwiga i Antonii Małyjurek
Ekspozycja sokolnicza ptaków drapieżnych – przygotowana 
przez Pawła Machnowskiego pod kierownictwem sokolnika 
Aleksandra Skrzydłowskiego
Samochód z materiałem szkółkarskim – Krystyna i Stanisław 
Abram
Drzewa i krzewy ozdobne – Barbara Nowak
Pług dwuskibowy – Zdzisław Kozieł
Brona – Jerzy Szwarc
Kultywator – Janusz Gajdacz
Kultywator z wałkiem aktywnym – Marek Moskwik
Siewnik – Andrzej Maciejczek
Siewnik punktowy do kukurydzy – Ludwik Zielina
Najstarszy sprzęt rolniczy – Stanisław Brzezina
Samochód strażacki – Ustroń Lipowiec
Opryskiwacz ciągnikowy „Termit” – Paweł Kocyan
Beczka na gnojówkę – Tadeusz Wapienik
Przyczepa asenizacyjna – Rafał Gaszek
Roztrząsacz obornika – Ludwik Pniok
Rozsiewacz do nawozów – Karol Czyż
Agregat uprawowy – Grzegorz Frączek
Glebogryzarka – Jan Kłoda
Sadzarka do ziemniaków „Własnej Produkcji” – Jan Paw-
litko
Sadzarka do ziemniaków – Jan Stec
Wielorak – Jan Rymorz
Scenka „Rzemieślnicy” – spółka spod Żoru Władysław Cieślar
Scenka „Goiczek” – Karolina Glajc, Żaneta Holeksa, Kuba 
Heller
Scenka „Kominiarze” – przygotowana przez Józefa Waszka
Scenka „Listonosze” – Sebastian Stac i Radosław Cieślar

Samochód strażacki – OSP Ustroń Centrum
Łunochód – Józef Cieślar
Łunochód i kosiarka konna – Ludwik Brańczyk
Łunochód i beczka na Gnoj-Gaz – Karol Pinkas
Kosiarka ciągnikowa listwowa – Agnieszka Krzysica 
Kosiarka rotacyjna dyskowa – Janusz Cieślar
Kosiarka samobieżna „STiGA” – Roman Greń
Kosiarka do koszenia rowów melioracyjnych i grobli stawów 
rybnych – Jan Szarzec
„Metrak”: pojazd wielozadaniowy z kosiarką rotacyjną  
i zgrabiarką karuzelową – Jerzy Nieboras
Przewracarka grzebieniowa – Mirosław Heczko
Przetrząsacz karuzelowy – Franciszek Staniek
Przetrząsarko – zgrabiarka „Pająk” – Adam Cieślar
zgrabiarka konna – Władysław Mrózek
zgrabiarka karuzelowa – Leszek Glajc 
zespół do sianokiszonki, prasa rolująca i owijarka – Jerzy 
Janik 
Furka siana – Jan Stasiuk
„Orkan” – Janusz Twardzik
Przyczepa samozbierająca – Bronisław Łukosz
Mleczarnia: produkcja sera i masła – Andrzej Rusz i spółka
Pszczelarze – Koło Pszczelarzy Ustroń, prezes Leon Śliwka
Wóz drabiniasty – Henryk Greń
Burdak – Andrzej Gojniczek
Kombajn – Jan Tomiczek
Ferma Królików Rasowych „Belg Olbrzym” – Jan Małyju-
rek
Prasa do prasowania słomy i siana – Jan Cichy
Motopompa „Sznekówka” produkcji szwajcarskiej – Czesław 
i Józef Sajan   
Samochód strażacki – OSP Ustroń Nierodzim
Scenka „Żarna”: mielenie zboża – Jan Bukowczan
Scenka „Młyn i piekarnia” – Jan Stekla, Wiesław Frycz, Henryka 
Chrapek, Wojciech i Józef Chrapek
Sieczkarnia jednorzędowa do kukurydzy – Marcin Drózd
Wybierak do kiszonki – Sławomir Pasterny
Wóz paszowy – Władysław Madzia
Pług do podorywki – Karol Sztwiertnia
Scenka „Trakacz i taczka” – Tomasz Tokarski
Kozy i koźlęta – z hodowli Jana Śliwki seniora, powoził Jan 
Śliwka junior
Owce – z hodowli Wandy Chmiel, powoził Tomasz Chodura
Baca z psem pasterskim – Franciszek Żyła 
Krowa – Klemens Handzel
Fura z ziemniakami – Wanda i Franciszek Burawa oraz Anna  
i Marek Łukasiak
Scenka „Gazda na targ” – Ludwik Kaczmarek 
Mechaniczna wyciągarka do drewna – Bronisław Stekla
Scenka „Prace leśne” – Tomasz Sztwiertnia i SKR Goleszów
Ciągnik z rębakiem – Bogdan Chodurski
Samochód strażacki – OSP Ustroń Polana
Scenka „Krążanie kapusty” – Anna i Janusz Pinkas
Myśliwi – Koło Łowieckie „Jelenica” w Ustroniu, prezes Henryk 
Chowaniok
Scenka „Mikołaje” – zespół z osiedla Leśnik, powoził Włady-
sław Cieślar
MULTi pojazd wielozadaniowy dla rolnictwa i gospodarki 
komunalnej – Jerzy Nieboras
zamiatarka: zamiatanie drogi po przejściu korowodu, czyli 
mechaniczne sprzątanie – Piotr Greń.                                     (mk) 

Serdeczne podziękowania za udział w dożynkach 
rolnikom i mieszkańcom Ustronia, 

a w szczególności Gazdom i wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania 

i przeprowadzenia tak wspaniałej uroczystości 
składają:

 Przewodniczący Stowarzyszenia 
Ustrońskie Dożynki

Jan Szwarc

Burmistrz Ustronia
ireneusz Szarzec

Bryczka z gazdami.                                                      Fot.  W. Suchta

korowód
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31 sierpnia w prywatnych ustrońskich ogrodach na gości cze-
kać będą gospodarze, którzy przygotowali m.in. pokaz zbiorów 
etnograficznych, pokaz pieczenia strudla, spotkanie miłośników 
stroju śląskiego. Zapraszamy także na dwa spacery: szlakiem ka-
pliczek i szlakiem przedwojennych willi oraz na plener malarski. 
Zachęcamy: poznajmy swoją okolicę, poznajmy sąsiadów, może 
się okazać, że mamy wspólne pasje.Wstęp wolny.
Otwarcie festiwalu - Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń, 
ul. Sanatoryjna 1.
12.00 - 12.10 Oficjalne otwarcie festiwalu (przed sanatorium)
12.10 - 12.30 O idei otwartych ogrodów - Krzysztof Wittels
12.30 - 14.00 Koncepcje zagospodarowania przestrzeni miej-
skiej w Ustroniu - Rudolf Kluz i Kinga Kimic
12.30 - 16.00 Art-terapia w ogrodach - plener malarski w ogrodzie 
Uzdrowiska (koło brzózek).

imprezy w ogrodach 14.00 - 15.30 Ogród Etnograficzny 
– Barbara i Benedykt Siekierkowie – Ogród p. Siekierków, ul. 

Belwederska 3
15.00 - 16.30 Ogrodowe pieczenie strudla – Ludmiła Paszcza 
– ogród p. Chowanioków, ul. Źródlana 6
16.00 - 17.30 Ogrodowe Towarzystwo Przyjaciół Stroju ślą-
skiego – Grażyna Kubica – ogród p. Kubiców, ul. Andrzeja Brody 
77s (za wapiennikiem)
16.00 - 19.00 Ogrodowy Turniej Brydża – organizatorzy: Ja-
nina i Zbigniew Dobranowscy – ogród p. Dobranowskich, ul. 
Myśliwska 3.

Wycieczki
9.15 – 12.00 Spacer szlakiem ustrońskich kapliczek – Małgorzata 
Stec, miejsce zbiórki: Rynek
15.45 – 18.00 Spacer szlakiem ustrońskich willi – Bożena Ku-
bień, miejsce zbiórki: Rynek.

imprezy muzyczne
17.00-18.00 koncert zespołu Regionalnego „istebna” z istebnej, 
miejsce: Rynek
19.00 – 22.00 ognisko z gawędą góralską – przygrywa kapela Tor-
ka – Kazo Nędza Urbaś, stawy rybne w Ustroniu, ul. Sportowa.
W przypadku zainteresowania udziałem w imprezach ogrodowych 
prosimy o uprzedni kontakt: magda.wittels@gmail.com lub 0 508 
243 884.

otwarte	ogrody	2008

DOOKOła  DOliNy
17 sierpnia odbył się XVIII Marszobieg Dookoła Doliny Wi-

sły. Jak ostatnio obliczono, trasa biegu wynosi nie 77 km, jak 
utrzymywali organizatorzy, lecz 67,8 km według wyliczenia 
komputerowego. Trasa wiodła z Ustronia przez Brzegi i Poniwiec 
na Czantorię Wielką, Soszów, Stożek, Przełęcz Kubalonka, Ba-
ranią Górę, Przełęcz Salmopol, Trzy Kopce Wiślańskie, Orłową  
i Równicę do Ustronia. Rozmokłe górskie szlaki nie ułatwiały tego 
dnia biegania, łatwo było o wypadek, dlatego uczestnicy nie mogli 
biec na miarę swych możliwości. Wystartowało ośmiu mężczyzn 
i dwie kobiety. Jedna z pań wycofała się. Uczestnikom zapew-
niono na trasie dwa punkty żywieniowe na przełęczach Szarcula 
i Salmopolskiej, gdzie podano im napoje energetyzujące, banany, 
pomarańcze i rodzynki. 
- Aż dziw bierze, że przy takiej pogodzie, tylu chętnych co roku 
bierze udział w moim biegu – mówi organizator, Andrzej Georg 
– Wiele wysiłku kosztuje mnie coroczne organizowanie tego bie-
gu, jednak wiem, że biegacze odczuwaliby wielki zawód, gdyby 
marszobieg się nie odbył. Przyznam szczerze, że dla mnie również 
jest to duża satysfakcja. 

I miejsce zajęli ex aequo: Leszek Rzeszutko, lat 45 i Ryszard 
Wołoszyn, lat 42, obaj z Bielska Białej z czasem 7 godzin 47 min. 
Trzecim na mecie był Stanisław Giemza, lat 47 także z Bielska 
– Białej z czsem 8 godzin 19 min. Jedyna kobieta, Alicja Banasiak, 
lat 56 z Bielska Białej, uzyskała czas 9 godzin 10 min, co dało jej 
szóste miejsce w klasyfikacji ogólnej. 

Wystartowało dwóch ustroniaków, Jacek Hyrnik, lat 43 z cza-
sem 9 godzin 3 min zajął piąte miejsce, zaś Franciszek Pasterny, 
lat 72, ukończył marszobieg w ciągu 12 godzin 20 min. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali od organizatorów dyplomy, medale i puchary 
oraz zjedli domową grochówkę. 

Alicja Banasiak: - Biegłam tu już piętnasty raz. Lubię tę trasę  
i generalnie lubię góry. Mogę startować nawet za uścisk dłoni.  
W Ustroniu organizacja dobra, przemiło się te biegi wspomina. Na 
ten dystans kobiety raczej obawiają się wyruszyć, trasa jest jednak 
trudna. Dawniej było więcej startujących, bo był stały termin  
w ostatnią niedzielę czerwca. Niestety, ostatnio ten termin się zmie-
nia i nie wszyscy mogą startować, nie wszyscy o biegu wiedzą.

Ryszard Wołoszyn: - Niestety nie zapamiętałem trasy i trochę 
nadrobiłem. Wystartowaliśmy razem z kolegą.Trochę obawialiśmy 
się trasy po deszczach, ale już pierwszy odcinek pokazał, że nie jest 
najgorzej. Były kałuże, ale można było przebiec. Pod górę raczej 
trzeba na tak długim dystansie iść szybkim tempem, żeby dużo nie 
tracić. Mam specjalną trasę treningową w dolinie Wapienicy. Dziś 
się raczej nie spodziewałem zwycięstwa, ścigaliśmy się do końca

Leszek Rzeszutko: - Nie było kryzysów. To najlepszy bieg 
górski w tych okolicach, a ja startowałem już piąty raz. Świetna 
trasa, niestety ubywa drzew. Pod górę trochę się podchodzi, trochę 
podbiega. Najczęściej biegam na Klimczok i z powrotem, przy-
najmniej raz w tygodniu. Poza tym startujemy w wielu górskich 
biegach, maratonach, supermaratonach. Gdy było blisko do mety, 
a my wiedzieliśmy, że mamy najlepsze czasy, to biegło się jak na 
skrzydłach.                                                              Maria Kulis 

Jacek Hyrnik na trasie marszobiegu.                          Fot.  a. Georg
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Wszyscy mamy pewne talenty i zain-
teresowania, ale bardzo często możliwo-
ści ich rozwijania wydają się nam zbyt 
uzależnione od różnych, niezależnych 
czynników: narzekamy na brak czasu, 
pieniędzy, środków niewystarczających, 
aby pielęgnować swoje pasje. Widzimy 
przeszkody, nie widzimy tego, jak wiele 
możemy tak naprawdę zrobić. Większość 
z nas jest zdrowa, sprawna i ma szanse na 
skorzystanie z tego, co oferuje współczes-
ny świat. Zwykle zapominamy, że jego 
częścią są również ludzie, którzy nie mogą 
w pełni, samodzielnie korzystać z tych 
ofert. Osoby niepełnosprawne są najczęś-
ciej zamknięte we własnych, prywatnych 
światach. Istniejące fundacje pomagają im 
w zakupie wózka, rehabilitacji, znalezieniu 
pracy, walczą z dyskryminacją i nietole-
rancją, dbają o to, aby poruszanie się poza 
własnym domem było dla osoby niepełno-
sprawnej łatwiejsze i przyjemniejsze. To 
wszystko są ważne i potrzebne działania, 
jednak mało fundacji interesuje się tym, co 
ci ludzie robią na co dzień. Czy mają jakieś 
zainteresowania, które chcieliby rozwijać, 
talenty, marzenia? Drogie akcje i działania 
sprawiają, że te potrzeby wydają się zbyt 
małe, żeby się nimi zajmować. Jednak jeśli 
ktoś ma swój talent i pasję, której mógłby 
się poświęcić, to właśnie jest dla niego 
największą i najważniejszą rzeczą.  

Niedawno dowiedziałam się, że od 2000 
roku Fundacja „Arka” organizuje w Ustro-
niu spotkania osób niepełnosprawnych  
z całej Polski. Również w tym roku odbył 
się taki zjazd. Odwiedziłam Hotel „Mag-
nolia” i miałam tam okazję porozmawiać  
z Barbarą Olszewską, prezesem Fundacji, 
która opowiedziała o tym, w jaki sposób, 

przez te spotkania, „Arka” pomaga nie-
pełnosprawnym: „Zaczęło się to od zjazdu 
osób niepełnosprawnych, których połączył 
internet, a z kolei w 2003 r. który był ro-
kiem osób niepełnosprawnych, ogłosiliśmy 
konkurs „Świat i ja: moje dobre i złe dni”. 
Niepełnosprawni mieli opisać swoje dobre 
i złe chwile w życiu i z tego powstała książ-
ka pod tym samym tytułem. To był początek 
naszego cyklu wydawniczego „Odkrywa-
my świat osób niepełnosprawnych”. W tym 
cyklu ukazały się już: „Uśmiech dobry na 
wszystko”, również konkurs zakończony 
wydawnictwem, gdzie pokazywaliśmy 
niepełnosprawnych satyryków. Że oni po-
mimo choroby, potrafią patrzeć na świat 
z humorem i się śmieją. Konkurs budził 
kontrowersje: bo niepełnosprawny saty-
ryk, że próbujemy się z niego śmiać, ale 
spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, 
że ogłosiliśmy drugą edycję tego konkursu. 
Rozszerzyliśmy ją o prace plastyczne i po-
wstało „Uśmiech dobry na wszystko II”. 
W tym roku w marcu skończył się konkurs 
pod tytułem „Spotkanie z Mistrzem”, gdzie 
niepełnosprawni mieli przedstawić swoje 
pasje i przedstawić mistrza, który jest dla 
nich niedoścignionym wzorem. Z prac kon-
kursowych powstała książka „Spotkanie  
z pasją”. To spotkanie ma na celu pro-
mocję tej książki, zaś wszyscy uczestnicy, 
jakby w nagrodę za tą aktywną postawę, 
przyjechali tutaj na warsztaty i podczas 
tych warsztatów w dalszym ciągu dosko-
nalą swe umiejętności.” 

W korytarzu głównym na parterze hotelu 
„Magnolia” na ścianach można było podzi-
wiać wystawę prac uczestników: głównie 
obrazy i fotografie. Ale równie ważna jak 
efekty jest sama praca oraz jej miejsce. 

„Tutaj mamy to swoje miejsce – mówiła 
Barbara Olszewska - aby ich aktywizować, 
nadać cel temu, że są, że istnieją, że mają 
coś do zaoferowania społeczeństwu. Zale-
ży nam również na tym, żeby osoby, szcze-
gólnie z tych małych miejscowości, które 
nie mają możliwości aktywizacji, zmusić 
do pracy, zmusić do wyjazdu, zmusić do 
wyrwania się ze swojego środowiska.”

Warsztaty były bardzo różnorodne. Ich 
uczestnicy mieli okazję uczyć się fotografii 
pod okiem bydgoskiego fotografika Janu-
sza Michalskiego, brać udział w warszta-
tach dziennikarskich, prowadzonych przez 
Hannę Kaup, redaktor naczelną „Ziemi 
Gorzowskiej”, były warsztaty wokalno-
estradowe pod kierownictwem Grzego-
rza Lewkowicza z Gdyni oraz aktorskie, 
prowadzone przez aktora teatru śląskiego 
Zbigniewa Wróbla. Z uczestnikami zjazdu 
współpracowała również pani psycholog, 
która miała za zadanie zintegrować liczącą 
50 osób grupę. Prowadziła z nimi także 
spotkania w podgrupach, zajęcia o charak-
terze wzmacniającym i doskonalącym. 

Wśród wszystkich uczestników wytwo-
rzyła się pewna stała grupa osób, które od 
kilku lat zawsze biorą udział w konkursach 
i uczestniczą w warsztatach. „Ta grupa  
z roku na rok rośnie i jak ktoś w niej jest, 
to przyciąga ze swojego otoczenia ciągle 
nowe osoby. Jak w pierwszym roku było 
około 40, 50 prac konkursowych, tak  
w tym roku wpłynęło ich 104.” Początko-
wo osoby niepełnosprawne do aktywności 
trzeba troszeczkę zmuszać, z czasem 
same przekonują się, jak wiele płynie  
z tego korzyści i same wychodzą z własny-
mi inicjatywami. Wszyscy są zachwyceni 
warsztatami, chociaż wiążą się one z cięż-
ką pracą. W czasie tygodniowego pobytu 
nie było zbyt dużo czasu na inne zajęcia, 
grupa jednak miała okazję pojechać na 
wycieczkę do Cieszyna. Ostatni dzień po-
bytu był najważniejszy: wtedy odbyło się 
przedstawienie teatralne, wyreżyserowane 
przez Zbigniewa Wróbla, przedstawiające 
efekty całotygodniowych zmagań. Zapro-
szono na nie wszystkich chętnych.

„Co chciałabym podkreślić, - powie-
działa na koniec B. Olszewska - to że  
w cyklu „Odkrywamy świat osób nie-
pełnosprawnych” chodzi nam o to, żeby 
tak zwanemu sprawnemu społeczeństwu 
przybliżyć środowiska osób niepełno-
sprawnych, pokazać, jacy są aktywni, 
jakie są ich możliwości i stworzyć okazję 
do kontaktu z nimi, bo tak naprawdę ludzie 
unikają kontaktu z niepełnosprawnymi. 
Mają z tym kłopoty, nie wiedzą, jak się 
zachować, o czym rozmawiać, a okazuje 
się, na podstawie naszych doświadczeń, 
że jak stworzymy możliwości takiego 
kontaktu, w bezpośrednim przebywaniu  
w pewnym momencie nie widzimy osoby 
niepełnosprawnej, nie widzimy tego, że on 
nie widzi, widzimy po prostu człowieka. Na 
tym nam zależy po prostu, żeby pozbyć się 
barier, które przeszkadzają nam w obco-
waniu ze sobą.” 

Pomóc w pokonywaniu tych barier może 
pasja, z jaką ludzie dążą do najważniej-
szych celów, która łączy ludzi niezależnie 
od poziomu ich sprawności fizycznej.                                   
                   Maria Kulis

MOżliWOśCi
Publiczność podczas przedstawienia.                                                                   Fot.  H. Kaup
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Piłkę blokuje R. Haratyk.                                                                              Fot.  W. Suchta

pIerwSzy		puNkt
W sobotę 23 sierpnia na swoim sta-

dionie Kuźnia podejmowała jedenastkę 
z Zabrzega w meczu o mistrzostwo ligi 
okręgowej. Obie drużyny w dotychcza-
sowych spotkaniach nie zdobyły punktu, 
więc było o co grać. Tymczasem obie 
drużyny nie przejawiały zbytniej ocho-
ty do atakowania bramki przeciwnika.  
W całym spotkaniu były najwyżej ze czte-
ry sytuacje podbramkowe. Z boiska wiało 
nudą. Tak jakby piłkarze nie wiedzieli o co 
w tym całym futbolu chodzi. Prowadze-
nie zdobywa Kuźnia tuż przed przerwą. 
Robert Haratyk dośrodkowuje, a Marcin 
Piecha z kilku metrów strzela głową. Przez 
cała drugą połowę trwa młócka w środku 
pola. O ile Kuźnia nie potrafi grać pod 

1 TS Czarni-Góral Żywiec 12 12:0
2  MRKS Czechowice-Dziedzice 10 9:3
3 TS Podbeskidzie II Bielsko-B 9 10:1
4 LKS Błyskawica Drogomyśl 7 7:10
5 KS Wisła Ustronianka 6 6:3
6 LKS Zapora Wapienica 6 11:9
7 TS Mieszko-Piast Cieszyn 6 10:10
8 LKS Radziechowy 6 6:7
9 GKS Morcinek Kaczyce 5 6:8
10 LKS Drzewiarz Jasienica 4 5:5
11 KS Spójnia Landek 4 6:7
12 LKS Pasjonat Dankowice 4 6:8
13 RKS Cukrownik Chybie 3 2:7
14 LKS Sokół Zabrzeg 1 4:7
15 LKS Świt Cięcina 1 2:6
16 KS Kuźnia Ustroń 1 2:13

bramką przeciwnika, to pod swoją bardzo 
celnie strzela. W ostatniej minucie Tomasz 
Jaworski strzela głową nie do obrony, 
szkoda że na własną bramkę. Całej tej ak-
cji biernie przyglądał się bramkarz Kuźni 
Paweł Macura, który wrócił do zespołu po 
wojażach w drużynach z okolicznych wio-
sek. Zresztą w Kuźni aż roi się od gwiazd 
sprowadzonych z niższych klas.

Od kilku ładnych lat miasto daje pie-
niądze na szkolenie młodych piłkarzy  
i okazuje się, że do tej pory nie udało się 
wytrenować zawodnika, który mógłby 
zagrać w lidze okręgowej. Były klasy spor-
towe, dodatkowe zajęcia i nic. Wiadomo 
– trudna młodzież.

Po meczu powiedzieli:

Trener Sokoła Kazimierz Szachnitow-
ski: - Uważam, że druga połowa zdecydowa-
nie należała do nas. Kuźnia atakowała spo-
radycznie. Było sporo chaosu z obu stron,  
a remis moim zdaniem sprawiedliwy. Obie 
drużyny muszą się poprawić, bo poziom 
tego spotkania był nie najlepszy. My mamy 
taką sytuację, że przygotowujemy się  
w trakcie sezonu i to widać po grze. Teraz 
czekamy na naszych podstawowych za-
wodników i powinno być lepiej.

Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Zde-
cydowanie szkoda punktów. Gramy pod 
dużą presją i gra jest zbyt nerwowa. Frajer-
sko stracone punkty w ostatniej minucie. 
Tego szkoda. Jeżeli nie potrafimy zagrać 
dwóch-trzech składnych podań, to ma to 
przełożenie na cały mecz. Z drugiej stro-
ny, za bardzo broniliśmy tego skromnego 
prowadzenia. Gramy takim składem jaki 
mamy i jedynie może wróci Jacek Juro-
szek. Na razie musimy sobie radzić z tym 
towarzystwem, które mamy. 

                                   Wojsław Suchta

Kuźnia Ustroń - Sokół zabrzeg  �:� (�:0)  

AgENCJA  OCHrONY  TFK   
zatrudni osoby do ochrony marketu w Ustro-

niu na stanowiska kierownika ochrony (mile 
widziane doświadczenie) i pracowników ochrony. 
Wymagana niekaralność. Gwarantujemy umowę 
o pracę. Spotkanie odbędzie się w MDK „Praża-
kówka”, ul. Daszyńskiego �8, w dniu �.09.�008, 
w godz. �� – �4.
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MIEjSKA BIBLIOTEKA PUBLIcZNA  im. j. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

cZyTELNIA OGóLNA ORAZ WyPOŻycZALNIA DLA DZIEcI I MłODZIEŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

BIBLIOTEKA SZKOLNO-œRODOWISKOWA W USTRONIU - POLANIE
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.

MUZEUM USTROŃSKIE im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne: 	 w poniedzia³ki 9 - 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. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-	 	 	 oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „Pod jodłą”:
-	„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.

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

WySTAWA MOTOcyKLI ZAByTKOWycH - RDZAWE DIAMENTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

cZyTELNIA KATOLIcKA  
Dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele:	7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

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

TOWARZySTWO KSZTAłcENIA ARTySTycZNEGO - Ognisko Muzyczne   MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

USTROñSKIE STOWARZySZENIE TRZEŹWOœcI
Klub Abstynenta „RODZINA”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)  		
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

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

policja, stra¿ miejska

FUNDAcjA œW. ANTONIEGO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.
EWANGELIcKIE STOWARZySZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

MIEjSKI OœRODEK POMOcy SPO£EcZNEj
ul. M. Konopnickiej 40  - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

STOWARZySZENIA I ZWIĄZKI:
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich Si³ Zbrojnych na  Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWARZySZENIE POMOcy DZIEcIOM I RODZINIE”MOŻNA INAcZEj”W USTRONIU 
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 17.00-18.00
- centrum Wolontariatu: poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach:  SP 1 (kl. I-III) wt. - godz. 12.00-15.00 
SP 2 (kl. I-III) śr. - godz. 13.00-16.00, 
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. I-III) pn.  - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. I-III) czw.  - godz. 13.00-15.00,
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.20-16.20, GIM 2 (kl. I-III) śr. - godz. 12.30-15.30.
ŚWIETLIcA ŚRODOWISKOWA DLA DZIEcI I MłODZIEŻy W HERMANIcAcH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    środa (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zależności od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje możliwość konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a także zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to 
filmowy dzień bajek.
MIEjSKA INFORMAcjA TURySTycZNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAŻ MIEjSKA USTROñ 
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

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

W Ustroniu swój zlot mieli miłośnicy volkswagenów. W sobotę 23 
sierpnia przez miasto przejechała kawalkada samochodów tej marki, 
a dominowały dwudziestoletnie golfy. Nie było ani jednego garbusa, 
bądź co bądź, symbolu tej marki.                                Fot. W. Suchta
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KRzyżóWKa   KRzyżóWKa   KRzyżóWKa
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Witejcie ludeczkowie

POziOMO: �) niezwykłe zjawiska, 4) kuzyn modrzewia, 
�) w adresie, 8) rodzaj narzuty, 9) rzadkie imię żeńskie,  
�0) ptak kiwi, ��) w janowskiej stadninie koni, ��) brzmią 
w kościele, ��) twarda część kapuścianego głąba, �4) fa-
cka pod okiem, �5) państwo afrykańskie, ��) czeski ojciec,  
�7) lodowy deszcz, �8) duża papuga, �9) śpiewane w ope-
retce, �0) atrybut kelnera.

PiONOWO: �) słodka tabliczka, �) gadanie pod publikę, 
�) z Rysami, 4) angielskie miasto uniwersyteckie, 5) reszt-
ki budowli, �) w wyposażeniu policji, 7) głośny wybuch,  
��) Anna dla bliskich, ��) zanikający zawód.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 5 września.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 33
LATO UCiEKA

Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Halina Bujok, Ustroń, 
ul. Daszyńskiego 52/14. Zapraszamy do redakcji.  

Dzisio po połedniu sama siedzym w chałupie, bo wszyscy 
dómownicy poszli na „Baranine”, a jo wczora ukielzła na mokrym 
schódku i tak drzisłach sobóm, że ledwo żech sie pozbiyrała. Tóż 
bych sie tam do amfiteatru nie dosmyczyła. Móm nadzieje, że na 
dożynki sie wykurujym, bo jako sóm dożynki w amfiteatrze to dycki 
chodzym z całóm rodzinóm. Zdo mi się, że szumniejszych dożynek 
nigdzi nima. Dziwiym sie, że ich nie ukazujóm w telewizorze. Na 
pocieszyni wziyłach se dwa krepliki, co żech wczora usmażyła, ale 
tak po prowdzie to wolałabych te baranine skosztować. Już pore 
razy chciałach se kupić kónsek młodej baraniny, ale ni mógłach 
w żodnej masarni na nióm trefić. 

Człowiek ponikiedy chce mieć świynty spokuj, coby go żodyn 
nie dopalowoł, nale tak jakosikej pusto w chałupie, tóż puściła 
żech se telewizor. Ale tam zaroziutko mi powiedzieli ło tej trómbie 
powietrznej, tóż mi sie łodniechciało łoglóndanio. Nale tak żech 
se pomyślała jak my na te psiakrewnóm hameryckóm tarcze sie 
zgodzili, już se nie wiymy rady jako by sie tym Amerykanóm przi-
lizać, tóż mómy aji tornado i trómby powietrzne jako w Ameryce, 
coby nóm nie było żol, że czegosi ni mómy, co majóm nasi nejlepsi 
przijaciele. Bo przeca bezroboci, narkotyki, napady – to już downo 
mómy, tak jako łóni. 

Tóż nie dziwota, że siedzym tako zmierzło i zastarano. A do tego 
jeszcze olimpiada prowie na półmetku, nó i tych medali nasi tak 
mało zdobyli – jak na lekarstwo, tóż ani ni ma bardzo kómu kibico-
wać. Choć prowda, że czuje sie wage tych zmagań, że rywalizujóm 
nejlepsi sportowcy z całego świata, tóż aji jo, co żech ni ma kibicym 
rada sie podziwóm na mistrzów. Myślym, że przez tyn tydziyń jesz-
cze pore medali sie nóm dostanie. Przeca ni ma możne. 

Trzeja prziznać, że ci Chińczycy pokozali, że sóm potyntatami  
w wielu dziedzinach – sportowej, bo tela medali zdobyli, han-
dlowej, bo przeca wiynkszość tej taniochy w sklepach je chińsko,  
a co tam jeszcze kiedy wymyślóm nie wiadómo. Dyć dziwóm sie, co 
móm łobleczóne – chińsko bluzka, lajbik i klapki też, bo wszystko 
łacne. A kaj sóm polski wyroby? Czy jeszcze je jako naszo fabryka, 
bo przeca zdo mi sie, że wszyndzi łobcy kapitał. Kóńczym już, bo 
nie chcym Was dopalować, a fórt móm jakisi czorne myśli. 

Tóż bowcie sie dobrze na dożynkach, bo taki szumne świynto 
je jyny roz na rok.                                                                 Hela 

     Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że w dniu �5 sierpnia �008 r. na tablicy ogłoszeń 

został wywieszony na okres �� dni wykaz nierucho-
mości - przeznaczonych  do dzierżawy, najmu  na  
okres do trzech lat niezabudowanych lub zabudowa-
nych obiektami nie związanymi trwale z gruntem,  
a stanowiących własność  osób prawnych, fizycz-
nych, jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej.

Powodzeniem cieszyła się wystawa drobnego inwentarza na boisku 
za muzeum.                                                                    Fot. W. Suchta
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WalKa  O  tytUł
K. Kajetanowicz.                                                                                   Fot.  M. Niechwiadowicz

Na trasie Rajdu Rzeszowskiego.                                                         Fot.  M. Niechwiadowicz

Świetnie się spisuje w tegorocznej edycji 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski ustroński kierowca Kajetan Ka-
jetanowicz. W rozgrywanym na począt-
ku sierpnia Rajdzie Rzeszowskim jadąc  
z pilotem Maciejem Wisławskim zajął 
trzecie miejsce. Zwyciężył Grzegorz 
Grzyb. Obecnie w klasyfikacji generalnej 
K. Kajetanowicz zajmuje drugie miejsce 
z dorobkiem 31 pkt, trzeci jest Michał 
Bębenek 29 pkt, czwarty Leszek Kuzaj 
18 pkt. Prowadzi Francuz Bryan Bouf-
fier ze znaczną przewagą 10 pkt. nad K. 
Kajetanowiczem. Zapowiada się jednak 
ostra walka o drugie i trzecie miejsce. 
Do najbliższej konfrontacji dojdzie w ten 
weekend, 29-30 sierpnia, podczas Rajdu 
Karkonoskiego. W sześciu tegorocznych 
rajdach K. Kajetanowicz i M. Wisławski 
byli trzy razy na podium.
- Tak się punktacja układa, że utrzy-
mujemy się na drugiej pozycji – mówi  
K. Kajetanowicz. –  Będę próbował jak 
najlepiej przygotować się do rajdów, 
tak by oczywiście walczyć o najwyższe 
pozycje, ale też jeździć taktycznie. Już 
podczas trwającego rajdu trzeba patrzeć 
jak się układa klasyfikacja. Gdy najbliżsi 
rywale są z tyłu, nie ma sensu ryzykować  
i atakować. Choć w rajdach jest tak duża 
konkurencja, a różnice czasowe tak nie-
wielkie, że nie można odpuścić. 

Na każdy rajd przygotowywany jest 
samochód. K. Kajetanowicz skarży się na 

problemy z ustawieniem zawieszenia. Na 
poprzednim Rajdzie Subaru rozbił samo-
chód, którym startował i siłą rzeczy musiał 
przesiąść się na inny egzemplarz mitsu-
bishi lancera i stąd kłopoty z ustawieniem 
zawieszenia. Wcześniejszy samochód miał 
zawieszenie innej generacji.
- Taki drobny szczegół spowodował, że nie 
potrafiliśmy ustawić samochodu – mówi 
K. Kajetanowicz. – Poprzedni samochód 
był o wiele lepiej ustawiony, choć to 
dwa identyczne samochody. Przed nami 
piękny Rajd Karkonoski powracający do 

Mistrzostw Polski po kilku latach nie-
obecności. Malownicze tereny, górzyste. 
Jest to rajd asfaltowy, ale w dolinach, 
czyli wspinamy się, potem są zjazdy, raz 
drogi szerokie, raz wąskie, więc jazda 
bardzo zróżnicowana. Poza tym piękne 
widoki, ale to tylko dla kibiców. My 
raczej widoków nie możemy podziwiać. 
Kiedyś już tam jechałem podczas Pucharu 
PZMotu. Rajd trudny technicznie i to mi 
odpowiada. Nie mam znajomości trasy, 
choć wiem, że będzie to rajd trudny, jak 
zwykle w górach.

Sezon zakończą dwa rajdy. 19-21 wrześ-
nia Rajd Orlenu w okolicach Warszawy  
i Płocka po drogach szutrowych oraz 10-11 
października Rajd Dolnośląski po asfalcie 
w górach.
- Na zakończenie więc trzy trudne rajdy 
przed nami, a my damy z siebie wszystko. 
Jaki będzie efekt końcowy, to się dopiero 
okaże – mówi K. Kajetanowicz. – Jak wia-
domo, moi rywale są groźni. Leszek Kuzaj 
to wielokrotny mistrz Polski, a Michał 
Bębenek jest za nami tylko o dwa punkty. 
Obu tych rywali trzeba traktować bardzo 
poważnie. Do końca trzy rajdy, więc teo-
retycznie można jeszcze zdobyć 33 punkty 
i cała klasyfikacja może być zupełnie inna. 
Jednak czołówka jest bardzo wyrównana  
i to nie tylko te cztery załogi na czele. Nie 
sądzę jednak, by można było zaatakować 
pozycję Francuza Bouffiera, zważywszy 
na jego doświadczenie i zespół jakim 
dysponuje. Jednak ścisła czołówka to nie 
tylko Francuz. Jest Leszek Kuzaj, Michał 
Bębenek, Tomasz Czopik, Paweł Dytko. 
Są też kierowcy startujący sporadycznie, 
jak np. Michał Sołowow, który wybiera się 
na Rajd Karkonoski. Jest Kościuszko star-
tujący w Mistrzostwach Świata Juniorów, 
gdzie obecnie jest na drugim miejscu.

Co ciekawe, juniorzy w rajdach samo-
chodowych, to zawodnicy do 29 roku 
życia. Wszystko wynika z tego, że przecież 
dość późno można otrzymać prawo jazdy 
i rozpocząć starty. W piłkę można grać 
od dziecka.

Mamy sportowca w Ustroniu, mającego 
szansę być najlepszym polskim kierowcą 
rajdowym i stanąć na podium Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski. Do 
celu pozostały tylko trzy rajdy.

                                   Wojsław Suchta



28 sierpnia 2008 r.   Gazeta Ustrońska   �7

romaNtyczNa	zabawa
Pieczenie kiełbasek po biegu.                                                                            Fot.  W. Suchta

Zmierzchało; na niebie gromadziły się 
chmury, ale pogoda do biegania była 
odpowiednia: nie za zimno, nie za ciepło. 
Na linii startu, mieszczącej się przed 
Karczmą Góralską na ulicy Nadrzecznej, 
ustawili się zawodnicy; niektórzy trzymali 
nad sobą płonące pochodnie. Wszyscy 
z oczekiwaniem patrzyli na burmistrza 
Ustronia, Ireneusza Szarca, trzymającego 
w rękach butelkę szampana. Wreszcie 
korek wystrzelił, a na ten znak tłum par  
w żółtych koszulkach ruszył szybko  
w stronę głównej drogi. 
- Koszulek prawie zabrakło – mówiła 
patrząc za nimi z uśmiechem jedna z or-
ganizatorek imprezy, Grażyna Winiarska,. 
– nie spodziewaliśmy się tylu chętnych… 
zgłosiło się 121 par, o wiele więcej, niż 
było w zeszłym roku. 

Była sobota, 23 sierpnia, o 19.30  rozpo-
czął się XVIII Bieg Romantyczny Parami. 
Jego organizatorem był Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta. 
Trasa wiodła w górę ulicą Nadrzeczną do 
skrzyżowania z ulicą Grażyńskiego. Tam 
zawodnicy skręcali w lewo na most, a za 
nim - w lewo, biegli Aleją Legionów na 
Brzegi, gdzie przez kolejny most wracali 
na drugi brzeg Wisły i ulicę Nadrzeczną. 
Tam już prosto do mety – która pokrywała 
się z linią startu. Limit czasu wynosił 30 
minut, ale większość zawodników cały 
dystans, wynoszący 3160 m, pokonywała 
w około 20 minut. Kończąc bieg, zawodni-
cy musieli trzymać się za ręce: mąż żonę, 
dziewczyna chłopaka, brat siostrę, wnucz-
ka dziadka… połączenia były dowolne, 
warunkiem było, aby parę tworzyły osoby 
przeciwnej płci. Dowolny był także wiek 
uczestników: ważna była suma ich lat, 
jako podstawa do przypisania określonej 
kategorii wiekowej. Najmłodszy uczest-
nik, Grzegorz Sobczyk z Raciborza, miał 

niespełna roczek. Startował z mamą, która 
zaraz po przekroczeniu mety mówiła: 
- Biegło się bardzo ciężko, pierwszy raz 
biegłam z wózkiem i muszę powiedzieć, 
że to była masakra, zwłaszcza pod górkę. 
Jestem przyzwyczajona do biegania, ale  
z machaniem rękami, a tutaj ręce były za-
jęte, trzeba było jeszcze cały czas Grzesia 
zagadywać, żeby się nie nudził, bo jakby 
się rozpłakał, to by już było po biegu. Cho-
ciaż on jest raczej radosny, więc nie było 
problemów. Lubi kibicować, bo mama 
biega co tydzień na jakiś zawodach.

Na metę przybiegały także dzieci, np. 
Weronika i Patryk Urśnikowie z Wodzi-
sławia Śląskiego:
- Przyjechaliśmy tylko na bieg, specjalnie, 
z rodzicami, którzy też brali udział. Biegło 
się bardzo fajnie, nie było takich dużych 
zakrętów i to było dobre.

 …albo dorośli, jak państwo Adela  
i Jerzy Matuszczyk z Gliwic:
-  Mamy domek letniskowy w Lipowcu 
i pierwszy raz bierzemy udział w takim 
biegu. To jest fantastyczne, męczące, 
ale daje dużo satysfakcji. Mało biegamy, 
więcej jeździmy na rowerze po okolicy, 
tak że jesteśmy w ruchu. Podobało nam 
się bardzo, w przyszłym roku na pewno 
też będziemy brać udział. To bardzo fajna 
inicjatywa.

Najstarszy zawodnik, Tadeusz Krywult  
z Bielska-Białej, miał 83 lata. Spore za-
interesowanie wzbudzili przebierańcy: 
Tofik z garbem w czarnym kostiumie  
i Baba Jaga, oboje na miotle ze specjalnym 
napędem. Po dotarciu na metę wszyscy 
kierowani byli do Karczmy Góralskiej, 
gdzie paliło się już ognisko i grał zespół 
Dzień Dobry. Każdy uczestnik dostał 
kiełbaskę, szpikulec do upieczenia jej nad 
ogniem i chleb. Wszyscy byli zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni. Przy stolikach sia-

dano parami, rodzinami albo całymi gru-
pami znajomych, czasami spotykających 
się tylko raz w roku, właśnie w Ustroniu,  
z okazji Biegu Romantycznego, na który 
przyjeżdżają z różnych stron kraju. Na 
przykład z Inowrocławia, jak pani Alicja 
Kaczmarek, która w tym roku startowała 
już szósty raz:
- Po raz pierwszy zaraziłam się tym Bie-
giem Romantycznym zupełnie z przypad-
ku. Stanęłam gdzieś tutaj z ciekawości  
i ktoś się mnie zapytał, czy pobiegnę, wte-
dy jeszcze nie wiedziałam, co to znaczy, 
zgodziłam się. Ta atmosfera, to otoczenie, 
pobyt w Ustroniu tak podziałało na mnie, 
że odtąd co roku jestem tutaj na Biegu 
Romantycznym. W tym roku, wbrew 
zakazom lekarza, pobiegłam! I myślę, że 
nie ostatni to raz, myślę, że za rok znowu 
przyjadę, jeśli zdrowie pozwoli. Co roku 
oszczędzam, żeby tu przyjechać, żeby być 
w tej atmosferze, posiedzieć w tej knajpce. 
Z ludźmi spotykam się, bo już się witamy, 
jesteśmy stałymi znajomymi z biegów. Są 
to znajomości tylko biegowe, ale bardzo 
sympatyczne. 

Zgromadzeni przy ognisku biegacze po-
chodzili z Katowic, Łodzi, Stalowej Woli, 
Bytomia, Bydgoszczy, Raciborza, Czę-
stochowy, Krakowa i wielu innych miej-
scowości, również z Ustronia i z okolic. 
Zawodnicy bawili się znakomicie; mało 
kto myślał o wynikach, bo, jak zapewniali, 
wyniki ich za bardzo nie interesowały. 
Ważna była atmosfera i sam fakt wzięcia 
udziału oraz ukończenia biegu, który ma 
na celu nie dążenie do jak najwyższych 
osiągnięć sportowych, ale do prowadzenia 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 
- Byliśmy tutaj pierwszy raz dwa lata 
temu, bardzo nam się impreza spodobała. 
– mówiła pani Barbara Muzyka z Warsza-
wy. - Dwa lata temu moje dzieci zajęły 
pierwsze miejsce w kategorii najmłodszej, 
nie wiem, jak uplasują się w tym roku. Ja 
ze swojego biegu nie jestem zadowolona, 
ale też nie wymagam od siebie tak dużo. 
Bo tu taka rodzinna atmosfera panuje na 
biegu, niby rywalizacja, a jednak bardzo 
przyjacielska i nie wszyscy stawiają na 
wynik, wiele osób biegnie po prostu po 
to, żeby dobrze się zabawić.

Wyniki są jednak oczywiście notowane, 
a na ich podstawie odbywa się klasyfikacja. 
W tym roku w poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: do lat 20 Marcelina i Woj-
ciech Wojtyła z Pogórza, do lat 30 Sonia 
Lichacz z Jastrzębia i Sebastian Urbanek 
z Kończyc Małych, do lat 50 Patrycja 
Chrobak i Paweł Mołdrzyk z Wodzisławia 
Śląskiego, do lat 70 Aleksandra Kazubek 
i Piotr Firek z Jordanowa, do lat 100 Bo-
gusława i Tadeusz Kupczak z Brzuśnika, 
do 130 lat Dorota i zbigniew Wyleciał  
z Katowic i powyżej 130 lat Emilia i Ro-
man Szczotka z Kisielowa. Najszybciej 
na mecie pojawili się państwo Kupczak, 
przebiegnięcie dystansu zajęło im 11 min 
40 s. Zwycięzcy zostali odpowiednio uho-
norowani, odbyło się również losowanie 
nagród i upominków pośród wszystkich 
uczestników. Za rok podczas Dni Ustro-
nia czeka nas kolejny bieg. Może weź-
mie w nim udział więcej par z Ustronia?                
                                             Maria Kulis
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KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a 
- szafy, garderoby, zabudowy wnęk 
z drzwiami przesuwanymi i nie tyl-
ko... Zamów bezpłatny pomiar. Tel. 
728-340-518, 33-854-22-57.

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

Korepetycje. Język angielski 504-
232-318.

Przyjmę hydraulika, 509-940-
503.

Sprzedam owczarki niemieckie, 
szczenięta długowłose 500-201-
071.

Sprzedam drewno kominkowe, tel. 
33-854-15-58.

Zatrudnię energiczną i uczciwą 
rencistkę (do 60 lat) do pracy  
w sklepie odzieżowym, tel. 502-
367-684.

dziesięć  lat  temu

a na widowni ...                                                        Fot. W. Suchta

*    *    *

... konkurencja.                                                         Fot. W. Suchta

*    *    *

Najważniejszą imprezą pozostają Dożynki. Śmiechom i piskom 
nie było końca, gdy w niedzielne popołudnie 23 sierpnia ulicami 
miasta przeszedł wielobarwny dożynkowy korowód. Wzięli w nim 
udział ustrońscy gospodarze z rodzinami, a także goście z miast 
partnerskich z Niemiec i Węgier. Gazdami tegorocznego święta 
żniw byli Maria i Jan Tomiczkowie z Lipowca.

W poniedziałek, 31 sierpnia o godz. 10 na Polanie otwarto 
obwodnicę Ustronia. Pomimo otwarcia, nową drogą nie od 
razu pojechał sznur samochodów. Uniemożliwili to protestujący 
mieszkańcy domów sąsiadujących z nową drogą. Domagali się 
oni zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul 
Cieszyńskiej i Katowickiej oraz poprawy oznakowań i zapew-
nienia bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom zmuszonym do 
korzystania z nowej drogi.

W sobotę 22 sierpnia rozpoczął się VII Bieg Romantyczny Pa-
rami. Po zaledwie kilku minutach na mecie zjawiła się pierwsza 
para – Zuzanna Bylica i Franciszek Dorighi. Choć niektórzy po-
dejrzewali, że pod regionalnym przebraniem pani Zuzanny ukrywa 
się znany biegacz górski ustrońskiej „Siły”, to komisja sędziowska 
nie dopatrzyła się w starcie tej pary jakiegokolwiek złamania ry-
gorystycznego regulaminu. „W młodości biegałam na dłuższych 
dystansach, więc dziś nie było żadnych kłopotów z pokonaniem 
trasy” – odpowiadała na podchwytliwe pytania pani Zuzanna. 

Wywiad z Peterem Wermke, burmistrzem Neukirchen-Vluyn 
i Herbertem Piestem z tamtejszego Towarzystwa Kontaktów 
Zagranicznych:

To władze Neunkirchen-Vluyn wystąpiły z propozycją nawią-
zania współpracy z Ustroniem. Skąd wziął się ten pomysł?

H. Piest: Myśleliśmy o nawiązaniu kontaktów z polską stroną 
już dawno. Początkowo chcieliśmy zrobić to drogą oficjalną, za 
pomocą naszego rządu, ale to były jeszcze takie czasy, że nam to 
odradzano. Po 1989 roku sytuacja się zmieniła i znowu podję-
liśmy próbę otworzenia się na wschód. Chcieliśmy wykorzystać 
szansę, jaką dawały nam zmiany polityczne w waszym kraju  
i w całej Europie. Chcieliśmy się jednoczyć nie tylko na papierze 
i w ładnych frazesach, ale rzeczywiście, praktycznie.

Galeria Biura Promocji i Wystaw Artystycznych w Ustroniu 
zaprasza do oglądania swojej stałej ekspozycji – kolekcji 51 
obrazów z cyklu „Postacie i sceny z literatury polskiej” autorstwa 
Waldemara Kuźbińskiego. Można zobaczyć obrazy przedstawia-
jące bohaterów i sceny pochodzące z filmów historycznych na 
podstawie powieści najlepszych polskich pisarzy. Obecnie galeria 
prezentuje nową wystawę: serię rysunków karykatur przedstawia-
jących aktorów, którzy wcielili się w postacie sienkiewiczowskiego 
„Ogniem i mieczem” w filmie Jerzego Hoffmana.               (mk)

*    *    *

 KULTURA
30.8  godz. 18.00  Usta milczą, Ustroń śpiewa - gala ope- 
         retki i musicalu, amfteatr.
1.9  godz. 8.30  Rozpoczęcie Roku Szkolnego, MDK  
         „Prazakówka”.
8.9          Rozpoczęcie zajęć w kołach interesowań,    
         MDK „Prazakówka”.
      KiNO 
22-28.8  godz. 18.30  � dni w Paryżu, komedia, 15 lat, USA.
22-28.8  godz. 20.10  zdarzenie, dramat fantastyczno-naukowy, 
         15 lat, USA.        
29.8-4.9         KiNO NiECzyNNE                                                                          

28 - 30.8 - Venus ul. Grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
31.8 - 2.9 - Na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
3 - 5.9 -  Elba ul. Cieszyńska 2 tel. 854-21-02
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (��)
1. Zbliża się nowy rok szkolny. Również 

w Ustroniu 1. września 2008 r. zaczną się 
lekcje w szkołach podstawowych, gimna-
zjach, w szkołach ponadgimnazjalnych. 
„Pierwszy dzwonek”, to stosowna okazja, 
aby zastanowić się nad szkolną edukacją.  

2. Niejednego czytelnika „Gazety 
Ustrońskiej”, który od dawna nie ma bez-
pośredniego kontaktu ze szkołą, nawiedza 
w snach dźwięk szkolnego dzwonka i wizja 
zdawania w szkolnej ławce niebotycznie 
trudnego sprawdzianu. Ponoć jest to dość 
powszechne zjawisko, że po wielu latach 
od ukończenia szkoły w snach ludzie 
ponownie przeżywają dawne szkolne do-
świadczenia. Umberto Eco – wybitny wło-
ski pisarz, filozof i felietonista – powiada 
nawet tak: każdy powinien w czasie szkoły 
mieć kilka takich solidnych egzaminów, 
które śnią się przed ich zdawaniem i śnią 
się długo po ich zdaniu, bo świadczy to 
również o powadze i wysokiej randze 
uzyskanej w szkole wiedzy. 

3. Sporo miejsca problematyce edukacji 
poświęca w swych dociekaniach filozoficz-
nych Tadeusz Kotarbiński (1886-1981). 
Analizuje on różne aspekty działań wycho-
wawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. 
Rozpatruje kwestie efektywnego nauczania 
i samodzielnego uczenia się oraz właściwej 
formacji nauczycieli, zwracając uwagę na 
rolę logiki w wychowaniu intelektualnym. 

3.1. Pedagogiczne idee Kotarbińskiego 
zachowują swą aktualność. A opowiada 
się on za klasycznymi i konserwatywny-
mi zasadami kształtowania sprawności 
moralnych i intelektualnych oraz roz-
poznaje zagrożenia tkwiące w błędnych 
wizjach edukacji. Nie ulegając „politycznej 
poprawności”, rozpatruje wychowanie 
i nauczanie jako pewnego typu walkę 
oraz uwydatnia niezbędność przymusu  
w kształceniu. 

3.2. Nietrafnie rozumiany bywa promo-
wany przez Kotarbińskiego ideał „spole-
gliwego opiekuna”, stanowiący wzorzec 
pedagoga. „Spolegliwość” błędnie tłuma-
czy się jako uległość. A właściwie rzecz uj-
mując, spolegliwość jest to postawa osoby, 
na której można polegać, gdyż potrafi kon-
sekwentnie walczyć o te dobra, do których 
ochrony i rozwoju jest przekonana. 

3.3. W swej koncepcji pedagogicznej 
Kotarbiński kieruje się przekonaniami 
etycznymi o powinności konsekwentnego 
rozwijania w działaniach edukacyjnych 
„postawy samodzielności sądu” i kultury 
logicznej. Powinnością pedagoga jest także 
kształtowanie podmiotowości moralnej, 
czyli sprawnego sumienia i posłuchu wo-
bec „zwierzchności sumienia”, często 
wbrew – przeciwnym głosowi sumie-
nia – naciskom społecznym (także tym  
w edukacji). Wedle Kotarbińskiego „hasło 
zastąpienia głosu sumienia dyrektywą 
dyscypliny organizacyjnej paraliżuje oso-
bowość moralną człowieka”. Kategorycz-
nie stwierdza: „cudze sumienie nie może 
zastąpić Twego własnego sumienia”. 

3.4. Podstawową ideą porządkującą prze-
bieg działań pedagogicznych powinna być 
idea prawdy i postulat dążenia do prawdy: 

należy tak nauczać i studiować, „by wydo-
być prawdę, a nie tak, by urobić siebie na 
absolutnego wyznawcę określonych dok-
tryn”. Jak dopowiada Jerzy Pelc: „godna 
pogardy i niebezpieczna jest nieuczciwość 
intelektualna oraz okłamywanie tych, któ-
rych winniśmy wychowywać przekazując 
im prawdę”. Kotarbiński sformułował 
zalecenie ważne w każdej sytuacji: „Dziel-
ny nauczyciel musi być prawdomówny, 
przeświadczony o słuszności tego co głosi, 
musi docierać do rzetelnych źródeł praw-
dy. W aurze półprawdy lub antyprawdy 
powstaje niedowład funkcji nauczyciela”. 
Podobnie uważał Bertrand Russell: „Po-
czucie intelektualnej niezależności jest 
podstawowym zadaniem nauczyciela. 
Nauczyciele powinni trzymać się z dala 
od konfliktów partyjnych, powinni wpajać 
młodzieży zasady bezstronnego dociekania 
prawdy”. Ostrzega się tu także przed sy-
stemami pedagogicznymi posługującymi 
się kłamstwem, których celem może być 
zniewalanie umysłu i sumienia: „Pogląd, 
że fałszowanie rzeczywistości może od-
działywać budująco, należy do uporczy-
wych grzechów systemów oświatowych”. 
Częstokroć bowiem stosuje się „kłamstwo 
pedagogiczne”, aby umilić świat i ułatwić 
życie, a faktycznie niszczy się w ten spo-
sób zmysł prawdy i przysposabia do życia  
w zakłamaniu. 

4. Na szkolnych murach można czasami 
przeczytać hasło: „człowiek rodzi się mą-
dry, potem każą mu iść do szkoły – i tam 
głupieje”. Owszem, błędnie funkcjonujący 
system oświatowy może być instytucją zor-
ganizowanego, masowego i intensywnego 
ogłupiania. Ale o tym będzie w następnym 
felietonie.                     Marek Rembierz 

felieton
Tak sobie myślę

Tradycyjna w naszym kraju organizacja 
roku szkolnego sprawia, że w okresie let-
nim mamy ponad dwa miesiące wakacji, 
czyli przerwy w nauce szkolnej. A więc 
jest dość czasu, aby odpocząć od szkoły, 
owych dziesięciu miesięcy nauki i związa-
nych z nią zajęć i stresów. Ba, jest nawet 
dość czasu, żeby odzwyczaić się od szkoły 
i obowiązującej w niej dyscypliny… Może 
więc te wakacje trwają za długo? No, już 
słyszę liczne głosy sprzeciwu, podnoszone 
ze strony tych wszystkich, którym rok 
szkolny zbytnio się dłuży, a wakacje trwają 
za krótko.

Mimo to osobiście byłbym za skróce-
niem wakacji, a ściślej mówiąc za nieco 
inną organizacją roku szkolnego. A więc 
taką, w której letnie wakacje trwałyby 
dla przykładu sześć tygodni, a pozostałe 
dwa tygodnie byłyby w drugiej połowie 
października, czy w innej części roku 
szkolnego. A więc chodzi mi o to, aby 
podobnie jak to bywa w innych krajach, 
przerwy w nauce szkolnej byłyby częstsze, 
a letnie wakacje nieco krótsze.

Tak sobie myśleć zawsze można. Szcze-
gólnie wtedy, gdy nie ma się żadnego 
wpływu na wprowadzenie w życie włas-
nych pomysłów. A także wtedy, gdy ewen-
tualnie wprowadzone zmiany i tak nic nie 
zmienią w moim życiu. Tak się bowiem 
stało, że już dawno skończył się mój 
związek z szkołą. Nie czekam więc już 
niecierpliwie na koniec roku szkolnego  
i początek wakacji.

W każdym razie, póki co, pamiętam 
jeszcze, że 1 września zaczyna się nowy 
rok szkolny. I uznałem, że jako felietonista 
trzymający rękę na pulsie czasu, powinie-
nem napisać o tym, że kończą się wakacje 
i zaczyna znowu kolejny rok szkolny. 
Czas więc pożegnać się z wakacjami. I to 
bez względu na to, czy wydały się komuś 
długie czy krótkie, czy były udane czy 
nieudane…

Postanowiłem wystąpić z tezą, że ponad 
dwumiesięczny okres wakacji jest na tyle 
długi, że uczniowie i nauczyciele mogą 
już zatęsknić za szkołą i z niecierpliwością 
czekać na pierwszy dzwonek. Muszę się 
jednak liczyć z silnym oporem przeciwko 
tej tezie, kiedy nawet moja własna żona, 
przez kilkadziesiąt lat związana ze szko-
łą, kolejno jako uczennica i studentka, 
a potem jako nauczycielka i dyrektorka 
szkoły, stwierdziła, że niewiele było takich 
wakacji, w których zdążyła się stęsknić 
za szkołą…

Pewnie ma rację. Różne bywają lata 
szkolne i różne bywają szkoły. I to sprawia, 
że czasem wakacje, szczególnie przy koń-
cu, zaczynają się dłużyć i już się chce iść 
do szkoły, a czasem chętnie przedłużyłoby 
się wakacje jeszcze o kolejne dni, tygodnie 
czy nawet miesiące…

Zapewne wiele zależy od atmosfery 
panującej w szkole i od tego, czy nauka 
w szkole przynosi nauczycielowi czy 
uczniowi satysfakcję i radość. Przyznam, 
że w moich latach uczniowskich miałem 
wakacje, szczególnie w klasach licealnych, 
które mi się dłużyły. Tym bardziej, że ni-
gdzie nie wyjeżdżałem w czasie wakacji. 
Było tak, że w szkole czułem się równie 
dobrze, a może nawet lepiej niż w domu. 
Szkoła była faktycznie moim drugim do-
mem. A przecież za domem się tęskni…

Myślę, że ci wszyscy, dla których szkoła 
jest takim prawdziwym drugim domem, 
choć trochę za nią tęsknią i z radosnym 
napięciem czekają na pierwszy dzwonek, 
oznaczający rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Oby się nie zawiedli i oby 
jak najwięcej było tych, którzy w szkole 
czują się dobrze, jak w domu. I takiej ser-
decznej, domowej atmosfery, przyjaznej  
i satysfakcjonującej dla wszystkich na-
uczycieli i pracowników szkół i uczniów, 
życzę wszystkim szkołom w naszym mie-
ście. Oby po udanych wakacjach przyszedł 
równie udany rok szkolny.      Jerzy Bór  

zatęsknić za szkołą?
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GROMią  RyWali
Nie wiadomo co powiedział swoim pił-

karzom trener Rafał Dudela, ale Nierodzim 
gromi rywali w „A-klasie”. Po remisie  
w pierwszym spotkaniu trzy kolejne wy-
grywa. W ostatnią niedziele podejmował 
na swym boisku drużynę Tempa Puńców, 
zawsze zaliczaną do czołówki. Przed roz-
grywkami, niektórzy kibice skazywali 
Nierodzim na ostatnie miejsce w tabeli, 
tymczasem nasza drużyna zajmuje drugie 
miejsce w tabeli z takim samym dorobkiem 
punktowym co lider.

Mecz z Tempem miał trzy oblicza. 
Pierwsza połowa to zdecydowana przewa-
ga Nierodzimia. Efektem bramka zdobyta 
w 35 min przez Adama Brudnego. Każda 
akcja Nierodzimia grozi bramką, piłkarze 
mają tzw. ciąg na bramkę. To przynosi 
efekty. Drugi gol dla Nierodzimia pada  
w 48 min. i ponownie strzela go A. Brudny. 
Dodatkowo w kilka minut później piłka 
odbija się od poprzeczki bramki Tempa. 
Niestety następuje chwilowy brak kon-
centracji naszej drużyny i błyskawicznie 
wykorzystuje to Tempo, w dwie minu-
ty strzelając dwie bramki, a konkretnie  
w 55 i 57 min. Gra się wyrównuje, ale ataki 
Nierodzimia są bardzo groźne. Po szybkiej 
akcji w 67 min Nierodzim zdobywa zwy-
cięska bramkę strzeloną przez Wojciecha 
Kawuloka. Puńców próbował wyrównać 
ale z biegiem czasu akcje stawały się coraz 
bardziej nerwowe, a Nierodzim kontrował  
i mógł ten mecz wygrać znacznie wyżej. 

W najbliższą niedzielę Nierodzim gra na 
wyjeździe w Górkach i ten mecz powinien 
wygrać, choć lepiej nie zapeszać.

Nierodzim wystąpił w składzie: Jarosław 
Legierski, Szymon Holeksa, Michał Kania, 
Grzegorz Szarek, Arkadiusz Madusiok, 

Wojciech Kawulok (od 79 min. Dwaid Ko-
cot), Mateusz Bralewski (od 73 min. Kry-
stian Wawrzyczek), Gabriel Wawronowicz, 
Adam Brudny (od 87 min. Rafał Duda), 
Bartłomiej Matuszka, Janusz Ihas.

Po meczu powiedzieli:
Trener Tempa Piotr Krupa: - Po do-

tychczasowych wynikach Nierodzimia 
przed spotkaniem mieliśmy tremę i duży 
szacunek dla przeciwnika. Okazało się, 
że słusznie. My mieliśmy kłopoty z pro-
wadzeniem finezyjnej gry przez środek 
boiska, a w pierwszej połowie pozbawieni 
byliśmy gry skrzydłami. Ten błąd udało 
się wyeliminować na początku drugiej 
połowy i wtedy mieliśmy dużą przewagę 
przez około 15 minut i strzeliliśmy dwie 
bramki. Potem też mieliśmy wyborna 
okazje na prowadzenie i na pewno mecz 

by się inaczej potoczył. Nierodzim jest 
groźną drużyną i powinien zaliczać się do 
czołówki. Niestety boisko nie pozwalało 
nam grać, a do tego gubiła się obrona. 
Można powiedzieć, że pomogliśmy im  
w strzeleniu bramek, choć przeciwnikowi 
nie można odebrać woli walki. 

Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - 
Przed meczem mówiłem, ze z Puńcowem 
można powalczyć i potwierdzić dobrą 
dysopozycję. Będzie to też przetarcie dla 
obrońców, bo w dwóch meczach nie stra-
ciliśmy bramki. Puńców dysponuje zawod-
nikami o klasę lepszymi niż nasi poprzedni 
przeciwnicy. Mają zawodników ogranych 
w okręgówce, czwartej lidze. W pierwszej 
połowie stworzyliśmy mnóstwo sytuacji,  
a potem tracimy bramki z niczego. Powta-
rzałem, że Puńców potrafi wyciągnąć wy-
nik, nawet przegrywając trzema bramkami. 
Uczulałem drużynę na koncentrację przez 
cały mecz. Straciliśmy dwie bramki, ale 
udało się podnieść i strzelić trzecią bram-
kę. Chyba nikt nie przypuszczał, że ten 
mecz wygramy. Zawodnicy tym meczem 
potwierdzili, że w „A-klasie” są w stanie 
wygrać z każdą drużyną. Teraz w każdym 
meczu walczyć będziemy o komplet punk-
tów.                             Wojsław Suchta 

KS Nierodzim - Tempo Puńców �:� (�:0) 

1 LKS Orzeł Zabłocie 10 19:3
2 KS Nierodzim 10 14:6
3 LKS Wisła Strumień 10 12:4
4 LKS Lutnia Zamarski 7 8:6
5 KKS Spójnia Zebrzydowice 7 9:9
6 LKS Tempo Puńców 6 18:7
7 LKS Victoria Hażlach 6 15:6
8 LKS Rudnik 6 6:8
9 LKS Kończyce Małe 6 11:16
10 LKS Beskid Brenna 4 3:4
11 LKS Błyskawica Kończyce W. 4 3:7
12 LKS 99 Pruchna 2 8:13
13 LKS Ochaby 96 1 4:12
14 LKS Spójnia Górki Wielkie 0 2:31

Pod czujnym okiem sędziego.                                                           Fot. W. Suchta

Przy piłce K. Wawrzyczek.                                                                                    Fot. W. Suchta


