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K. Kajetanowicz drugi w mistrzostwach, ale najlepszy spośród Polaków. (str. 9)

wspólne
zdjęcie
Rozmowa z dr Lidią Szkaradnik,
dyrektorem Muzeum Ustrońskiego
Skąd pomysł, by wykonać wspólne zdjęcie pracowników
Kuźni?
Napisałam artykuł do „Kalendarza Ustrońskiego” o Kuźni
i poszukiwałam fotografii z połowy lat 70, kiedy to wykonywano
ogromne zdjęcia załogi Fabryki Samochodów Małolitrażowych.
Byli na nich pracownicy z fabryki w Bielsku-Białej, ale też
z innych zakładów FSM. Każdą ustrońską zmianę fotografowano
oddzielnie. Poszukiwania trwały przez miesiąc, jednak okazało
(dok. na str. 2)
16 października 2008 r.

Fot. P. Nurczyński

Jubileusz
czantorii
18 października o godzinie 18 w MDK Prażakówka,
odbędzie się Jubileuszowy
Koncert z okazji 20-lecia
istnienia Estrady Ludowej
„Czantoria” pod dyrekcją
Władysława Wilczaka.
Zespołu nie trzeba nikomu przedstawiać i z całą
pewnością zaprezentuje ponownie znakomity program.
Na koncert zaprasza Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Czantoria”.
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wspólne
zdjęcie

(dok. ze str. 1)
się, że tych zdjęć nie udało się znaleźć. Wtedy wymyśliłam, że
skoro nie ma tamtych, trzeba wykonać nowe. Nie wiedziałam, czy
taki pomysł „chwyci”, ale okazało się, że jak najbardziej. Wiele
osób dołączyło się do organizacji tego symbolicznego pożegnania
Kuźni w Ustroniu.
Kto się znajdzie na tym wspólnym zdjęciu?
Każdy, kto pracował w naszym zakładzie. Jeden spędził w nim
całe zawodowe życie, inny tylko kilka lat. Każdy, kto czuje się
związany z Kuźnią, może przyjść. Pracowały tam nieraz kolejne
pokolenia i chyba nie ma ustrońskiej rodziny, w której fabryka
dla nikogo by nic nie znaczyła. Mam nadzieję, że nie jestem niepoprawną optymistką i że przybędzie kilkaset osób. Chodząc po
Ustroniu, spotykam się z bardzo pozytywnym odzewem. Wczoraj
jeden pan wręcz się rozpłakał i mówi: „Dziękuję ci, Lidziu”,
aczkolwiek nigdy nie byliśmy na „ty”. Poczułam się jak jego
„siostra” z tego samego miejsca pracy.
A można przyjść z rodziną?
Oczywiście, ale liczę na to, że na zdjęciu znajdą się jednak
pracownicy. Można kibicować i obejrzeć program artystyczny,
a będzie on wzruszający. Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” jest zawsze znakomita.
Jak to robienie wspólnego zdjęcia będzie wyglądało?
Początkowo miałam pomysł, żeby tylko przyjść i zrobić zdjęcie.
Nie liczyłam wcale na to, że dyrekcja Kuźni pozwoli na wejście na
teren zakładu, jednak po wstępnych rozmowach chętnie się zgodzono. Potem już w większym gronie zaczęliśmy się zastanawiać,
jak to technicznie przeprowadzić. Danuta Koenig zaproponowała
program artystyczny z udziałem „Równicy”, która wykona specjalnie na tę okazję napisaną piosenkę o Kuźni.

L. Szkaradnik prowadzi wiele imprez.

W podziemiach cieszyńskiego
ratusza znajdował się w minionych wiekach areszt. Magistrat zapewniał skazanym tylko
wodę. O chleb musieli zadbać
sami. Teraz w tych pomieszczeniach są magazyny.

*

*

*

Zanim w 1884 roku została uruchomiona cukrownia
w Chybiu, cukier wytwarzała
jej poprzedniczka w Suchej
Górnej (dziś Zaolzie). Kryzys gospodarczy doprowadził
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Fot. W. Suchta

do jej likwidacji. Chybska
cukrownia daje sobie radę,
eksportując popularny cukier
w kostkach. Za rok stuknie jej
125 lat. Zakład od kilku lat jest
w prywatnych rękach.

*

*

*

Dobra jakościowo woda dotarła do Cieszyna wodociągiem
grawitacyjnym z Tyry spod
Jaworowego w 1894 roku. Tradycje pielęgnuje spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej,
przykładając dużą wagę do
początków tej znaczącej inwestycji. Sama obchodzić będzie
za rok 15-lecie istnienia.

*

*

*

Zamek w Zebrzydowicach został wzniesiony w XVI wie-

A co się stanie, gdy będzie padał deszcz, nie dopisze pogoda?
Z tym wiążą się największe obawy.
Bo przecież mamy październik.
Racja. Liczymy na łut szczęścia, ale mamy też możliwości zrobienia pamiątkowego ujęcia w różnych miejscach. Początkowo
planowaliśmy zdjęcie przed budynkiem dyrekcji. Obecnie możemy je wykonać na tle hal, a w razie niepogody, wewnątrz hali.
Oczywiście fotograf musi się wcześniej przygotować. Jak już
wspomniałam, powstały dodatkowe punkty programu. Każdy
będzie mógł kupić pamiątkowe zdjęcie za 10 zł, a fotografia
o dużym formacie już po kilku dniach, znajdzie się w sali wystawowej Muzeum. Chcemy coś na pożegnanie Kuźni w Ustroniu
zrobić, gdyż jesteśmy wielką rodziną i każdy z nas pracujących
w tym zakładzie ma go we wdzięcznej pamięci.
Wiele osób z Ustronia pracowało w Kuźni w Skoczowie, niektórzy pracują tam nadal. Czy ich też zapraszacie?
Niemal każdy, kto jest zatrudniony w Kuźni skoczowskiej, wywodzi się z ustrońskiej kadry. Sporo osób pracowało tu i tam.
Oczywiście, jeżeli ktoś pracował tylko w Skoczowie, ale ma
ochotę znaleźć się na zdjęciu, nie będziemy sprawdzać dokumentów. Niech każdy zrobi, jak uważa, a mam nadzieję, że będzie to
akcja masowa. Miejmy świadomość, że tym symbolicznym aktem
przechodzimy do historii. Wybraliśmy dzień przypadkowy, jednak
właśnie ten dzień zostanie uwieczniony i po latach ktoś do niego
wróci, spojrzy na fotografię i może jakoś jeszcze ją spopularyzuje.
Załączamy zdjęcie kuźniczej załogi z 1937 r., potem w okresie
powojennym powstało kilka zbiorowych fotografii uczestników
różnych kursów. Ta akcja ma szczególny charakter, gdyż chcemy
utrwalić załogę Kuźni i spotkać się w tak licznej grupie w naszym
zakładzie po raz ostatni. W imieniu organizatorów zapraszam
wszystkich 19 października o godz. 12 do wspólnego zdjęcia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Apel do wszystkich,
którzy pracowali
w Kuźni

Jak wiemy, w tym roku nasz największy zakład, Kuźnia
Ustroń, zakończył swą długoletnią działalność. Ten smutny kres
zaakcentowano także w „Kalendarzu Ustrońskim” na 2009 rok.
Planowaliśmy umieścić w nim na pamiątkę zbiorowe zdjęcie
załogi, lecz brak takich fotografii. Dlatego wzywamy: spotkajmy się jeszcze w wielkiej, silnej grupie przed murami zakładu
– gdzie spędziliśmy kawał życia – aby zrobić sobie wspólne
pamiątkowe zdjęcie. Znajdzie się ono wraz z nazwiskami wszystkich uczestników tej akcji w „Kalendarzu Ustrońskim”. Będzie
to taki symboliczny gest wobec naszej Kuźni. Przybądźmy tam
w niedzielę 19 października o godz. 12.
Z upoważnienia organizatorów
dyrektor Muzeum Ustrońskiego
Lidia Szkaradnik
ku w stylu gotyckim. Należał
do Liszków. Przebudowany
został w 1760 r., a kolejnych
zmian dokonano w XIX w. Ze
zniszczeń wojennych został odbudowany w latach 60. Obecnie mają tu siedzibę Gminny
Ośrodek Kultury, biblioteka
i poczta.

*

*

*

Oddział Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych w Strumieniu liczy ponad 100 członków.
Są skupieni w pięciu sekcjach
w Bąkowie, Zbytkowie, Chybiu, Strumieniu oraz w Drogomyślu.

*

*

*

W Lesznej Górnej najstarszym
zabytkiem jest płyta nagrobna

z 1678 roku na przykościelnym cmentarzu. Uwagę zwraca też późnobarokowa figura
św. Jana Nepomucena stojąca
przed kościołem po drugiej
stronie drogi.

*

*

*

*

*

*

Pierwszy opis cieszyńskiego
zamku pochodzi z XVII wieku
i znajduje się w kronice Jakuba
Schickfussa. Budowla była
wtedy dobrze obwarowana.
Zburzono ją w XIX wieku
i zbudowano nowy zamek istniejący do dziś.
Szkoła Podstawowa nr 2
w Chybiu nosi imię Ludwika
Kobieli – nauczyciela i literata,
piewcy „Żabiego Kraju”. (nik)
16 października 2008 r.

stypendia
Informuje się, że stypendia szkolne wypłacane przez Urząd
Miasta Ustroń (p. 16, I piętro), będą realizowane w terminie
od 16 – 24 października 2008 r. w godzinach 8.00 – 13.30, natomiast od 27 października – 15 grudnia 2008 r., w godzinach
8.00 – 15.00.
* * *

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Wyższej Szkole
Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, odbyła się 10 października
2007 r. w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”. Witano naukowców z zaprzyjaźnionych uczelni, członka Zarządu Powiatu
Stanisława Kubiciusa, dyrektora Szpitala Reumatologicznego
Ryszarda Wąsika, komendanta ustrońskiego komisariatu policji
Janusza Baszczyńskiego, przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Malinę, burmistrza Ireneusza Szarca, który życzył studentom owocnej nauki, a szkole dalszego rozwoju. Przemówienie
inauguracyjne, mówiące o historii i dniu dzisiejszym szkoły,
wygłosił rektor prof. Rajmund Orlicki.
Studentom rozpoczynającym naukę na pierwszym roku
indeksy wręczyli: R. Orlicki i dziekan prof. Józefa Głuszka.
Wręczono też wyróżnienia studentom za bardzo dobre wyniki
w nauce. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Czy lek może
być bezpieczny?” wygłosił prof. Ryszard Szkilnik. Uroczystość
zakończył koncert Akademickiego Chóru Reprezentacyjnego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod dyrekcją dr Izabeli
Zieleckiej-Panek.
Fot. W. Suchta
* * *
szkolne biegi
18 października o godz. 10 na stadionie KS Kuźnia, odbędzie
się Szkolny Bieg Legionów. Zawodnicy wystartują w czterech
grupach wiekowych. W zależności od grupy wiekowej pokonywać będą różne dystanse. Zgłoszenia do udziału w zawodach
przyjmują w szkołach nauczyciele wychowania fizycznego.
Każda osoba powinna posiadać wypełnioną wcześniej kartę
zgłoszeniową. Bieg jest imprezą zamkniętą dla dzieci i młodzieży
z ustrońskich szkół.

Salon fryzjerski

05/06.10.2008 r.
Z niezamkniętego pokoju w sanatorium „Złocień” w trakcie snu kuracjusza dokonano kradzieży portfela
z pieniędzmi.
07.10.2008 r.
O godz. 10.30 na ul. Kojzara kierujący fiatem seicento mieszkaniec
Wisły nieprawidłowo wykonał

manewr skrętu doprowadzając do
kolizji z fordem escortem.
08.10.2008 r.
O godz. 0.50 na ul. Katowickiej
zatrzymano mieszkankę Ustronia kierującą w stanie nietrzeźwym samochodem vw polo.
10.10.2008 r.
Na ul. Skoczowskiej zatrzymano
mieszkańca Cieszyna kierującego
w stanie nietrzeźwym passatem
- 0,60 mg.

6.10.2008 r.
Tak jak w ubiegłych tygodniach
patrolowano okolice szkół w czasie, gdy znajduje się tam najwięcej
uczniów.
8.10.2008 r.
Strażnicy kontrolowali centrum
miasta. Administracji jednego
z osiedli nakazano zaprowadzenie
porządku wokół budynków.
8.10.2008 r.
Wraz z pracownikiem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej udano się do Polany na ul. Wczasową
i ul. Papiernia, gdzie przeprowadzono wywiady środowiskowe.
9.10.2008 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano kierowcę, który zablokował swym samochodem wjazd na
parking na rynku.
10.10.2008 r.
Strażnicy otrzymali informację
o prawdopodobnie nielegalnych

robotach w pasie drogowym ul.
Krzywaniec. Powstał tam niezabezpieczony wykop, do którego
wpadł przejeżdżający samochód.
Na miejsce wezwano inwestora,
czyli budującego tam sobie dom.
Okazało się, że bez wiedzy kierownika budowy, samodzielnie
podjął decyzję o wykonaniu tego
wykopu. Ukarano go mandatem
w wysokości 500 zł i nakazano
zasypanie wykopu.
10.10.2008 r.
Kontrola centrum miasta. Właścicielowi posesji na ul. Partyzantów nakazano zaprowadzenie
porządku.
10/11.10.2008 r.
W nocy dokonano dewastacji
w Parku Kuracyjnym. Powywracano kosze na śmieci, złamano
dwa drzewka, część koszy wrzucano za ogrodzenie amfiteatru,
powyrywano kwiaty. Strażnicy
zrobili dokumentację zniszczeń
i prowadzą dalsze czynności.

Urząd Miasta informuje,

że w dniu 9 października 2008 r. na tablicy ogłoszeń, został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres powyżej trzech lat, stanowiących
własność miasta Ustroń.

najpiękniejsze
jabłka
we wsi :)
i gruszki też
jabłoniowy sad
Ustroń Lipowiec
ul. Lipowska 63A

KOMIS

SAMOCHODOWY
Ustroń – Polana
Przyjmie samochody

20.30

co piątek muzyka na żywo

17.10 Sebastian Kret
Band Zespół młodego,

zdolnego gitarzysty. Jazz, funk.

24.10 Puste Biuro

Ośmioosobowy zespół soulowo-bluesowy. Okrzyknięty nadzieją polskiej
„czarnej muzyki” ! Aż 4 wokalistki:
K.Kidoń, M.Czaja, K.Zaręba, J.Cieślik.

31.10 Zaduszki
Jazzowe w Angel’s
BERNARD MASELI

tel. 504-104-231

MIK-STYL
w Hermanicach

zaprasza na jesienną promocję
przedłużania i zagęszczania włosów,
paznokcie żelowe.

ul. Skoczowska 47h, tel. 854-54-29
16 października 2008 r.
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do Boga a swoją pieśnią wyrażajcie to, co
Polskę stanowi: głęboką wiarę, wspaniałą
kulturę, tradycję i umiłowanie naszej małej
ojczyzny. Niech wam nigdy nie zabraknie
sił, zapału i entuzjazmu, a dobre zdrowie
oby służyło przez najdłuższe lata.
Gratulacje z okazji jubileuszu złożyły
także delegacje Sejmiku Wojewódzkiego,
Rady Powiatu, Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr, Diecezjalnej Komisji Chórów.
Za wszystkie życzenia dziękowała H. Szarowska, która podziękowała także byłym
dyrygentom i prezesom.
Życzenia składano także ks. H. Czemborowi, a uczyniła to Rada Parafialna oraz
w imieniu ustrońskiego samorządu Danuta
Koenig. Ordynacja ks. H. Czembora odbyła się 13 października 45 lat temu, co sam
wspominał w swym wystąpieniu.
Na zakończenie chór odśpiewał pieśń
Jeruzalem. *
Suchta
* Wojsław
*

Chór koncertował podczas nabożeństwa. 		

Fot. W. Suchta

110 lat chóru

- Śpiewajcie Panu pieśń nową. Pieśń
zawsze towarzyszyła ludziom w ich wędrówce przez życie. Wyraża ich uczucia,
opowiada o ich nadziei, wierze, bólu radości i miłości, przede wszystkim wyraża
doznania, które związane są z odrodzeniem serca w wierze i przez wiarę w Boga.
Wezwani, śpiewajcie Panu pieśń nową,
poczujcie bliskość Boga, pozwólcie, by
Jego obecność napełniła wasza duszę.
Otwórzcie się na radość z obecności Boga,
który nas stworzył i który nas nie opuszcza – mówił ks. proboszcz Piotr Wowry
w niedzielę 12 października, na wstępie
nabożeństwa, podczas którego obchodzono jubileusz 110 lat Chóru Ewangelickiego parafii apostoła Jakuba Starszego
w Ustroniu. W czasie nabożeństwa odbyła się modlitwa przyczynna za zdrowie
starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy,
który po wypadku samochodowym nadal
przebywa w szpitalu. Odbyła się także modlitwa dziękczynna za 45 lat ordynacji ks.
Henryka Czembora na księdza Kościoła
ewangelicko-augsburskiego
Ks. P. Wowry witał gości, a wśród nich:
radnych sejmiku wojewódzkiego Alfreda
Brudnego i Karola Węglarzego, przedstawiciela starostwa Stanisława Kubiciusa,
przewodniczącego Rady Powiatu Jana
Sztwiertnię, burmistrza Ireneusza Szarca,
przewodniczącego Rady Miasta Stanisław Malinę, naczelnik Danutę Koenig,
dyrektora Prażakówki Barbarę NawrotekŻmijewską, ks. Andrzeja Filapka z parafii
katolickiej św. Klemensa, opiekuna Komisji Chórów w diecezji ks. Alfreda Stańka
z Istebnej, delegację związków chórów
i orkiestr, delegacje chórów diecezji cieszyńskiej oraz chóru Ave i zespołu Czantoria. Nie mógł być obecny biskup diecezji cieszyńskiej ks. Paweł Anweiler, ale
nadesłał list, który odczytał ks. P. Wowry.
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W liście czytamy m.in.: 110 lat tradycji
śpiewania, to jakże wiele pokoleń waszych
parafian. Jaka to wielka liczba pieśni różnych epok, różnorodnej formy. To także
niezliczone godziny śpiewania. Tak by też
można z punktu widzenia umykania lat,
wiele jeszcze różnych spraw wymieniać.
Chcę zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. W tym zmieniającym się czasie jest
wciąż ten sam niezmieniający się Pan
Kościoła Jezus Chrystus i Jego błogosławieństwo. To Jemu na chwałę było i jest
śpiewanie waszego chóru, a On czuwa nad
swoim ludem. Nie mogę być pośród was,
ale życzę wam ciągle nowych inicjatyw
na rzecz śpiewania Bogu i dla radowania
ludzkich serc, waszych własnych i wielu
waszych słuchaczy w kraju, jak również za
granicą. Niech ze szczytów Beskidu pieśń
niesie się w świat i przybliża człowieka do
Boga oraz umacnia wiarę każdego.
W trakcie nabożeństwa występował
Chór Ewangelicki pod dyrekcją Krystyny
Gibiec. Jako pierwszą pieśń wykonano
„Ojcowski dom”. W repertuarze znalazły
się pieśni religijne.
Kazanie wygłosił ks. P. Wowry.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek ustrońskiego Urzędu
Miasta nadał chórowi odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” wręczone
prezes Halinie Szarowskiej przez burmistrza I. Szarca. I. Szarzec i S. Malina
wręczyli H. Szarowskiej i K. Gibiec list
gratulacyjny od władz miasta, w którym
czytamy: Muzyka i śpiew to szczególny
sposób sławienia i uwielbienia Boga. Chór
Ewangelicki czyni to od 110 lat śpiewając
na chwałę Bożą, koncertując w bliskich
i dalekich krajach, przejeżdżając tysiące
kilometrów, by śpiewać o miłości Boga
do ludzi i sławić piękne cieszyńskie pieśni.
Niech każdy występ chóru zbliży wiernych

Rok 1898 - to początki historii chóru.
Ustrońscy entuzjaści: Andrzej Hławiczka,
Jan Wantuła oraz proboszcz ks. Jerzy Janik
założyli Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej. Zbierano się co dwa tygodnie.
Spotkania dzieliły się na dwie części. Część
I to rozmyślania, pogadanki, wykłady, zaś II
część to próba chóru kościelnego. Pierwszym
dyrygentem chóru był Andrzej Hławiczka
- nauczyciel, muzyk oraz wydawca zbiorów
pieśni dla ewangelickich chórów kościelnych.
W ciągu pierwszych 40 lat istnienia chóru
dyrygenci zmieniali się dość często. Do wybuchu II wojny światowej chór miał kolejno dziesięciu dyrygentów. Byli nimi: Paweł
Matula, Paweł Wałach, Jan Raszka, Stanisław
Macura, Paweł Kurus, Jerzy Drozd, Jan Sikora, Józef Holeksa i Józef Białoń. Zmieniał się
też często skład chóru oraz księża pracujący
w parafii. Byli nimi kolejno: Jerzy Janik,
Paweł Nikodem, Paweł Bocek.
Śpiew chóru urozmaicał nabożeństwa,
święta kościelne i państwowe oraz różne
uroczystości.
Po II wojnie chór mógł znowu rozpocząć
regularne próby. Pracą organizacyjną
i dyrygencką zajął się na prośbę ks. Pawła
Nikodema - Józef Kozieł. Po nim dyrygowali:
Andrzej Świder, Oldrzych Sikora, Jan Wojnar,
Jan Noga, Jan Lasota, Józef Kotas, Józef
Podżorski, Anna Ożana, Maria Cieślar i Anna
Stanieczek. Opiekę duszpasterską sprawowali
kolejni księża: Tadeusz Adamik, Stanisław
Dorda, dr Henryk Czembor, który do dziś
wraz z małżonką śpiewa w chórze oraz wzbogaca koncerty recytacjami poezji.
Wielu chórzystów aktywnie uczestniczyło
w próbach i koncertach chóru. Część z nich
zasiliła chóry, które powstały na terenie
parafii w Bładnicach, Ustroniu Polanie, Cisownicy oraz w Brennej-Górkach. Obecnie dyrygentką chóru jest Krystyna Gibiec,
a opiekę duszpasterską sprawuje ks. prob.
Piotr Wowry. Pracą chórową kieruje zarząd
z prezes Haliną Szarowską.
Chór liczy obecnie prawie 60 osób.
Aktualną działalność chóru przedstawiliśmy
w folderze wydanym z okazji 110 lecia istnienia. Dziękuję wszystkim poprzednikom oraz
tym, dzięki którym chór może się dalej rozwijać
i kontynuować tradycje śpiewacze. Oby Bóg
zechciał błogosławić nasze dalsze śpiewanie.
Dyrygent Krystyna Gibiec
16 października 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

O futbolu mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

*

Za kwiaty dziękuje J. Chałaj. 				

Fot. W. Suchta

nauczycielom

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, dawniej Dzień Nauczyciela. W Ustroniu z nauczycielami, tymi
czynnymi zawodowo i emerytowanymi,
władze miasta spotkały się dzień wcześniej
w poniedziałek 13 października.
W Muzeum Ustrońskim odbyło się spotkanie z emerytowanymi nauczycielami.
Burmistrz Ireneusz Szarzec mówił, że jest
to dzień szczególny.
- W tym dniu myślimy o tych, którzy
zapewniają dzieciom i młodzieży prawidłową edukację – mówił I. Szarzec. – Do
tego spotkania zawsze podchodzę bardzo
osobiście, gdyż wielu z państwa uczyło
mnie, gdy chodziłem do szkoły. Robicie
wiele dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Życzę wam, by wasze
bogate życie poświęcone edukacji innych,
sprawiało wam ciągłą radość, gdy widzicie
jak wasze troski, kłopoty, poświęcenie nie
poszły na marne, a wasi wychowankowie
są wartościowymi ludźmi. Raz jeszcze
dziękuję za te wszystkie lata, kiedy państwo pracowali dla naszej społeczności,
dla mieszkańców Ustronia.
Co roku podczas spotkania z emerytowanymi nauczycielami burmistrz wręcza
symbolicznie wiązankę kwiatów jednej

z osób, a jest to wiązanka dla całego środowiska. W tym roku kwiaty otrzymała
była nauczycielka Szkoły Podstawowej
nr 1 Janina Chałaj.
Z aktywnymi zawodowo nauczycielami
władze miasta spotkały się w hotelu Olimpic. Byli dyrektorzy szkół i przedszkoli,
wyróżnieni nauczyciele. Wszystkich zebranych witała naczelnik Danuta Koenig,
zaś wyróżnienia nauczycielom wręczali
przewodniczacy RM Stanisław Malina
i burmistrz I. Szarzec. Wyróżniono:
Gimnazja: Dorota Gluza – nauczyciel
Gimnazjum nr 1, Helena Cebo – nauczyciel Gimnazjum nr 2.
Szkoły Podstawowe: Iwona Kulis –
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1,
Grażyna Lewalska – nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 2, Aleksandra Majętny
– nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 ,
Małgorzata Heller – nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 5.
Przedszkola: Katarzyna Bem - Jankowska – nauczyciel Przedszkola nr 1, Daria
Mazoń – nauczyciel Przedszkola nr 2,
Maria Cholewa – dyrektor Przedszkola nr
4, Jolanta Cieślar – nauczyciel Przedszkola
nr 4, Magdalena Łomozik – nauczyciel
Przedszkola nr 7.
Wojsław Suchta

Spotkanie w hotelu Olimpic. 				
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Fot. W. Suchta
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Ostatni weekend nie tylko w Ustroniu,
ale chyba w całym kraju, upłynął pod
znakiem piłki nożnej. Grała kadra narodowa, a w naszym mieście odbyły się
dwa ważne mecze KS Kuźna Ustroń z
KS Wisła Ustronianka oraz KS Nierodzim
z KS Beskid Brenna. Oba te mecze zostały
rozstrzygnięte na korzyść ustrońskich
drużyn, choć w przypadku meczu Kuźni
z Wisłą Ustronianką, można się zastanawiać w jakim stopniu, i z nazwy i składu,
jest to drużyna typowo wiślańska. Wiem,
że zespół z Wisły debiutujący w lidze
okręgowej ma duże aspiracje, tym większy
sukces Kuźni.
Był to szczęśliwy weekend dla kibiców piłki nożnej z Ustronia. Po pięknym
meczu reprezentacja Polski wygrała 2:1
z naszymi sąsiadami z południa, natomiast
Kuźnia wygrała1:0 z sąsiadem Ustronia
z południa, a Nierodzim 2:0 też w pojedynku derbowym z Brenną, sąsiadem naszego
miasta ze wschodu. Po trudnym okresie,
gdy to Kuźnia nie umiała przełamać złej
passy, po zwycięstwie w Cieszynie i ostatnim z Wisłą, wychodzi chyba z dołka.
Mam nadzieję, że jesienna runda będzie
dla naszych zespołów korzystna.
Mecze derbowe naszych ustrońskich
drużyn są okazja do przeżyć i emocji nie
tylko sportowych, ale również towarzyskich. Kibice dobrze się znają, zresztą nie
tylko kibice. Zarówno dotyczy do świata
futbolu jak i świata znajomości lokalnych.
Mieszkańcy przy takiej okazji wymieniają
poglądy nie tylko sportowe, ale także
dotyczące swych rodzin, znajomych, miejscowości, władz samorządowych, polityki
i gospodarki. Zwłaszcza, gdy idzie o gospodarkę, to w aktualnej sytuacji, było to
chyba żywe forum dyskusyjne.
Trzeba się cieszyć, że klimat wokół tych
spotkań piłkarskich, często rozbudzających emocje jest dobry, nie towarzyszą
meczom ekscesy, znane z innych stadionów. Pogoda dopisała i mecze można
zaliczyć do bardzo udanych, zarówno pod
względem sportowym, jak i towarzyskim.
Należy sobie tylko życzyć, aby inne mecze
przebiegały w podobnej atmosferze.
Mecze drużyn seniorów skupiają na
sobie uwagę kibiców, natomiast władze
samorządowe w swej polityce, skupiają
się na szkoleniu młodzieży, aby piłkarze
z Ustronia mieli szansę robienia także
karier sportowych, by nie było zmarnowanych talentów. Trzeba też dawać przykład
następnym pokoleniom, aby jak najwięcej
adeptów sztuki piłkarskiej uczestniczyło w
treningach, by młodzi ludzie także w ten
sposób spędzali wolny czas, a kreowanie
postaw sportowych, w najlepszym tego
słowa znaczeniu, to także kreowanie postaw obywatelskich.
Notował: (ws)
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Z dawnego poradnika

dobre zachowanie
Wpadła nam w ręce publikacja prawie sprzed wieku, a dotycząca 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 walorach popołudniowej herbatki.
Dla popołudniowej herbatki, trwającej od godz. 5-7 albo od 6
-8, robię wyjątek dlatego, że jako najłatwiejsza forma przyjęć i dostępna skromnym budżetom, zasługuje na szczególne względy.
Dlaczego najłatwiejsza?
No bo – powiedzmy to od razu i bez fałszywego wstydu – pociąga za sobą najmniej zachodów i najtaniej wypada. Obejdzie
się bez liczniejszej służby, a nawet bez żadnej, jeżeli pani domu
przygotuje wszystko w pokoju przyjęć i sama poda herbatę.
Popołudniowa herbatka nie wymaga rozsiadywania się na

listy do redakcji

W związku z listem mieszkańców okolic Rynku wysłanym do
redakcji Gazety Ustrońskiej i do Burmistrza Miasta Ustroń,
chciałbym wyjaśnić zasadność wnoszonych protestów odnośnie
organizacji Wieczorów Karaoke. Z początkiem sezonu letniego
miasto Ustroń wzbogaciło się o nowy, długo oczekiwany Salon
Miasta na Rynku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzeni, zostało wydzielone miejsce na działalność gastronomiczną.
Działalność jest prowadzona pod kątem potrzeb osób odwiedzających Rynek. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na
zagospodarowanie wydzielonego terenu, zostałem dzierżawcą
gruntu. Powstało przeszklone ,,EMPIRO’’. Przy wielkim współudziale i wszechstronnej pomocy ze strony Browarów Żywieckich
powstał obiekt wkomponowany w nowoczesną architekturę Rynku.
Lokal działa na podstawie otrzymanych wymaganych zezwoleń.
Jego działalność jest finansowana tylko i wyłącznie ze środków
wypracowanych przez siebie, z własnych zysków. Krytykowany
wcześniej, przez wielu ludzi, plac Rynku jako bezwartościowa
płyta parkingowa i zajezdnia autobusowa, został wzbogacony
o oryginalne fontanny, klomby, scenę, reflektory oraz drzewka.
Dużo turystów, a nawet osób miejscowych już podziwiało Salon
Miasta. Tak powinno być. Odwiedzić, popatrzeć i wstąpić na
aromatyczną kawę czy coś dla ochłody, tuż obok w Empiro. Jest
to przecież lokal otwarty dlatego, aby spełniać potrzeby odwiedzających. Bardzo wielu młodych ludzi przychodziło w sezonie
letnim na nowy Rynek. Aby w jakiś sposób zapewnić im atrakcję,
postanowiłem zorganizować Wieczory Karaoke. Przecież, „...
śpiewać każdy może, czasem lepiej, a czasem gorzej..”. Impreza
bardzo się spodobała. Ludzie przychodzili, rezerwowali nawet
wcześniej miejsca. Dlaczego? Ano dlatego, że mogli miło spędzić
czas. Wcale nie chodziło mi o organizację masowej, ale naprawdę
kameralnej imprezy. Uczestnicy Wieczorów Karaoke pochodzili
praktycznie z całej Polski. Zdarzali się goście z zagranicy - bardzo podobał się występ pani z Łotwy. Karaoke jest obecnie coraz
bardziej popularną formą zabawy, gdzie chęć rywalizacji misi
iść w parze z jakimiś umiejętnościami. W Karaoke biorą udział
profesjonaliści na co dzień mający do czynienia z muzyką, ale także
osoby zupełnie nie mające styczności ze śpiewem. Jest spora grupa
osób ,która śpiew traktuje jako swoją pasję i dlatego chętnie bierze
udział w kameralnych imprezach, gdzie nikt ich nie wygwizduje,
nie wyśmiewa, nie daje not za występ. Te osoby są szczęśliwe, że
mogły zaśpiewać swój ulubiony przebój, że spełniły swoje marzenie o śpiewie do mikrofonu, do publiczności. Nasze nagrody
przyznawane były nie tylko za najlepsze wykonanie, ale też za chęć
podjęcia rywalizacji, za chęć pokonania swoich słabości, skrępowania. Nagrody (bywały i te wartościowe np. ekspresy ciśnieniowe
do kawy, torby termiczne, zestawy kosmetyków renomowanych
firm, sanki). W tej rywalizacji były naprawdę symboliczne. Sami
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długie godziny, ceremonialnych gestów ani strojnych toalet
– wystarczy zwykła popołudniowa suknia lub kostium, tak chętnie dziś noszony na wszystkie okoliczności w ciągu dnia. Każdy
może usiąść gdzie i przy kim ma ochotę, chwilę porozmawiać
i odejść, kiedy mu dogodnie. Może tego samego popołudnia złożyć kilka takich krótkich wizytek albo odejść wprost do teatru,
kina, na posiedzenie itp. Czyli, że taka herbatka nie przekreśla
innych zobowiązań tego popołudnia lub wieczoru, nie absorbuje
czasu wyłącznie dla siebie i nie stawia człowieka przed ultimatum: albo – albo.
Wiele względów składa się na to, ażebyśmy faworyzowali
ten rodzaj przyjęć, cóż kiedy zakorzenił się u nas przesąd, że
przyjmowanie i gościnność polega na – obkarmianiu gości.
A to, niestety, kosztuje.
Tymczasem na herbatę popołudniową europejskiego pokroju
nie składa się nic innego jak filiżanka aromatycznej, gorącej
herbaty i domowe ciastka lub tort pokrajany na płaskie kawałki.
Układa się je na podłużnych tackach szklanych lub kryształowych.
W sezonie faworków i pączków można i nimi ugościć. Dla osób
nie lubiących słodyczy pamiętamy o słonym pieczywku, jak
np. keksy, paluszki. Nie zapominamy też o plasterkach cytryny
i kilku cukierniczkach, ażeby nie trzeba było urządzać polowań
na jedną jedyną.
uczestnicy zabawy decydowali, że równowartość nagrody chcą
przeznaczyć na poczęstunek dla pokonanych rywali. Nie uważam
za nic zdrożnego, że po zaciętej rywalizacji chcą wypić lampkę
wina z pokonanymi przeciwnikami lub rywalami pominiętymi
w nagradzaniu. Uczestnicy Karaoke nie walczą o butelkę wina, ale
chcą pokazać swój talent, swoje możliwości. Nigdy nie były honorowane za wygranie osoby nieletnie. Czasy PRL-u, może z łezką
w oku, ale minęły. Wtedy podawano wino marki wino w szklance
musztardowej. W „Rynek 110” podawane są wina markowe,
w odpowiednim szkle. Można wypić wino w kulturalnych warunkach
i odpowiednim towarzystwie. Lokal powstał dla ludzi kulturalnych
i umiejących zachować kulturę. Z całą stanowczością muszę powiedzieć, że w lokalu ,,RYNEK 110” jest przestrzegana „Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości” i osoby niepełnoletnie nie mogą się
u nas napić napojów alkoholowych. W sezonie letnim zdarzało się,
że w Karaoke brały udział całe rodziny z dziećmi. Dla dzieci były
przygotowane specjalne nagrody. Nigdy dziecko nie otrzymało za
występ butelki wina. Dzieci zawsze były pod opieką osoby dorosłej.
Uważam, że oczernianie przez mieszkańców okolic Rynku osób
biorących udział w Karaoke, jest dla uczestników zabawy bardzo
krzywdzące i niesprawiedliwe. Aby coś się działo w naszym mieście, musimy postarać się o to wszyscy. Możemy zrobić dużo, ale
trzeba naszej współpracy, dużo chęci, cierpliwości i wzajemnego
zaufania, wytrwałości. O atrakcyjność Ustronia musimy walczyć
my wszyscy. Nasze centrum na nowym Rynku, w Salonie Miasta, ma
się rozwijać. Ma przyciągać ludzi. Nie stwarzajmy barier, których
być nie musi przy odrobinie naszej dobrej woli. Jestem otwarty
na propozycje zagospodarowania czasu wieczorami. Każda rada,
propozycja, wskazówka ze strony Państwa będzie mile widziana.
Nie dopuszczajmy do takiej sytuacji, że po godz. 20 turyści mówią,
iż Centrum Ustronia to typowa sypialnia. Różne rzeczy się dzieją
na Rynku (modlitwy wyznawców wschodu, sesje zdjęciowe, parady,
pokazy, koncerty), ale każdy popatrzy i przyjdzie drugi raz. Podziwia, opowiada znajomym, że warto przyjechać.
,,..Gdzie słychać śpiew tam dobrzy ludzie mieszkają,
a wierzaj, źli ludzie śpiewu nie znają..”
Doświadczenia minionego sezonu na pewno bardzo mi pomogą
w organizacji imprez dla mieszkańców i turystów. Mam nadzieję, że sami mieszkańcy okolic Rynku zasypią mnie pomysłami
na rozrywkę. Drodzy Mieszkańcy okolic Ustronia! Proszę Was
o czas na to, aby wszystko poukładać zgodnie z moimi i waszymi
zamierzeniami. Myślę, że przy odrobinie dobrej woli i pewnych
kompromisach wszyscy będziemy zadowoleni.
Z poważaniem Andrzej Słotwiński
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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80. Poz.
721 z późniejszymi zmianami)

Starosta Cieszyński
zawiadamia,

że w dniu 2.10.2008 roku została wydana decyzja pozwolenia na budowę ulicy publicznej zbiorczej łączącej ul.
A. Brody i ul. Partyzantów w Ustroniu, na działkach nr:
324/21, 327/17, 328/1, 329/8, 327/15, 329/6, 327/11, 346/17,
327/13, 346/13, 346/16, 327/20 w Ustroniu (II etap – tj. od
mostu na Bładniczce do ul. Gałczyńskiego).
Inwestycja obejmuje budowę jezdni, bezpieczników,
zieleńców, chodnika, ścieżki rowerowej, włączenia do ul.
Gałczyńskiego, 2 zatok autobusowych oraz odwodnienia.
Inwestorem jest Gmina Ustroń z siedzibą: 43-450 Ustroń
Rynek 1.
Z treścią w/w decyzji można się zapoznać w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Cieszynie, ul. Szeroka 13 - codziennie, w godzinach 815 (tel. 033 4 777 435). Ewentualne odwołania od decyzji
można składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Ustrońscy zbójnicy posadzili w tym roku len koło Karczmy nad Wisłą.
Ostatnio zbierali to co wyrosło, a teraz coś z lnem trzeba będzie
zrobić. Na zdjęciu: len zbiera Wielki Zbójnik.
Fot. W. Suchta

Zdjęć zbiorowych załogi Kuźni jest w zasobach Muzeum
Ustrońskiego kilkanaście, lecz paradoksalnie większość z nich
pochodzi z przełomu XIX i XX w. To, które dziś przypominamy, wykonano prawdopodobnie w 1937 r. i zawiera rekordową
ilość pracowników – ponad 200 osób. Na środku pierwszego
rzędu siedzi inż. Jan Jarocki. Mam nadzieję, że rekord ten
w najbliższą niedzielę, zostanie pobity.
Lidia Szkaradnik
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rocznica lenino

W sierpniu 1942 r. gen. Władysław Anders z tworzonym
Wojskiem Polskim w ZSRR ewakuuje się na Bliski Wschód.
6 maja 1943 r. w Moskwie, Andriej Wyszyński, ludowy komisarz
spraw zagranicznych wydał oświadczenie o stosunkach polskoradzieckich. W oświadczeniu tym zaakceptował propozycję
stworzenia przez Związek Patriotów Polskich związku taktycznego ludowego Wojska Polskiego I Warszawskiej Dywizji im.
Tadeusza Kościuszki. Zaczęto ją tworzyć w Sielcach nad Oką,
a na czele stanął płk Zygmunt Berling. Z całego Związku Radzieckiego napływali do Sielc ochotnicy, którzy w kościuszkowskim oddziale widzieli jedyną szansę ocalenia. Oprócz Polaków
w armii znaleźli się też Żydzi, Ukraińcy Białorusini, którzy
w armii gen. Andersa, także tworzonej przy radzieckim boku, nie
zostali dopuszczeni do poboru.
Mimo tego, iż wpływy sowietów były wielkie, to rekrutom
ofiarowany był program demokratyczny i patriotyczny unikający
wzmianek o republice radzieckiej, w Sielcach działał też polski
ksiądz.
„Chrzest bojowy” dywizja ta przeszła u boku 33 armii
frontu zachodniego, 12-13 października 1943 roku, w bitwie pod Lenino stoczonej przeciwko wojskom niemieckim.
Głównym celem natarcia było przełamanie obrony niemieckiej,
aby w dalszych starciach armia radziecka dotarła do linii Dniepru.
Mimo tego, iż dywizja, skierowana notabene na najtrudniejszy
odcinek walki, przełamała obronę niemiecką, to bitwa zakończyła
się właściwie niepowodzeniem, gdyż w czasie walk polska armia poniosła bardzo ciężkie straty (510 zabitych, 1776 rannych,
a 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za
zaginionych bez wieści).
Jednak mimo to, bitwa ta była pierwszym bojem wojsk polskich w ZSRR i dlatego jej rocznica dekretem z 7 października
1950 była obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego, a za udział
w niej przyznawane było odznaczenie w postaci Krzyża Bitwy
pod Leninio.
O bitwie tej w Wielkiej Historii Polski Czesław Brzoza pisze:
Stalinowi, zwłaszcza przed spotkaniem „wielkiej trójki” w Teheranie, potrzebny był rozgłos wokół polskiego wojska walczącego
wspólnie z Armią Czerwoną, toteż jeszcze przed zakończeniem
szkolenia dywizja została skierowana na front i 12 października
1943 r. rozpoczęła natarcie na niemiecki pozycje pod Lenino.
W dwudniowych walkach osiągnęła wyznaczone rozkazem cele
ataku ale poniosła straty sięgające 25% stanu osobowego. Po zakończeniu walk dywizję wycofano na tyły w celu reorganizacji, ale
bitwę przedstawiano jako wielkie zwycięstwo Polaków i dowód na
to, że znaczna ich część popiera politykę sowiecką wobec Polski.
W minioną niedzielę obchodziliśmy 65. rocznicę starć pod
białoruską wsią. W kościele św. Klemensa została odprawiona
msza w intencji poległych żołnierzy w tej bitwie. Ks. kanonik
Antoni Sapota mówił:
- Różnie historia odnosiła się do tej bitwy. Najpierw kazano nam
patrzeć na tę bitwę, jak na coś najwspanialszego w historii naszej
ojczyzny, potem próbowano pomniejszyć udział Polaków w tej
bitwie pokazując inne fronty. Wiemy, że na wszystkich frontach
II wojny światowej i nie tylko, ginęli nasi rodacy, ginęli młodzi
chłopcy, którzy niejednokrotnie szli z nadzieją ku wolności,
a w tym konkretnym wypadku, w bitwie pod Lenino, zginęło
bardzo wielu Polaków z nadzieją, że idą do ojczyzny, że są wyzwoleni z tego, co niestety musieli przedtem przeżyć na Syberii,
czy w innych trudnych warunkach. Oni szli po wolność, szli po
nadzieję, znaleźli śmierć. Dlatego tym bardziej należy im się
modlitwa i to dzisiaj uczynimy. Chciałbym podziękować kombatantom za modlitwę za swoich kolegów, którzy 65 lat temu tam
zginęli. Za nich trzeba się modlić, tak jak za wszystkich innych
poległych. Wspominajmy tych wszystkich, którzy oddali życie
za naszą ojczyznę.
Po mszy, pod pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie
II wojny światowej, zebrała się garstka ludzi, by uczcić ich pamięć.
O 12 rozległy się syreny, następnie płk Ludwik Gembarzewski
krótko przypomniał znaczenie tej bitwy. Mówil m.in.:
- Dziś mija 65 lat od historycznej chwili, gdy żołnierz polski na
białoruskich polach pod Lenino, zaznaczył swą krwią najbliższą
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bitewną drogę do ojczyzny. Rozproszeni po całym świecie młodzi
Polacy, odziani w wojskowe mundury byli zjednoczeni jednym
wspólnym celem: wyzwoleniem kraju z hitlerowskiej niewoli. Ten
cel przyświecał żołnierzom tragedii wrześniowej, którzy zaczęli
torować szlaki do wolnego kraju przez bardzo odległe pobojowiska Francji, fiordy Narwiku, pustynie tobrucką…Wciąż brakowało
Polaków na głównym froncie wschodnim.
Przez bramę do obozu sieleckiego, na której umieszczony był
napis „Witaj wczorajszy tułaczu – dzisiaj żołnierzu”, zjeżdżały
codziennie setki rekrutów wywodzących się spośród byłych zesłańców więźniów sowieckich łagrów. Żołnierzami Wojska Polskiego
stawali się ludzie, którzy nigdy nie mieli wrócić do swej ojczyzny.
Wyrwani byli ze swoich ojcowizn, mieli na zawsze tam pozostać
i powolnie umierać na stepach Kazachstanu lub w śniegach
Syberii. Każdy z nas przyglądał się temu, co się wokół dzieje.
My, młodzi byliśmy pełni wiary i nadziei, że naprawdę walczyć
będziemy o powrót do ojczyzny. Starszym została troska, która nie
dawała spokoju o pozostawione gdzieś w lasach żony i dzieci.
Śpiewana codziennie podczas porannego i wieczornego apelu
„Rota”, wzmacniana religijnymi pieśniami „Kiedy ranne wstają
zorze” i „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, czyniły ten obóz
skrawkiem ojczyzny. Mocno hartowały ducha, były sublimacją
tradycyjnej kresowej polskości, cementowało to w swej istocie
plebejskie wojsko. Tu odradzało się autentycznie Wojsko Polskie,
które swój głęboki patriotyzm tak silnie zademonstrowało już
w pierwszym bitewnym zwarciu z okrutnym wrogiem, 12 października 1943 roku pod Lenino.
Kapelan I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki,
ks. Wilhelm Kusz wspomniał: „Poszli jak huragan, parli naprzód,
raz po raz ciężko padając na ziemię. Byłem wtedy razem z nimi,
błogosławiłem walczących, koiłem umierających, znakiem krzyża,
wskazywałem jednym drogę do wolności, drugim do zmartwychwstania”.
O bitwie pod Lenino nie ma jednolitej oceny i długo jeszcze
nie będzie. Pseudohistorycy pałający nienawiścią drwią dziś, że
stanowiliśmy dla radzieckich dowódców mięso armatnie w drugorzędnej bitwie. Warto im uzmysłowić, że w tej ostatniej wojnie
tylko trzy bitwy miały dla losów wojny zasadnicze znaczenie.
A to bitwa stalingradzka w okresie 1943-1944, bitwa kurska lipiec-sierpień 1943 i drugi Front Zachodni w czerwcu 1944 roku.
Wszystkie inne brane oddzielnie wpływu na losy wojny nie miały,
ale wszystkie razem wzięte tę wojnę wygrały.
Następnie delegacje władz miasta, kombatanckie i szkół, złożyły pod Pomnikiem Pamięci kwiaty.
Różne są interpretacje bitwy pod Lenino, jednak mimo podziałów, zawsze trzeba pamiętać o rodakach walczących w imię naszej
ojczyzny.
Agata Werpachowska

O Lenino mówił płk L. Gembarzewski.

Fot. A. Werpachowska
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K. Kajetanowicz.

Fot. P. Nurczyński

najszybszy
Polak
Niestety sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
dobiegł końca. Rozegrano dziewięć eliminacji, a każda z nich
przyniosła wiele emocji i wspaniałej rywalizacji na odcinkach
specjalnych. Zmagania zakończył Rajd Dolnośląski, na trasach
którego rozstrzygnięta została większość mistrzowskich tytułów. To właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, po zaciętej walce, po raz
pierwszy w życiu swoje tytuły wicemistrza Polski w klasyfikacji
generalnej i mistrza Polski w grupie N zdobył Kajetan Kajetanowicz, pilotowany przez Macieja Wisławskiego. To ogromny
sukces młodego zawodnika, który jest najmłodszym w czołówce
mistrzostw naszego kraju, a jednocześnie najszybszym Polakiem
w RSMP w tym sezonie.
Rajd Dolnośląski też nie obył się bez niespodzianek dla załogi
Kajetanowicz - Wisławski. Na jednym z odcinków specjalnych
kamień przeciął przewód hamulcowy w prawym tylnym kole. Po
zakleszczeniu jeszcze przez trzy odcinki jechali hamując trzema
kołami. Udało się zająć czwarte miejsce. W rajdzie tym zwyciężył
najlepszy w tym sezonie w SRMP Francuz Bryan Bouffier, drugi
był Tomasz Kuchar a trzeci Leszek Kuzaj.
Kajetan Kajetanowicz: - Ogromną satysfakcję daje zdobycie tak
prestiżowego wyniku po dość ciężkim sezonie. Rajd Dolnośląski
był dla mnie zupełnie nową rundą, w której nigdy wcześniej nie
startowałem. Warunki panujące na trasach w piątek były naprawdę ciężkie, padająca ciągle mżawka, bardzo gęsta mgła i mokra
nawierzchnia sprawiły, że naprawdę musiałem bardzo się skupić,
by nie popełnić błędu i… udało się. Drugiego dnia w końcu zza
mgły wyłoniły się piękne widoki na góry i Kotlinę Kłodzką. Być
może wybrałbym inną taktykę na sobotni etap, gdyby ZSS jeszcze
podczas rajdu zdecydował się anulować swoją decyzję w sprawie
czasu Leszka Kuzaja. Strata jednak była zbyt duża i zdecydowałem
się nie podejmować zbędnego ryzyka i pilnować swojego czwartego miejsca. Jechaliśmy szybko, ale zachowawczo. Na pewno
inaczej podszedłbym do drugiego etapu, wiedząc, że do trzeciego
miejsca dzieli mnie kilkanaście, a nie kilkadziesiąt sekund. Jednak
jestem bardzo szczęśliwy i już zaczynam zbierać siły na przyszły
sezon. Udało się nam wywalczyć tytuł wicemistrzów Polski jeżdżąc
doskonałym, aczkolwiek odstającym od Super 2000, samochodem.
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Mam nadzieję, że sukces ten będzie dobrą kartą przetargową
w rozmowach ze sponsorami. Mistrzostwo w grupie N przyszło
nieco łatwiej, jednak tam także jest mocna liga. Pomogła mi
w tym na pewno dobra skuteczność dojeżdżania do mety, a punktowałem w ośmiu z dziewięciu eliminacji. Nie odniósłbym sukcesu bez wsparcia moich wspaniałych sponsorów, którzy podjęli
się tego trudnego zadania, dlatego bardzo serdecznie dziękuję
firmom: MapaMap, STP, Platinum, któremu bardzo dziękuję za
dodatkową pomoc w ostatnim rajdzie, MAX Computers, BF Goodrich, Rallytechnology, IM Racing, SJS, Votum, Matrix, Zarys,
Green Planet oraz Komplex-Bud, za wsparcie w trudnej dla nas
chwili na Rajdzie Dolnośląskim. Finałowe rozgrywki sezonu
to także koniec pracy dla naszych wspaniałych mechaników,
którzy w ciężkich momentach nie tracili głowy, bardzo sprawnie
i z wielkim sercem pracowali nad mitsubishi lancerami, którymi
startowaliśmy w tym sezonie. Nie zapominam także o moich
wiernych kibicach, którzy wspierają mnie zarówno w słabszych
chwilach, jak i podczas wielkich sukcesów. Niestety nie jestem
w stanie podziękować wszystkim tym, którzy ciężko pracują,
a stoją w cieniu kiedy załoga zbiera laury. Ten zespół rajdowy to
sztab ludzi, bez których nie osiągnąłbym żadnego sukcesu. Mam
nadzieję, że w przyszłym sezonie także pokażę na co mnie stać
i będę miał możliwość jeździć jeszcze szybciej.
Maciej Wisławski: - Bardzo miło było powrócić na odcinki
specjalne w Kotlinie Kłodzkiej, a rajd był bardzo dobrze zorganizowany. Nie mam ze swojej strony żadnych zastrzeżeń do
Kajetana i uważam, że mimo młodego wieku to bardzo dojrzały
kierowca rajdowy, który prezentuje bardzo wysoki poziom umiejętności. Jeździ bardzo dobrze techniczne, ma także bardzo dobrą
optykę, tzn. pojmowanie obrazu drogi, co pozwala mu na bardzo
szybkie jechanie, a jeździ lancerem dopiero drugi sezon. Jeszcze
nie rozmawialiśmy z Kajetanem na temat przyszłego sezonu. Już
się tyle najeździłem, więc pomogę chętnie, ale nie mam presji na
starty. Nie stawiam sobie żadnych granic, będę jeździł dopóki
będę miał na to ochotę, dopóki rajd nie zmęczy mnie za bardzo,
a satysfakcja z niego będzie większa od zmęczenia.
Równoczesnie odbywał się Puchar PZMot. Niestety ustrońska
załoga braci Szejów wypadła z trasy już pierwszego dnia i rajdu
nie ukończyła.
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Jan Wantuła. 		

wantułowie

24 września w Ustroniu Brzegach zebrała się zacna rodzina Wantułów, by wziąć
udział w spotkaniu z cyklu „Stąd są moje
korzenie”, zorganizowanym w Muzeum
Marii Skalickiej. Spotkanie zatytułowane
było „Opowiem wam naszą historię... Rzecz
o rodzinie Wantułów”. Sala Muzeum już pół
godziny przed pękała w szwach, tylu było
zainteresowanych kolejami losów poszczególnych członków tej rodziny. Spotkanie
miało charakter wspomnieniowy i bardzo
familiarny. W takiej atmosferze nietrudno
było o wzruszenia, śmiech, zadumę, łatwiej
przychodziło mówienie o często bardzo
osobistych przeżyciach i odczuciach.
Opowieści o historii rodzinnej Wantułów
podjęła się Urszula Wantuła - Rakowska,
wnuczka Jana Wantuły.
Urszula Wantuła-Rakowska przywitała
wszystkich przybyłych w imieniu swoim
i rodziny: - Bardzo serdecznie witam i tych
z Ustronia i tych, którzy przybyli z dalszych
okolic, wiślan. Witam bardzo serdecznie
sąsiadów z ul. Jana Wantuły, wszystkich
sympatyków rodziny i Muzeum Marii Skalickiej, a także biblioteki im. Jana Wantuły,
wszystkie osoby, które jakimiś więzami są
spokrewnione z naszą rodziną.
Podziękowała również kierownik Muzeum Irenie Maliborskiej za możliwość
przedstawienia dorobku swojego starzika
i następnych pokoleń. Prezentacji towarzyszyła wystawa pamiątek, rodzinnych
portretów, fotografii, listów, dokumentów
z podróży i wojny oraz książek i starodruków należących do rodziny Wantułów. Ten
ogromny zbiór dotyczy w szczególności
szerokiej działalności Jana Wantuły i jego
syna biskupa Andrzeja Wantuły.
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Urszula Wantuła-Rakowska zaprosiła
do pomocy Mariana Żyromskiego, który
przepięknie czytał fragmenty pamiętników
rodziny.
Historię swoich rodzin Wantułów
i Szczepańskich przedstawił starzik właśnie
w pamiętnikach – opowiadała U. WantułaRakowska. – Jeden z przodków rodziny
zmienił zawód, wyuczył się tkactwa i przeniósł się do Ustronia w 1810 roku, a już
w 1816 ożenił się z wdową Gajdzicową,
a po jej śmierci z córką Jerzego Lapczyka.
Ich syn Jerzy również zajmował się tkactwem. Kolejne pokolenia wykonywały ten
zawód, a także pracowały na 4- hektarowym
gospodarstwie. Dopiero Jan, ojciec mojego
starzika musiał zmienić zawód. W 1872 roku
podjął pracę w hucie jako robotnik pomocniczy. Mój starzik Jan urodził się 20 września
1877, czyli 131 lat temu. Tak wspomina
swoje pierwsze miesiące i lata:
Urodziłem się piśmiorzem. Gdy nasze
matki odstawiają dzieci od piersi, to chcą
wybadać skłonność dzieci i ich przyszłe
pociągi, nałogi, matka nasyciwszy dziecko
ostatni raz swoim mlekiem matczynym,
przedkłada mu różne przedmioty przedstawiające i odpowiadające pewnym kierunkom i skłonnościom. Dają pieniądze,
łakocie (pieczywo, cukierki, rożki), książki,
szklanki. Matka opowiadała mi, że gdy
mnie po odstawieniu obdarzyła, tj. na stół
przede mną wyłożyła różne rzeczy, tedy ja
mając 10 miesięcy, przez różne smakołyki
sięgnąłem po książkę, którą był kancjonał.
Nie puszczając książki sięgnąłem jeszcze
po „dwuszóściak”. Byłem chłopcem aż do
utrapienia ciekawym; zasypywałem ojca
niezliczonymi pytaniami: co to jest, czemu

to takie, co to będzie, kto to zrobił, jako. Nie
wiem jak mi ojciec odpowiadał, to jest już
poza pamięcią, ale wiem na podstawie tego
com zapamiętał, że nie zbywał mnie, ale
odpowiadał jak umiał...
W szkolnej bibliotece niewiele było książek, kilka powiastek Ernesta Hofmana, coś
mało ponad to, a te otrzymywali na święta,
zimową porą tylko najstarsi uczniowie.
Także ja łakopmie spoglądałem na tych
z trzeciego oddziału. Jakże pragnąłem być
starszym, by móc dostać książkę. Prosiłem
nauczyciela klikakrotnie, daremnie, zawsze
odmawiał. Razu jednego zlitował się nade
mną i dał mi malutką książeczkę „W niewoli
tatarskiej”. Co to była dla mnie za radość,
jakby mnie na100 koni posadził. Przeczytałem ją jeszcze w pierwszy wieczór, a nim
oddałem, to jeszcze kilka razy. Nieco później dostałem jeszcze książkę „Kazimierz
i Małgośka”. Gdybym komuś dzisiaj taką
radość sprawił książką jaką ja miałem,
gdym te książeczki otrzymywał, to bym
mu nie takie małe, ale choćby w „Pustyni
i w puszczy” podarował. Dziś u nas książek
dość, toż nikt nie potrafi zrozumieć i odczuć
mojego głodu i pragnienia duszy za strawą
duchową.
Wspomnienia te świadczą o niezwykłym
wręcz umiłowaniu przez Jana Wantułę literatury. Pasja czytania towarzyszyła mu we
wszystkich działaniach już do końca życia.
Starał się przybliżyć książkę nie tylko sobie,
ale również szerszemu gronu zainteresowanych. Tak więc w hucie, gdzie pracował,
założył bibliotekę zakładową. Z trudem
kompletował księgozbiór. W 1898 założył
także Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu, gdzie wygłaszał odczyty,
wykłady na rozmaite tematy: Mickiewicz,
Samokształcenie, Alkoholizm, O czytaniu
książek, w tym samym roku pojawiła się
jego pierwsza korespondencja do „Głosu
Ludu Śląskiego”. Kiedy zmarł jego ojciec
przejął po nim gospodarstwo. Mimo ciężkiej
pracy w hucie oraz w gospodarstwie, zawsze
starał się znaleźć czas na czytanie swoich
ukochanych książek. Wędrował pieszo do
czytelni w Cieszynie, do której wtedy był
już zapisany. To właśnie tam poznał między
innymi profesorów polskiego gimnazjum:
Marcelego Maternowskiego, Aleksandra
Czuczyńskiego, Jana Kukucza, Michała
Janika i młodziutkiego Franciszka Popiołka.
Jan Wantuła miał czterech synów. Zarówno
Jan jak i Paweł zmarli kilka, kilkanaście lat
po urodzeniu, natomiast Stanisław i Andrzej
doczekali starości. Stanisław był ojcem autorki opowieści Urszuli Wantuły-Rakowskiej.
To właśnie jemu przekazał ojciec Jan Wantuła
swoje gospodarstwo, a także swoją sadowniczą pasję, natomiast bibliotekę czyli swój
księgozbiór gromadzony przez całe życie
zostawił Andrzejowi. Na emeryturze zaczął
pracować w charakterze majstra przy regulacji rzek i potoków. Objął też prezesurę Koła
Macierzy Szkolnej i Towarzystwa Pszczelarsko – Ogrodniczego w Ustroniu. Pracował też
jako radca kościelny Parafii Ewangelickiej
w Ustroniu oraz we władzach diecezjalnych
Ewangelickiej Diecezji Cieszyńskiej.
Drugą centralną postacią tego spotkania
była sylwetka syna Jana Wantuły, Andrzeja,
który został biskupem. Droga do uzyskania
tego tytułu wiodła przez Wisłę, Warszawę, aż
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za granicę państwa, kiedy to musiał opuścić
kraj. Organizował wtedy życie ewangelickie
na obczyźnie. Rozpoczął studia na Wydziale
Teologicznym UW w 1929 r., potem studia
we Francji. Wrócił do domu, ukończył
pracę magisterską i został ordynowany
w Wiśle. Jego życie przepięknie zostało
pokazane i opowiedziane za sprawą filmu,
który powstał dzięki wiślanom z okazji
stulecia urodzin Andrzeja Wantuły. Film
ten mogli zobaczyć uczestnicy spotkania
w Muzeum. W listopadzie zaczyna służbę
w wiślańskiej parafii, a wkrótce zostaje jej
proboszczem, uczy religii w Wiśle Centrum
i Malince. Wyremontował kościół w Wiśle,
jednak najwięcej czasu poświęcał ksiądz
Wantuła swoim parafianom, założył szkółki
niedzielne, przygotował grono osób do pracy
z dziećmi. Gromadził młodzież i nauczycieli szkół, aby wspólnie z nimi pracować
w Kołach Związku Polskiej Młodzieży
Ewangelickiej. Atmosfera tych spotkań
była bardzo ciepła, wręcz rodzinna. Ksiądz
Wantuła wspólnie z młodzieżą redagował
również Głos Młodzieży Ewangelickiej.
Osobny rozdział w życiorysie ks. Andrzeja
Wantuły stanowią opracowania dotyczące
historii Wisły oraz jego praca publicystyczna i naukowa. Okres intensywnej pracy
księdza w wiślańskiej parafii przerywa II
wojna światowa, zostaje aresztowany przez
gestapo, przebywa w więzieniu w Cieszynie,
a następnie w Sosnowcu. Stamtąd przetransportowano go do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Następnie wycieńczony i schorowany wraca do ustrońskiego domu brata.
Niedługo potem zostaje powołany jako
sanitariusz do niemieckiej armii, oddaje się
do niewoli angielskiej, udaje się do jednostki
wojska polskiego stacjonującego w Szwecji.
W 1945 roku zostaje naczelnym kapelanem
polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Tam
organizował życie parafialne, spotykał się
też bardzo często z rodakami. Były to momenty ogromnej radości, szczególnie gdy
wśród rodaków trafili się jacyś wiślanie.
Do kraju wrócił w 1948, odwiedził Wisłę.
Zostaje tam i pełni po raz drugi funkcję
proboszcza. W 1954 r. zostaje prorektorem
nowo utworzonej Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej, pełni funkcję członka synodu
i konsystorza. Ogrom obowiązków spowodował, że musiał wybrać pomiędzy pracą
w Wiśle, a pracą naukową, wybrał tą ostatnią.
Końcowym etapem w karierze, a właściwie
duszpasterskiej drodze, było piastowanie
funkcji biskupa.
Autorką tego przepięknego filmu poświęconego Andrzejowi Wantule jest Maria
Bujok.
Sympatycy i przyjaciele rodziny Wantułów mogli zobaczyć także wiele rodzinnych
fotografii, powiększonych i wyświetlonych
na rzutniku. Wzbudziły one wiele pytań,
dociekań, kogóż to kolejne zdjęcia pokazują.
Tej familiarnej atmosfery, jaka panowała
na tym spotkaniu nie zburzyło oficjalne
zakończenie opowieści. Żywe rozmowy,
trwały jeszcze długo potem, obudziły się
wspomnienia. Taki zresztą charakter mają
wszystkie spotkania z cyklu „Stąd są moje
korzenie”. Ten cykl łączy ustrońską społeczność, choć w tym wypadku nie tylko ustrońską, zwyczajnie zbliża do siebie ludzi.
Anna Rokosz
16 października 2008 r.
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imieniem profesora
Gimnazjum nr 1 nosi imię profesora
Jana Szczepańskiego. Uroczystość nadania
szkole imienia, odbyła się w sobotę 11
października w auli Gimnazjum nr 1.
- 35 lat temu na rozpoczęcie roku akademickiego 1973-74 w filii Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, a byłem tam słuchaczem drugiego roku historii, wykład
inauguracyjny wygłosił prof. Jan Szczepański. Mogę powiedzieć, że w życiu
moim był to dzień szczególny. W jakże
prostych słowach, jakże głęboką treść nam
przekazywał. Od tego momentu zapamiętałem zdanie, które później wielokrotnie
słyszałem, które było jedną z jego maksym
życiowych. Jego ojciec powiedział mu tak:
„Synku, jak już wysztudyrujesz, to nie
zgłupnij” - mówił dyrektor G-1 Leszek
Szczypka, po czym przywitał przybyłą na
uroczystość rodzinę: córkę prof. J. Szczepańskiego Ewę Szczepańską, syna Artura,
siostrzenicę Lidię Troszok, siostrzenicę
Annę Gluzę, Grażynę i Jerzego Gluzów
z Iskrzyczyna, Urszulę Wantułę-Rakowską, państwa Misiaków. L. Szczypka witał
również przybyłych gości: dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w bielsku-Białej Jana Dzidę, wizytator Dorotę Drewniak,
członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
Stanisława Kubiciusa, radną powiatową
Emilię Czembor, przewodniczącego Rady
Miasta Stanisława Malinę, burmistrza
Ireneusza Szarca, byłego burmistrza Kazimierza Hanusa, posła ubiegłej kadencji
Jana Szwarca, duchownych, dyrektorów
szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Na uroczystość przybyły też delegacje
z partnerskich szkół z Hajdunanas, Karwiny i Pieszczan. O nowym patronie szkoły
mówił prof. Uniwersytetu w Ostrawie Daniel Kadłubiec, który powiedział m.in.:
- Swoje dzisiejsze wystąpienie chciałbym
oprzeć na pamiętnikach profesora Jana
Szczepańskiego, które mało kto czytał.
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Myślę, że to, co jestem w stanie powiedzieć na jego temat, będzie dość oryginalne i jednostkowe. Wybrałem młodość
prof. Szczepańskiego z różnych względów.
Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy
w szkole, a szkoła to młodość, młodzi
ludzie. (...) Jan Szczepański mieszkał na
Zowodziu w Brzezinie. Z tego miejsca,
zupełnie wyjątkowego, wędrował w świat,
najpierw do Cieszyna, do gimnazjum
przyrodniczo-matematycznego, gdzie
maturował w 1932 r. Po maturze chciał
zostać leśnikiem, ale w tym cieszyńskim
gimnazjum był wspaniały wykładowca
i poeta Julian Przyboś. Uczył języka polskiego i propedeutyki, czyli wstępu do
filozofii. Bardzo bystremu Janowi polecił
„Wstęp do filozofii”, gdzie był mały fragment poświecony socjologii, czyli wiedzy
o społeczeństwie. Tym akapitem o socjologii Jan Szczepański tak się zachwycił, że
zmienił swe pierwotne postanowienie i zamiast na leśnictwo poszedł na Uniwersytet
Poznański na filozofie, bowiem wówczas
socjologii jako kierunku jeszcze nie było.
Była wykładana w ramach filozofii. Tam
spotkał wielkiego człowieka, uczonego
klasyka Floriana Znanieckiego i miało to
kluczowe znaczenie dla jego życia. Jesteśmy w Poznaniu w 1932 r. Jan z Brzezin,
czy jak o sobie mawiał Jonek, ma lat 19
i zapisał się na filozofię. Spotyka wielkich uczonych i wielkie myśl Husserla,
Kotarbińskiego, Chwistka. Spotyka też
wspaniałych kolegów, a nade wszystko
małą dziewczynkę, Eleonorę Podlanicką
zwaną Norka, z racji wzrostu maleńką. To
jego przyszła żona, studentka etnologii,
z którą związał się szczęśliwie na 67 lat.
Co ci młodzi ludzie robią? Oczywiście
uczą się, czytają wspaniałe książki, zgłębiają wiedzę, ale też chodzą po Rogalinie,
po Puszczykowie, pływają, biegają. Profesor, i to chciałbym podkreślić, dbał zawsze

o kondycję fizyczna i psychiczną. Pisze
w pamiętnikach w ten sposób:
Zdrowy i silny organizm, sprawny intelekt to dwie podstawy. Odwaga życiowa
i śmiałość intelektualna to dwie konsekwencje, a jak to będzie, to życie jest moje.
Obowiązek pracy, nakaz pracy - podstawowa wartość życia wyniesiona z ojcowskiego gruntu w Brzezinie, gdzie pracowało się zawsze od świtu do późnej nocy
ponad siły, kształtowały jego charakter.
W środowisku ustrońskim oceniano zawsze człowieka nie według słów, ale
według czynów. Liczyła się rzetelność,
słowność, a nie chytrość i cwaniactwo.
Nie dziwota więc, że i wobec siebie Szczepański był niezwykle bezkompromisowy
i pisze w Poznaniu: Do diabła! Śpię, żrę,
nic nie robię, czasem coś przeczytam
i potem przyjeżdżam do domu „zmęczony
i spragniony”, a ojciec i mama harują od
świtu do nocy, ostrożnie chuchają na synka, bo on się w mieście napracował. Tak
psiakrew chłopski synu być nie może.
W tym młodzieńczym zapale, jest to
człowiek mający dwadzieścia dwa lata,
mierzy się siły na zamiary, pisze:
Wiem, że jestem w stanie zmierzyć się
intelektualnie z wielkimi mocarzami myśli.
Znam wysiłek mięśni przy kosie, wysiłki
wspinaczki, biegów narciarskich, znam
tajniki husserlowskoiej fenomenologii
i rozumiem doniosłość badań metodologicznych, umiem wczuć się w piękno mowy.
Te rozważania kończy tak: Marzenia
młodości. Czy to nie najpiękniejszy okres
w życiu? A w dwa lata później, kiedy szybko dorasta naukowo, komentuje powyższe
słowa jako śmieszną pozę literacką. Ta
poza literacka, te marzenia, to wszystko
co nosił w młodzieńczej głowie, zaczynało kiełkować. Będąc studentem mówił:
„Chce napisać elementarz socjologii”.
Z latami ten pomysł ewoluował i przerósł
we wspaniałe „Elementarne pojęcia socjologii”, wielokrotnie wydawane, tłumaczone i po dzień dzisiejszy jest to najpopularniejszy podręcznik socjologii w Polsce
i może nie tylko. W czasie młodości,
będąc studentem trzeciego roku pisze, do
Przeglądu Socjologicznego, do Zarania
Śląskiego, pisze wówczas wiersze, które
publikuje w Kamenie. Chciałbym szczególnie podkreślić dbałość profesora Szczepańskiego o piękno języka ojczystego.
Podkreślam to dlatego, że dzisiaj polszczyzna naszpikowana jest wszystkim innym,
tylko nie kulturą języka. Patrzenie na to,
co jest za granicą, zachwaszcza ojczysty
język, a język jest jedną z fundamentalnych wartości narodowych i regionalnych.
Zachwaszczanie i niechlujny język świadczy nie tylko o niechlujności człowieka,
ale także społeczeństwa i narodu. Profesor
zawsze mawiał tak: „Idzie o to, żeby nie
tylko pisać mądrze, ale pisać też pięknie.”
Tak go uczono w cieszyńskim gimnazjum,
tak nauczał Julian Przyboś, a opisy, które
pozostawił po sobie prof. Szczepański,
należą do najpiękniejszych w piśmiennictwie regionalnym. Miał specyficzną
zdolność uchwycenia kolorystyki, uczuć,
napięć tego wszystkiego co się działo
w przyrodzie.
16 października 2008 r.

Od prawej: prof. P. Puczek i prof. D. Kadłubiec. 		

Referat wygłosił też prof. Paweł Puczek,
pochodzący z Cisownicy znakomity skrzypek, uczestnik Konkursu Skrzypcowego
im. Wieniawskiego, wykładowca i pedagog Akademii Muzycznej w Katowicach,
który powiedział m.in.: Szkoły wybierają
na swoich patronów ludzi wybitnych,
zasłużonych dla kultury, uczonych, bohaterów narodowych. Jakże wielka radość
i duma, że społeczność waszej szkoły
zgodnie uznała tak bliskiego nam wybitnego syna tej ziemi, prof. Jana Szczepańskiego, uznała za godnego patrona tej szkoły.
W postaci patrona upatruje się wzoru dla
uczniów, przyszłych członków społeczeństwa obywatelskiego. Poznając życie profesora Szczepańskiego, jego dzieciństwo,
lata szkolne i studia, ogrom trudu i pracy
twórczej, możemy z czystym sercem stawiać go za wzór do naśladowania. Wasza
ambitna szkoła, wraz ze swym patronem,
będzie jeszcze intencyjne rozwijać nowoczesne metody nauczania i wychowania,
przygotowując powierzoną młodzież do
pracowitego, godnego życia. Po śmierci
profesora jego uczniowie i wychowankowie, przyjaciele i współpracownicy,
najwybitniejsi uczeni polscy, złożyli mu
hołd w wielu artykułach, wypowiedziach
i wspomnieniach. Część z nich została
wydana w księdze „Jan Szczepański - humanista, uczony i państwowiec”. Już same
tytuły wskazują, jak wielkim był autorytetem dla współczesnych, jak wielkim darzono go szacunkiem, uznaniem i miłością.
Zapewne nie było uczonego, którego by
tak uhonorowali współcześni. Oto niektóre
tytuły artykułów: Klemens Górski – „Mędrzec z Ustronia”, Jolanda KliomowiczOsmańczyk – „Wielki autorytet”, Władysław Markiewicz – „Miłośnik mądrości,
służebnik prawdy”, Andrzej Mencwel
– „Wzór uczonego”, Ryszard Rakowski
– „Odważ się być mądrym”, Władysława
Milczarek – „Człowiek niezwykły”, Maria Jarosz – „Mistrz i nauczyciel”, Zbigniew Sufin – „Promieniująca indywidualność”. Prof. Wanda Mrozek kończy swoje
wspomnienia słowami: „Jan Szczepański
w pełni zasłużył na uznanie go za jednego
z największych Polaków naszych czasów.”
Architekt, pisarz, dziennikarz Stanisław
16 października 2008 r.

Fot. W. Suchta

Siostrzonek, znający profesora blisko,
tak go charakteryzował: Jest człowiekiem
o ujmującej skromności. Nie ma nic
z pychy uczonego, choć liczy się w polskiej
i światowej nauce. Ma jeszcze jedna cechę,
za którą jest ceniony - odwagę mówienia
prawdy w oczy.” (...) Prof. Jan Szczepański
wielokrotnie wyznawał: „Sprawy Śląska
Cieszyńskiego były mi zawsze bardzo
bliskie. Miałem mocne poczucie tego, co
tej ziemi zawdzięczam.”
Uchwałę Rady Miasta o nadaniu Gimnazjum nr 1 imienia prof. Jana Szczepańskiego dyrektorowi L. Szczypce wręczyli:
przewodniczący Rady Miasta Stanisław
Malina i burmistrz Ireneusz Szarzec.
S. Malina mówił: - W dniu dzisiejszym
mamy zaszczyt uczestniczyć w ważnym
wydarzeniu, nie tylko dla szkoły, ale dla całego miasta. W świecie, w którym słyszymy
o zachwianiu rynków finansowych, nikt nie
zwraca uwagi na istotniejszą dewaluację
systemu wartości. Tym bardziej cenna była

Specjalny program zaprezentowali uczniowie.

inicjatywa grona pedagogicznego wszczynająca procedurę nadania Gimnazjum nr 1
imienia prof. Jana Szczepańskiego. Kiedy
pierwszy raz miałem okazję rozmawiać
z dyrektorem o tej inicjatywie, przyjąłem
ją z wielką radością. Nastawienie radnych
też było bardzo pozytywne. Kiedy zakończyła się procedura Rada Miasta podjęła
stosowną uchwałę.
- Profesor marzył o tym, by w Ustroniu
było muzeum, biblioteka i szkoła propagująca wolną myśl, postęp, idee życiowe
pana profesora - mówił I. Szarzec. - Dwa
pierwsze marzenia został spełnione. Mamy
Muzeum Ustrońskie, bibliotekę w nowej
siedzibie na rynku, a dzisiaj dokonuje się
koronujący te marzenia akt. Co prawda nie
jest to szkoła wyższa, ale na miarę tego, co
samorząd i mieszkańcy mogą dać z siebie.
Ku pamięci profesora Szczepańskiego.
S. Malina i I. Szarzec wręczyli
L. Szczypce akt nadania imienia szkole.
Liczne delegacje złożyły na ręce
L. Szczypki życzenia i gratulacje.
W imieniu rodziny syn Jana Szczepańskiego Artur powiedział:
- Przypomnę tylko o pewnym wydarzeniu
z mojego wczesnego dzieciństwa, które
charakteryzuje stosunek mojego ojca do
aktualnie toczącej się w kraju dyskusji. To
mógł być rok 1943. Byłem w Ustroniu na
spacerze z moją babką. Nagle zobaczyłem wspaniałego wysokiego człowieka
w przepięknym mundurze. Powiedziałem
do niego: „Heil Hitler”, na co on odpowiedział „Heil Hitler”. Wróciłem do domu
i dostałem solidne lanie przy pełnej aprobacie mojego ojca. I to jest istotny głos
w dyskusji na temat, czy wolno bić dzieci.
Na zakończenie uroczystości uczniowie
gimnazjum zaprezentowali przygotowany
program, na który złożyły się teksty prof.
Jana Szczepańskiego, i teksty o nim.
Z okazji nadania szkole imienia w jednej
z sal zaprezentowano okolicznościową
wystawę.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
Muzeum USTROńSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:
w poniedzia³ki 9 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
		
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
OddziaŁ Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”:

„Motywy botaniczne” - mistrzowska wycinanka Marty Gołąb (Kraków) i Doroty Kędzior (Łódź) - do 10.10
„Jan Wantuła, biskup Andrzej Wantuła – życie i twórczość” - wystawa czynna do 25.10.
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

- wtorek 9.00 -10.00;
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.

stowarzyszenia i zwiĄzki:
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie”Można Inaczej”w Ustroniu
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 środa 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
Pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 środa12.30-15.00.
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 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
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
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

Chrzeœcijañska Fundacja „¯ycie i Misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motocykli zabytkowych - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czytelnia katolicka
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)
Mityng AA - czwartek od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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W środę 8 października na rynku w Ustroniu zostałem potrącony
przez samochód. Mam na imię Kevin i straciłem chwilowe poczucie
kim jestem,czuję się już dobrze i przebywam w schronisku w Cieszynie.Jeśli jesteś moim właścicielem i się o mnie martwisz,proszę
przyjedź po mnie..
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Witejcie ludeczkowie

Nastała piekno pogoda, nareszcie my sie doczkali na tóm złotóm
polskóm jesiyń, tóż łoto pomyłach rodzinne groby na Wszystkich
Świyntych, bo potym pod kóniec miesiónca może być aji mróz.
Kto to wiy? Znómych już też żech tam spotkała, bo przeca ło tych
grobach aspóń roz w roku sie pamiynto. Teraz jednakowoż je
żech uwiónzano, bo moja sómsiadka dała mi psa Bobika W środę
8 paź.na rynku w Ustroniu zostałem potrącony przez samochód. Mam na imię Kevin i straciłem chwilowe poczucie kim
jestem,czuję się już dobrze i przebywam w schronisku w Cieszynie.
Jeśli jesteś moim właścicielem i się o mnie martwisz,proszę
przyjedź po mnie.
na półdrugo tydnia pod łopieke i wybrała sie do cery na Zachód. Ta jeja pociecha przijedzie dziepro na Boże Narodzyni,
a już strasznucnie jóm teschno. Dzwónióm do siebie kożdy dziyń,
nale wiycie jako to je. Do Niymiec nima daleko, tóż sómsiadka
nakupiła swojskigo jedzynio pełne taszki, aji szmolec dómowy
wziyła i pasztetówke zawarzónóm w weku i pojechała.
Z Bobikym my sie jakosikej dogodali, dyć tyn pies już mie zno,
boch nieroz towarzyszyła sómsiadce na szpacyrze. A, że ni miała
go kómu zostawić, tóż nie dziwota, że padło na mie. Nejprzód mie
to doista zaskoczyło, ale jak żech se tak rozmyśliła, dyć tyn czas
roz, dwa minie, a chocioż se z psym poszpacyrujym. I doista Bobik
mie wykludzo już kole szóstej a je jeszcze ganc cima. Nale nikiedy
uwiónżym go pod sklepym i przi okazji zrobiym se sprawunki. Co
prowda, chleba jeszcze ni ma tak wczas i jyno pijocy po to piwsko
stojóm. Wszak tego towaru je dycki doś na półkach. Zdo mi sie,
że moc je tych drobnych pijoczków, co dziyń łod piwa zaczynajóm
i zaś na piwsku kóńczóm. A jo teroski zaczynóm dziyń i kóńczym
szpacyrkiym z Bobikiym i coroz bardziyj mi sie to podobo. Możne
bych se też pieska nabyła na stare roki?
Dowiedziałach sie łoto łod sómsiada, że w niedziele bydóm
fotografować downych pracowników przed Kuźnióm, a też żech
tam przeca przerobiła pore roków Bardzo mi to nie pasuje, bo
akurat w tyn dziyń idym na sześćdziesióntke, ale z drugi stróny
bydym miała szumnóm fryzure i taki jesiynny mantel żech se
sprawiła nowy, to jako sie tu nie przekozać? A możne spotkóm
jakich znómych, dyć ponikierych nie widziałach już ruski roki.
Tóż wybierym sie choćby aji padało, boch je ciekawo jaki to
bydzie.
Jewka

Urząd Miasta informuje,

że w dniu 6 października 2008 r. na tablicy ogłoszeń
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do trzech
lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami nie
związanymi trwale z gruntem a stanowiących własność
osób prawnych, fizycznych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej.
Jesienna pielęgnacja parków.

Fot. W. Suchta

POZIOMO: 1) autor powieści „Nana”, 4) drzewo liściaste,
6) barwny składnik hemoglobiny, 8) czarna w kierdlu, 9) niemiecki koniec, 10) imię męskie, 11) świadectwo techniczne,
12) świeża wiadomość, 13) zawsze w cenie, 14) równina bez
drzew, 15) nalewka ziołowa, 16) topnieją na Antarktydzie,
17) waga opakowania, 18) znak jakości, 19) leśne stworki,
20) bajkowa pszczółka.
PIONOWO: 1) kartofle, 2) udaje lotnisko, 3) orszak królewski, 4) naprawcze samochodów, 5) czujka wojskowa,
6) hinduskie ćwiczenia, 7) kuzynka masła, 11) grecka bogini
przeznaczenia, 13) sztuka z ariami.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 24 października.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 40

na babie lato pora
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Teresa Kamińska,
Ustroń, ul. M. Reja 7/1. Zapraszamy do redakcji.
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Kiedy obserwuję lub choćby tylko myślę o sójkach, to mam ptaków czy chociażby na przykład miauczenie kota czy szczekanie
tak zwane mieszane uczucia. Z jednej strony ptaki tego gatunku psa. Znane są także przypadki sójek, które doskonale naśladowały
należą do rodziny krukowatych. Ta przynależność poniekąd no- głos ludzki, ba, starożytni Grecy traktowali sójki niczym domowe
bilituje, krukowate bowiem dość powszechnie uchodzą za ptasią maskotki, jedzące z ręki i gadające niczym znacznie później modintelektualną elitę. Kruki, wrony, kawki – to ptaki inteligentne, niejsze papugi. Zresztą łacińska nazwa rodzajowa sójek Garrulus
a sójki też pod tym względem od nich nie odbiegają. Dodatkowo oznacza właśnie gadatliwość.
pośród „noszących” się na czarno (lub – jak w przypadku wron
Sójki nie należą do ptasich mistrzów podniebnej akrobacji,
– częściowo na szaro) naszych rodzimych krukowatych, kolorowo latając raczej wolno i ciężko na dłuższych dystansach, przy czym
upierzone sójki wyglądają na ekstrawaganckie modnisie. Z drugiej w leśnej gęstwinie, na niewielkich odległościach, ich lot jest
jednak strony w diecie sójek dość istotne miejsce zajmują jaja w miarę zwinny i szybki, całkiem, ale to całkiem zręczny. Na ogół
i pisklęta ptasiej drobnicy, co raczej nie budzi większej sympatii nie skryte, sójki są widoczne zwłaszcza jesienią, kiedy to młode ptaki
tylko wśród miłośników ptaków. Chyba już z tej kilku zdaniowej łączą się w większe stadka i wyruszają na wędrówki. Nie, nie
charakterystyki sójek widać, że warto tym ptakom przyjrzeć się „za morze”, ale w poszukiwaniu własnego terytorium, na którym
nieco bliżej.
przyjdzie im założyć własne rodzinne gniazdo. Takie podróże
Sójki zamieszkują prawie całą Eurazję, a wschodnie rubieże za- mogą dochodzić nawet do kilkuset kilometrów długości, ale
sięgu ich występowania stanowią Japonia, południowych regiony z pewnością nie kończą się gdzieś w zamorskich krainach. Jesienna
Chin i Himalaje; gatunek ten skolonizował także północnoza- aktywność sojek wiąże się przede wszystkim z gromadzeniem
chodnią Afrykę. Sójki są w zasadzie ptakami osiadłymi, chociaż zimowych zapasów. Latem w sójczej diecie przeważają owady, ślipodczas cięższych zim, niektóre osobniki mogą podejmować sezo- maki, drobne gryzonie czy gady, czasem owoce (np. czereśnie), ale
nowe wędrówki. „Nasze”
także młode ptaki, pisklęta
sójki przenoszą się wówi jaja wybierane z gniazd
czas na południe i zachód,
innych gatunków ptaków.
a ich miejsce zajmują goście
To zamiłowanie pokarmoz obszarów położonych na
we sprawia, że dla wielu
północ i na wschód od naosób sójka to ptasi szkodnik,
szej części Europy (warto
a jej pojawienie się i zaSójka
również wiedzieć, że półgnieżdżenie w okolicy zwianocne i wschodnie krańce
stuje ogromne kłopoty dla
kontynentu zamieszkują
ptasiej gawiedzi. Jesienią,
już kuzynki naszych sójek,
kiedy w lasach i ogrodach
zwane sójkami syberyjskipojawia się znacznie więkmi). W Polsce sójki mają
szy wybór różnorodnych
status gatunku lęgowego,
owoców i nasion, zmianie
występującego powszechulega także menu sójek,
nie od morza aż po góry.
a także zaczyna przybywać
Pod względem liczebności
pozytywnych opinii o tym
sójki uchodzą za gatunek
gatunku. Jesienią bowiem
średnio liczny.
sójki nie tylko żywią się
Sójki zwracają uwagę
głównie żołędziami oraz
swoim barwnym upieorzechami laskowymi i burzeniem, przy czym pod
kwią (czyli nasionami butym względem mamy do
ków). Sójki ponadto zaczyczynienia z ptasim równonają „chomikować” w różuprawnieniem płci. I samce
nych kryjówkach ogromne
i samice mają większość
ilości żołędzi na zimę. Nie
piórek brązowych o nieco
jest to chowanie przypadróżowawym odcieniu. Na
kowe, gdzie popadnie, ale
czole rosną im piórka białe
odbywa się według pewnez czarnym kreskowaniem, kuper i dolne pokrywy ogona są białe, go schematu. Od znalezienia spiżarni zależy przecież przeżycie
ogon i końce skrzydeł czarne, również czarną barwę mają piórka sójek przez okres zimy, ptaki muszą więc umieć odszukać swoje
tworzące gruby „wąs”, ciągnący się od dzioba w stronę szyi. zapasy. Zapamiętują więc kryjówki orientując się według jakichś
Jednak najbardziej charakterystyczne są tak zwane lusterka na charakterystycznych punktów w otoczeniu. Niestety dla sójek,
skrzydłach – białe i niebieskie z czarnymi prążkami. Uważny i spo- a „stety” dla leśników, część spiżarni nie udaje się ptakom odnaleźć,
strzegawczy obserwator, licząc prążki na niebieskawych piórkach a ze schowanych w nich żołędzi wyrasta po czasie nowe pokolenia
dowie się, w jakim wieku jest podglądana sójka. Jeśli prążków dębów. W ten sposób sójki niejako rehabilitują się za plądrowanie
jest od 6 do 9 to mamy do czynienia z młodzieniaszkiem, jeśli od gniazd i niszczenie lęgów ptaków innych gatunków.
9 do 12 – to z ptakiem dorosłym. Należy zaznaczyć, że niebieskie
Z wielu spotkań ze sójkami przynajmniej kilka utkwiło mi
piórka sójek tak naprawdę nie są zabarwione na niebiesko, a kolor, mocno w pamięci. Jedno z nich miało miejsce w centrum Pragi,
który widzimy, wynika z rozszczepienia się światła w specjalnej jakieś 10 minut spacerkiem od Vaclavskich Namesti. Zobaczyłem
strukturze pióra i odbiciu widma niebieskiego. Sójki osiągają 32- wówczas sójkę w akcji, jak z zapamiętaniem przetrząsała gołębie
35 cm długości ciała, rozpiętość ich skrzydeł wynosi ok. 52-58 gniazdo ukryte na gzymsie secesyjnej kamienicy. Uff, aż przysłocm, przy wadze wahającej się od 150 do 180 gramów.
wiowe wióry leciały dookoła. Natomiast wiosną tego roku przyszło
Naturalnym siedliskiem sójek są lasy liściaste i mieszane, mi wracać z jakieś przyrodniczej wyprawy torami kolejowymi.
jednak już od około 20-30 lat obserwuje się ekspansję tego ga- W pewnym momencie kilkanaście metrów przede mną wylądowatunku na tereny zamieszkane przez człowieka – do miast, gdzie ła sójka, która zaczęła przeszukiwać kamienie kolejowego nasypu,
osiedlają się w parkach, ogródkach działkowych, sadach czy po łypiąc jednocześnie na mnie co chwila okiem. Co podszedłem
prostu w przydomowych ogrodach. Jest to ptak bardzo hałaśliwy, kilka kroków, to sójka na taką samą odległość odfruwała. Kiedy
pełniący wręcz role swoistego systemu alarmowego dla innych się zatrzymywałem, ptak robił to samo i znowu czegoś sobie
mieszkańców jakiegoś „kawałka” lasu czy zadrzewienia. Niewiele szukał pomiędzy szynami. Taki wspólny spacer trwał blisko przez
ujdzie uwagi sójek, które zaniepokojone czymkolwiek alarmują sto metrów, aż wreszcie sójka znudzona moim towarzystwem,
wszystkich dookoła donośnym i ostrym, skrzekliwym „kszaach” odleciała do pobliskiego lasku. Chyba jednak podobnie jak dla
lub „kreecz” (można by przysiąc, że brzmi to wręcz jak „precz”). wielu Czytelników Ustrońskiej, najbardziej pamiętliwe spotkanie
Wokalny repertuar sójek uzupełnia szereg innych gardłowych ze sójkami zawdzięczam autorowi słynnego wiersza, zaczynajądźwięków, chociaż ptaki tego gatunku odzywają się z rzadka ci- cego się od słów Wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie
chym świergotem, ale poza tym potrafią naśladować głosy innych może...
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Gazeta Ustrońska 16

16 października 2008 r.

rzystaliśmy i się to zemściło. Straciliśmy
frajerską bramkę po rzucie rożnym. Mecz
stał na dobrym poziomie. Obie drużyny
stworzyły dobre widowisko z wieloma
okazjami z jednej i drugiej strony. Do tego
ładne parady bramkarzy. Teraz musimy
szukać punktów, żeby spokojnie pracować
w zimie i odbić się od dna. Nasza gra jest
lepsza niż miejsce w tabeli. Brakuje nam
dobrego strzelca. Pogoda dopisała, a kibice
obejrzeli dobry mecz
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: - To
już jedenasta kolejka i drużyna jest zmęczona. Nasze wyniki są lepsze od gry. Przed tygodniem w Zebrzydowicach mieliśmy dużo
szczęścia, a dzisiejszy mecz też się dobrze
ułożył. Zagraliśmy najsłabsze spotkanie,
a mamy trzy punkty i z tego trzeba się cieszyć. Brenna to zawsze groźny przeciwnik,
a dziś mieliśmy dużo szczęścia. Oni przeprowadzili kilka groźnych ataków w drugiej połowie, ale nie wykorzystali, co się zemściło
w końcówce. Punkty zdobyte, podtrzymana została passa meczów bez porażki.
                                      Wojsław Suchta
Starcie w środku pola.

			

		

Fot. W. Suchta

szczęście sprzyja
Nierodzim - Beskid Brenna 2:0 (0:0)

W niedzielę 12 października piłkarze
z Nierodzimia podejmowali na własnym
boisku Beskid Brenna. Mecze Nierodzimia
z Brenną w ostatnich latach wyglądają
w ten sposób, że Brenna ma bardzo dużo
stuprocentowych okazji, a Nierodzim albo
wygrywa, albo remisuje. Podobnie było
tym razem. Co prawda pierwsza połowa
w wykonaniu obu drużyn dość senna,
ale w drugiej zdecydowana przewagę ma
Beskid, jednak zawodnicy spod Kotarza
fatalnie pudłują z najbliższej odległości.
Nierodzim strzela dość szczęśliwie bramkę
w 66 min. Po rzucie rożnym dwukrotnie
strzelają nasi napastnicy w polu karnym,
ale piłka raz odbija się od obrońcy, raz
odbija bramkarz, po ponownym zagraniu
w kierunku bramki Beskidu piłka odbija
się od Arkadiusza Madusioka i wpada
do siatki. Potem znowu atakuje Brenna,
ale skuteczność jest jeszcze gorsza. Atakują coraz większa liczba zawodników
osłabiając obronę. Okazji sam na sam
z bramkarzem nie wykorzystuje Krystian
Wawrzyczek. W 89 min. w przerzedzoną
obronę Brennaj wchodzi Mateusz Bralewski i ustala wynik spotkania.
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Nierodzim wystąpił w składzie: Jarosław
Legierski, Szymon Holeksa, Grzegorz
Szarek, Kamil Zarębski, Michał Kania,
Arkadiusz Madusiok, Mateusz Bralewski,
Dawid Kocot, Adam Brudny (od 70 min.
Rafał Duda), Bartłomiej Matuszka (od 60
min. Krystan Wawrzyczek), Janusz Ihas.
Po meczu powiedzieli:
Trener Beskidu Brenna Robert Żyradzki: - Mieliśmy dużo klarownych
sytuacji do strzelenia bramki. Nie wyko-

1 LKS Orzeł Zabłocie
25
2 LKS Tempo Puńców
24
3 LKS Wisła Strumień
24
4 KS Nierodzim
23
5 KKS Spójnia Zebrzydowice
19
6 LKS Victoria Hażlach
14
7 LKS 99 Pruchna
13
8 LKS Rudnik
13
9 LKS Kończyce Małe
13
10 LKS Lutnia Zamarski
12
11 LKS Błyskawica Kończyce W. 12
12 LKS Beskid Brenna
12
13 LKS Ochaby 96
6
14 LKS Spójnia Górki Wielkie
2

35:14
41:12
25:11
34:11
20:18
30:20
22:21
13:21
20:37
19:21
13:17
8:13
12:30
9:55

Po minięciu obrońcy M. Bralewski strzeli drugiego gola dla Nierodzimia. Fot. W. Suchta
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Fot. W. Suchta

Jubileuszowy Koncert Estrady Ludowej „Czantoria” z okazji 20-lecia
działalności zespołu, wstęp wolny, MDK
Prażakówka.
WALL’E, animowana bajka w polskiej
wersji językowej, b/o, USA/Chiny.
Centralne Biuro Uwodzenia, komedia,
15 lat, USA/Chiny.

15-17.10 - Elba
ul. Cieszyńska 2
tel. 854-21-02
18-20.10 - „111”
ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
21-23.10 - Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
    Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

Sprzedam berneńskie psy pasterskie. 505-731-252.
KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 3a
– szafy, garderoby, zabudowy wnęk
z drzwiami przesuwanymi i nie tylko… Zamów bezpłatny pomiar. Tel.
728-340-518, 33-854-22-57.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Sprzedajemy Eko-Groszek pakowany w worki foliowe 20
kg.695-397-209, 518-201-189.
Fax.(33)8521647.
Dr n.med.Andrzej Darmoliński
specjalista neurochirurg-neurolog.
Konsultacje i leczenie. RAF-MEDIC, czwartek 15:00. Tel.(033)85418-73. Kom.502-921-241.
Usługi koparką Atlas i spychaczem DT. 603-117-552.
Rożno duże – kurczak 66 sztuk,
stoliki, krzesła, holcery, piec do
pizzy, talerze. 604-590-638.
Pokój do wynajęcia. 854-71-37.

Ustroń – pakamera (budynek gospodarczy) na budowę sprzedam.
601-40-12-02.
Do wynajęcia dwa pokoje
w Ustroniu, osobne wejście, kuchnia, łazienka. Tel. 518-201-215.
Szukam kawalerki do wynajęcia.
510-099-622.
Pilnie sprzedam lodówkę na gwarancji. 663-608-945.
P.H.U ORLIK Sp. z o.o. w Ustroniu zatrudni kelnerkę. Kontakt
telefoniczny: 033-854-36-93 lub
osobisty w siedzibie spółki.
Warsztat Szkolny przy ZSP
w Ustroniu ogłasza przetarg na
sprzedaż tokarki rewolwerowej
(1200 zł brutto) i gwinciarki
z głowicą GGB 39 (1000 zł brutto)
033-854-24-84.
Korepetycje matematyka. Szkoła
podstawowa i gimnazjum.858-3857, 882-435-004.

dziesięć lat temu
Kolejny sukces odnotowała na swoim koncie ustrońska firma
„Mokate”. Na odbywających się od 1 do 6 października Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych w Poznaniu, otrzymała jednocześnie wszystkie podstawowe wyróżnienia. Pierwszy
z nich to tytuł: Mister Eksportu Produktów Żywnościowych ’98,
przyznany za kawę Mokate Cappucino przez ministra gospodarki,
prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i prezesa Międzynarodowych
Targów Poznańskich.
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W liczącej 55 radnych Radzie Powiatu zasiądzie pięciu przedstawicieli naszego miasta. Do rady powiatu odbywają się wybory
w oparciu o zasadę proporcjonalności, każdy wyborca miał więc
do dyspozycji tylko jeden głos. Poszczególnie kandydaci ubiegający się o miejsce w Radzie uzyskali następujące liczby głosów:
1. Andrzej Georg UW - 497
2. Lesław Werpachowski AWS - 462
3. Katarzyna Brandys SLD - 406
4. Karol Chraścina SLD – 377
5. Michał Brudny SLD – 354
6. Barbara Staniek-Siekierka SLD – 311
7. Karol Wądolny Przymierze Społeczne – 310
8. Michał Jurczok Przymierze Społeczne – 298
9. Władysław Macura AWS – 205
10. Andrzej Sikora AWS – 201
Nie ogłoszono jeszcze oficjalnych wyników wyborów do Sejmiku
Wojewódzkiego, wszystko wskazuje jednak na to, że zasiądzie
w nim ustroniak Jan Szwarc, startujący z listy SLD. Radny ubiegłej
kadencji Rady Miasta zdobył w Ustroniu 1882 głosy.
W Radzie Miejskiej zasiądzie 6 kobiet i 18 mężczyzn, średnia
wieku radnego to 46,3 lata, przy średniej wszystkich ubiegających
się o wybór 48,7 lat.
Kronika Policyjna: 8.10.98 r. o godz. 14.30 na ul. Źródlanej
zatrzymano znajdującego się w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Ustronia kierującego fiatem 126p. Wynik badania alkometrem
– 2, 68 prom.

...to każdy głupi potrafi.
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Towarzystwo Miłośników Ustronia zainicjowało zbiórkę pieniędzy na remont i rozbudowę – zgodnie ze współczesnymi wymogami
ośrodka kultury „Prażakówka” w Ustroniu. Obiekt ten posiada
już swoją historię i mamy nadzieję, że z Waszym udziałem zostanie
dopisany dalszy ciąg jego świetlanej przyszłości.
(mk)
16 października 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Jesienne rozważania
Zielone liście drzew zmieniają swój
kolor. Stają się coraz bardziej żółte, brązowe, czerwone. Liściaste i mieszane lasy
stają się coraz bardziej kolorowe. Góry
przystrajają się w kolorowe szaty jesieni.
To znak wyraźny, że skończyło się lato.
Przyszła jesień, a niedługo zastąpi ją zima.
Kolorowe liście opadną, zaszeleszczą
pod naszymi stopami, a bezlistne drzewa
przyniosą ze sobą smutek późnej jesieni.
Dni stają się krótsze, a noce coraz dłuższe.
Coraz rzadziej pojawia się słońce na niebie i coraz więcej jest dni pochmurnych,
ponurych, deszczowych…
Przebłyski złotej, polskiej jesieni budzą
radość w sercach, przynoszą pogodę ducha i rodzą nadzieję na lepszą przyszłość.
Szybko jednak zastąpione zostają przez
smutek pochmurnej późnej jesieni, przez
listopadowe słoty i dokuczliwe, wilgotne
zimno… Budzi się tęsknota za ciepłem
i słońcem lata. Szkoda, że już minęło,
a na następne trzeba czekać przez długie
jesienne i zimowe miesiące…

felieton
Papież

„Habemus Papam” - zabrzmiało równo
30 lat temu. Scenę ogłoszenia wyboru
Karola Wojtyły, kardynała z Krakowa, na
papieża powtarzano tamtego wieczoru bez
końca, jakby nie wierząc w to, co się tego
dnia stało w Watykanie. Czy pamiętacie
państwo wyraz twarzy spikera polskiej
telewizji podającego tę wiadomość. Ja nie
zapomniałem jej do dzisiaj. Widać na niej
było pełne zaskoczenie.
Ks. Karol Wojtyła był moim diecezjalnym biskupem, gdyż mieszkałem na Leszczynach, dzielnicy Bielska – Białej, leżącej
na wschód od rzeki Białej. My należeliśmy
wówczas do archidiecezji krakowskiej,
zaś katolicy z parafii położonych z drugiej
strony tej rzeki do diecezji katowickiej.
W maju 1964 roku podczas dwudniowej wizyty biskupa krakowskiego Karola Wojtyły
w mojej parafii pod wezwaniem Chrystusa
Króla na Leszczynach byłem przez niego
bierzmowany. Pamiętam jak dziś, jak przed
bierzmowaniem, byliśmy odpytywani przez
biskupa z katechizmu. Byłem bardzo zdenerwowany i na najprostsze pytanie biskupa
o „jedenaste”, to najważniejsze przykazanie, nie umiałem od razu odpowiedzieć.
Biskup Karol Wojtyła wydawał mi się
też zdenerwowany. Dopiero jak wreszcie
odpowiedziałem na to pytanie odetchnął
i roześmiał się dobrotliwie. Zaraz potem
podczas udzielania mi sakramentu bierzmowania, gdy uderzał mnie dwoma palcami
w policzek, to byłem przekonany, że uczynił
to dość mocno. Chciał mi coś w ten sposób
16 października 2008 r.

Kiedyś w latach dzieciństwa i młodości
nie przejmowałem się zbytnio zmianą pogody, ani zmieniającymi się porami roku.
I dziwiłem się, jak starsi narzekali na złą
pogodę, na jesienną słotę i zimowe mrozy.
Narzekali, że pogorszenie pogody, oznacza
dla nich pogorszenie samopoczucia i stanu
zdrowia.
Minęły lata. Mam ich już wiele za sobą.
I teraz wiem już z własnego doświadczenia jak pogoda może wpływać na
samopoczucie i stan zdrowia. Bywa, że
i mnie samemu trudno przeżyć pochmurne,
wilgotne i zimne dni. Odzywają się różne
dolegliwości. Przychodzi złe samopoczucie, rozdrażnienie, depresyjne stany…
Przyroda przypomina, że jesteśmy jej
cząstką. A im słabsze są nasze organizmy,
tym bardziej odczuwamy nasze uzależnienie od przyrody. Rozumiemy wtedy jak
bardzo potrzebujemy słonecznego światła
i ciepła. Choć bywa, że inni, mieszkający
dalej na północy, mają jeszcze gorzej.
Wszak za kołem polarnym niemal przez
pół roku panuje ciągły mrok, a letniego
słońca i ciepła jest w ciągu roku o wiele
mniej niż u nas…
Przy tym ciemne i zimowe dni i noce niosą ze sobą, oprócz gorszego samopoczucia,
także inne problemy i kłopoty. Wszak zima
jest kosztowna; nasze mieszkania trzeba
oświetlić i ogrzać. I wtedy okazuje się
na co naprawdę wystarczają emerytury

i renty. Zazwyczaj nie wystarczają… Stąd
konieczność pomocy dla osób i rodzin
o niskich dochodach. Wynika z tego potrzeba gorących serc, gotowych do śpieszenia z pomocą w te trudne jesienne i zimowe dni. Ten czas to swoisty sprawdzian
tego, w jaki sposób działa nasza pomoc
społeczna czy sąsiedzka. Czy wszyscy są
dostatecznie zabezpieczeni przed chłodem
i głodem? Czy zdołają przetrwać jesień
i zimę i doczekać nowej wiosny?
Wraz z opadającymi liśćmi zbliża się
czas, gdy ludzie starsi i słabi, biedni
i opuszczeni, bardziej potrzebują pomocy,
niż w innym okresie roku. Chodzi więc
o to, abyśmy byli należycie wyczuleni
na ich potrzeby i starali się im pomóc.
Wystarczy się rozejrzeć wokół, a zapewne
bez trudu znajdziemy obok siebie tych,
którzy potrzebują naszej pomocy. Nie
odwracajmy wtedy od nich wzroku, ale
starajmy się im pomóc. Nie mówmy, że
jest to zadanie tylko opieki społecznej,
a nas to nic nie obchodzi. Bez wątpienia
jest to zadanie opieki społecznej, ale ona
nie jest w stanie załatwić wszystkiego.
Trzeba więc dobrego serca i pomocnego
działania krewnych, sąsiadów, znajomych… I chyba nikomu nie trzeba przypominać, że zmienne są koleje ludzkiego
losu. Dzisiaj my możemy komuś pomóc,
a jutro nam samym będzie potrzebna pomoc innych.                            Jerzy Bór      

przekazać. Wiele razy się nad tym zastanawiałem. To napomnienie biskupa Karola
Wojtyły służy mi więc jako drogowskaz
przez całe dorosłe życie. Tak wyglądało
moje pierwsze spotkanie z późniejszym
papieżem.
Trzykrotnie brałem udział w spotkaniach
z papieżem Janem Pawłem II podczas pielgrzymek do ojczyzny. Pierwszy raz w 1983
roku, gdy wraz z 11- letnim synem Maciejem pojechałem na spotkanie z papieżem
Janem Pawłem II na lotnisku na Muchowcu
w Katowicach. Było to w stanie wojennym
u stóp krzyża z cierniami, tego samego, co
stoi na Kaplicówce w Skoczowie. Drugi
raz udałem się na spotkanie z papieżem
w 1987 roku na Błonia do Krakowa. Pojechałem na to spotkanie wraz z ustrońskimi
ratownikami GOPR-u. Papież zaprosił nas,
ratowników górskich, do „osobistej obstawy” jak najbliżej ołtarza. Trzeci raz w 2002
roku udałem się na spotkanie z papieżem
Janem Pawłem II idąc wraz z młodzieżą
pieszo górami z Ustronia do Krakowa. Tam
wówczas odbyło się wielkie spotkanie.
Teraz, gdy nie ma już naszego papieża
Jana Pawła II wśród nas, nie pozostaje nam
nic innego jak pielgrzymować do jego grobu, czytać jego ksiązki, które napisał będąc
wykładowcą akademickim, jego encykliki
papieskie i homilie, chodzić po szlakach
papieskich i postępować wedle jego zawołania: „ Pilnujcie mi tych szlaków !”,
wytyczonych jego życiem i przesłaniem,
które pozostało wśród nas, tych którzy
żyliśmy razem z nim, w nas ludzi pokolenia
JP2. Jeszcze chcę przytoczyć tu anegdotę
z życia papieża, która spodobała mi się
najbardziej. Anegdota pochodzi z okresu
papieskiego. Podczas audiencji udzielonej ministrowi spraw zagranicznych

Związku Sowieckiego, (wtedy mówiło
się oficjalnie Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich, tylko w Wolnej
Europie mówiono Sowiety lub Związek
Sowiecki, widać, że wszystko przewidzieli), papież Jan Paweł II wysłuchał
uważnie wystąpienia swego gościa, który
chwalił się potęgą militarną i osiągnięciami
w kosmosie ZSRR. Papież słuchał i słuchał,
bardzo zamyślony, i co chwila potakiwał
i z podziwem mówił: „No, no”. Jak jego
gość zakończył, to po długiej chwili milczenia, papież zapytał: „To skoro ZSRR
taki jest silny i nikogo na świecie się nie
boi, to czemu, w szpitalu psychiatrycznym,
(takim a takim, tu wymienił nazwę szpitala
i miejscowość), więzi swojego obywatela,
biednego schorowanego opozycjonistę
(takiego a takiego, tu wymienił jego imię
i nazwisko)”. Po powrocie do Moskwy,
ówczesny sekretarz generalny KZPR bardzo był ciekawy, co powiedział papież, na
przedstawioną mu przez mi ministra siłę
militarną i zdobycze w kosmosie Związku
Radzieckiego. Minister odpowiedział, że
z uznaniem przyjął osiągnięcia ZSSR, tylko nie wie czemu, pytał o tego dysydenta.
W niedługim czasie, po tej wizycie ministra
spraw zagranicznych ZSRR w Watykanie,
uwolniono więzionego dysydenta o którym
mówił papież. Wielu znawców pontyfikatu
Jana Pawła II podziwiało to, że zainteresowanie papieża zawsze skupiało się na najbiedniejszych, schorowanych, na ofiarach
wojen, kataklizmów i katastrof. Zawsze
stawał w obronie ciemiężonych, więzionych, sponiewieranych i napadniętych.
To było przesłanie Jana Pawła II papieża
Polaka dla współczesnego świata, który
często zapomina o tych, o których On nigdy
by nie zapominał.
Andrzej Georg
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Obserwowaliśmy wiele dynamicznych akcji.

		

Fot. W. Suchta

po 12 latach
Kuźnia - Wisła Ustronianka 1:0 (1:0)

Mecze z Wisłą mają swoją historię.
Jednak w ostatnich latach drużyny nie spotykały się w meczach mistrzowskich, gdyż
wiślanie grali w „A-klasie”. Po awansie
Wisły-Ustronianki do ligi okręgowej piłkarze ponownie, po 12 latach, rywalizowali
na boisku. Ostatni mecz odbył się w klasie
„A” w maju 1996 r., a Kuźnia zwyciężyła
wówczas na własnym boisku 7:2. Bramki
strzelali: 2 Janusz Szalbot, Andrzej Krzystek, Jarosław Ficek, Korneliusz Dziwisz,
Piotr Krupa, Arkadiusz Madusiok, a mecz
obserwowało ponad 300 widzów. W trzech
kolejnych meczach w „A-klasie” w latach
1992-93 wszystkie pięć bramek dla Kuźni
strzelił Robert Haratyk. Zawodnik ten
wystąpił w barwach Kuźni w sobotnim
meczu.
W barwach Kuźni nie może występować
Rafał Podżorski po odniesionej kontuzji
w Cieszynie.
- Rafał wyszedł już ze szpitala – mówi
kierownik drużyny Kuźni Marian Żebrowski. - Ma rozerwany mięsień dwugłowy
i raczej jest pewna jego absencja do końca
rundy jesiennej.
Mecz z Wisłą wzbudził spore zainteresowanie. Oglądało go około 400 kibiców,
przy czym dość liczna grupa przyjechała
z Wisły.

Był to dość ładny mecz z akcjami z obu
stron. Może sytuacji podbramkowych
było niewiele, ale jak to w derbach walczono o każdy metr boiska. Po kilkunastu minutach, gry wyśmienitą okazję do
zdobycia bramki miał Marcin Piecha, ale
główkując z kilku metrów, trafił prosto
w bramkarza. Ten zawodnik w 37 min.
strzelił zwycięską bramkę. Wszedł w pole
karne, minął obrońcę i pewnie strzelił.
W 67 min. na boisko wchodzi R. Haratyk.
Ostatnio z Wisłą grał 29 sierpnia 1993 r.
i strzelił 3 bramki. Mógł też w sobotnim
meczu zdobyć gola, ale będąc w sytuacji
sam na sam z bramkarzem strzelił za wysoko. Dla Kuźni ostatnie minuty spotkania
były dość nerwowe.
Po meczu powiedzieli:
Trener Wisły-Ustronianki Paweł Juchniewicz: - W naszym wykonaniu było
to jedno ze słabszych spotkań. Mecz
wyrównany. Bramka Piechy ustawiła
grę. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji
żeby wyrównać, Kuźnia jedną doskonałą
w drugiej połowie na podwyższenie wyniku. Szczęście pozostało przy Kuźni, której
punktów brakuje, jak wody na pustyni.
Dlatego gratuluję zwycięstwa. Uważam,
że mój zespół dziś zagrał za słabo, przeżywamy mały kryzys, co związane jest

z utrudnionymi przygotowaniami do meczów. Nie mieliśmy gdzie trenować i to
wychodzi – przegrywamy dwa mecze
z rzędu. Myślę, że oceniać zespół można
po roku-dwóch w lidze okręgowej. Mamy
wyrównany skład, zagraliśmy kilka dobrych meczy. Nie można generalizować,
że beniaminek zawsze dobrze startuje,
a potem gra słabo i broni się przed spadkiem. Jak w każdej drużynie, mamy kryzys. Kibice z Wisły tłumnie odwiedzają
nasze mecze, dziś też ich było sporo.
Przepraszamy ich za wynik, za stagnację
na boisku. Trudna płyta do gry, miękko
i nasi wysocy zawodnicy mieli kłopoty.
Brakowało też zawodników.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Do
naszej drużyny dołączyli piłkarze z „B
i A-klasy”, a w lidze okręgowej poziom jest
nieco inny. Zanim w drużynie wszystko zaczęło się zazębiać, musiało minąć trochę
czasu i straciliśmy punkty. Najważniejsze,
by nauka poszła w nas, a nie w las. Do końca rundy pozostały cztery mecze i myślę,
że jeszcze trochę punktów nazbieramy.
Mamy nauczkę z poprzednich lat i chyba
już nie będziemy się przed rundą wiosenną lekką ręką pozbywać zawodników.
Obecnie mamy młody perspektywiczny
zespół i mam nadzieję, że taki będzie też
na wiosnę. Dzisiejsze spotkanie to był
zdecydowanie mecz walki. Naszą myślą
przewodnią jest zdobywanie punktów, bo
mamy ich za mało. Zdobyte punkty cieszą,
choć gra nie zadowalała mnie do końca. Na
pewno wynik jest lepszy od gry. Znowu
zabrakło skuteczności. W pierwszej połowie mieliśmy sytuacje bramkowe. Roberta
Haratyka też postawimy na baczność, za
zmarnowaną okazję, która by całkowicie
ustawiła mecz. Tymczasem w końcówce
zrobiło się nerwowo. Osobiście chciałbym,
by zdobywanie punktów było sprzężone
z ładną grą. Choć z drugiej strony trzeba
zauważyć, że derby rządzą się swoimi prawami.
Wojsław Suchta
1 LKS Błyskawica Drogomyśl
2 TS Czarni-Góral Żywiec
3 TS Podbeskidzie II BB
4 MRKS Czechowice-Dziedzice
5 GKS Morcinek Kaczyce
6 KS Wisła Ustronianka
7 LKS Zapora Wapienica
8 RKS Cukrownik Chybie
9 LKS Drzewiarz Jasienica
10 TS Mieszko-Piast Cieszyn
11 LKS Radziechowy
12 LKS Pasjonat Dankowice
13 KS Kuźnia Ustroń
14 KS Spójnia Landek
15 LKS Sokół Zabrzeg
16 LKS Świt Cięcina
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31:19
26:8
19:6
21:11
23:15
17:10
28:24
10:20
15:14
21:28
19:29
15:21
13:22
14:23
16:25
12:25

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga Kisiała, Bogusława
Rożnowicz, Stefan Bałdys, Józef Zahraj. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, Rynek 4 (budynek byłej filii liceum), na półpiętrze.
Tel. 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl  Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska;
Druk: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 13.10.2008 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 20.10.2008 r.

Gazeta Ustrońska 20

16 października 2008 r.

