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roz pieWane
TO TRZEBA
WychWycić dWadzie cia lat
28 wrze nia na scenie MDK „Pra akówka”, wyst pił
znany na całym wiecie artysta, graj cy na letni Pana
Edward Simoni. Koncert był charytatywny – cały
dochód muzyk przekazał na rzecz O rodka Pracy
z Dziećmi i Młodzie „Mo na Inaczej”. Przed koncertem była okazja do zapoznania si tak e z wyst puj c
Dzieci c Estrad Regionaln „Równica”. Dzieci były
oczarowane artyst .
W wywiadzie dla GU mówi o swojej karierze muzycznej,
ródłach inspiracji i pobycie w Ustroniu.
(dok. na str. 2)
23 pa dziernika 2008 r.

Estrada Ludowa „Czantoria” w sobot , 18 pa dziernika, dała
jubileuszowy koncert na sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury „Pra akówka”. Zgromadzili si tam licznie zaproszeni go cie, byli członkowie i sympatycy zespołu, by wspólnie
wi tować 20 lat istnienia chóru; koncert był okazj do licznych
wspomnie , podzi kowa , gratulacji. A wszystko ł czyła jedna
idea – podtrzymywanie i budowanie wiata naszej regionalnej
kultury. Czy chór, wykonuj cy pie ni ludowe, nie jest najlepszym
jej krzewicielem? Muzyka, szczególnie piewana, to przecie
chyba najbardziej „ ywotna” dziedzina sztuki.
Koncert jubileuszowy „Czantorii” podzielony był na dwie
cz ci, odpowiadaj ce dwóm okresom działalno ci zespołu.
Pierwszy okres rozpocz ł si w 1988 roku, kiedy przy Szkole
(dok. na str. 4)
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TO TRZEBA
WychWycić
(dok. ze str. 1)
Kiedy rozpocz ła si pa ska fascynacja muzyk ?
Jak miałem 7 lat, to zacz łem uczyć si grać na skrzypcach
w szkole muzycznej w Bytomiu. Niestety uczyłem si tylko cztery
i pół roku, bo rodzina miała troch inansowych problemów. Kiedy
miałem 14 lat poszedłem do Chorzowa, do muzycznej szkoły
i tam nauczyłem si grać na lecie poprzecznym.
A kiedy zetkn ł si pan z letni Pana?
Na letni Pana nauczyłem si grać w Niemczech. Grałem prawie
10 lat u znanego greckiego muzyka, który w Niemczech zdobył
popularno ć, i dzi ki niemu nauczyłem si grać letni Pana. Od
tego czasu skoncentrowałem si na tym instrumencie, bo stwierdziłem, e tylko na nim wła nie na Zachodzie miałbym jak
szans . Miałem szcz cie, bo mój menager, którego tam mam,
był kiedy akurat jego menagerem, wi c miał wietne kontakty
w telewizji, radiu i z tego si to wszystko ukształtowało. On mnie
znał z muzyki na ywo, z muzyki „live’owej” i załatwił mi bardzo
wa ne wyst py w programach telewizji niemieckiej, austriackiej,
szwajcarskiej, francuskiej, du skiej.
Szczególnym rokiem był dla mnie rok 1991, 21 luty, bo wtedy
wygrałem na konkursie telewizyjnym „ZDF Hitparade” w Berlinie. Wła nie z tym utworem, który dzisiaj tutaj grałem - „Pan
Traume”. Dwa razy udało mi si tam zdobyć pierwsze miejsce i to
z bardzo wielk przewag nad innymi muzykami, bo osi gn łem
prawie 44% przy o miu wykonawcach. To był w zasadzie ten najwa niejszy moment, je li chodzi o moj karier , o moje ycie.

e. Simoni z „równic ”.

Fot. W. Suchta

godniejsz (1989/90) ze redni
temperatur plus 2,8 st. c.

*

Wyst puj ce w naszym regionie wody mineralne to tzw.
solanki chlorkowo-sodowe.
Zło a w D bowcu zawieraj
jod i brom, podobnie, jak te
z Jaworza.

*

*

*

Cieszyn wyró nia si na tle
miast l skich dobr pogod .
Notuje si tu najwi cej ładnych
dni. W 1982 r. tych słonecznych
było 80, co jest l skim rekordem. Zim te mieli my najła-
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*

*

Na Buczniku w Istebnej stoi
kapliczka wykonana przez
Ludwika Konarzewskiego seniora. Mistrz dłuta wybudował j ponad 80 lat temu, jako
wotum wdzi czno ci za swój
szcz liwy powrót z zesłania
na Syberi .

*

*

*

Pocz tkowo przybocznych lekarzy mieli w Cieszynie tylko
Piastowie. Od II połowy XVII
wieku pojawił si lekarz miejski. Usługi medyczne wiadczyli tak e łaziebnicy, golarze,
a nawet... kat. Zakres jego poczyna nie jest znany. Dzisiaj
mamy lekarzy rodzinnych.

Do jakich ludzi chce pan traić swoj muzyk ?
Je eli nagrywam muzyk , to próbuj traić do wszystkich t muzyk . To si nazywa muzyka rodka, to jest muzyka, która dociera
do prawie wszystkich ludzi. Ja nagrywam znane utwory, nowe
utwory, własne utwory, próbuj wszelkich ró nych stylów: klasyki, muzyki ilmowej, melodycznego techno, w ogóle utworów
melodycznych, jakie tylko nadaj si na letni Pana.
Czy miał pan jakich mistrzów?
Nie, to jest wła nie cała tajemnica, je li chodzi o wykształcenie
muzyczne, to wszystko si w Polsce odbyło, miałem tutaj nawet
zespół rockowy, kiedy , dodatkowo oprócz szkoły muzycznej;
w zasadzie tutaj zostałem wykształcony. W Niemczech, na Zachodzie, dostałem takiego, jakby powiedzieć – szlifu, po prostu
podpatrywałem, jak tam ta scena zachodnia funkcjonuje. Ale potrzebowałem 11 - 12 lat, aby si tam przebić, bo nie znałem j zyka
niemieckiego, musiałem si go uczyć, a je li si nie zna j zyka, to
jest trudno. Z drugiej strony wydaje mi si , e oboj tnie na jakim
instrumencie si gra, oboj tnie, co si robi, to si powinno dobrze
robić. Wtedy oboj tnie, czy to jest publiczno ć w Polsce, czy
w Czechach, czy na Słowacji, na Zachodzie, czy gdzie indziej,
s ludzie, a oni wyczuwaj : je eli artysta potrai co przekazać,
wyrazić, to wtedy pa stwo nie odgrywa adnej roli.
Jak pan traił do Ustronia na koncert charytatywny?
Pani Katarzyn znam ju kilka lat; poznali my si przy okazji
innych moich koncertów w Zabrzu, w Chorzowie, w Katowicach, a ona mnie tutaj zaprosiła. Akurat odwiedzałem rodzin ,
jestem tutaj dłu szy czas, wi c zgodziłem si na ten koncert.
Charytatywnie.
Czy spotykał si pan z dziećmi w wietlicy O rodka?
Byłem tam dwa dni temu. Dzieci mnie bardzo dobrze przyj ły,
dały mi podarunki, ja dla nich te co zagrałem, starałem si jak
mogłem; one były szcz liwe i ja te byłem. Kocham dzieci,
dlatego zagrałem ten koncert.
Słyszałam, e my li pan o nakr ceniu w okolicy jakiego
teledysku.
Planuj tutaj w Ustroniu, w Wi le, w Cieszynie mo e, szukam
jaki ładnych miejsc. Wczoraj na przykład byłem na skoczni
Adama Małysza, mo e si co uda pod skoczni nagrać, bo to te
jest co nowego – jeszcze nigdy nie widziałem adnego teledysku
jakiego artysty pod skoczni i to jeszcze na letni Pana. To jest
nowo ć i to trzeba po prostu wyczuć, wychwycić.
A konkretnie w Ustroniu?
Nosiłem ze sob tak specjaln kamer , naprawd dobr , ilmowałem Ustro , byłem na Równicy i ilmowałem ró ne miejsca,
które by si nadawały na wideo. Ale tutaj dzisiaj ilmowałem
taki mini-wodospad na rzece Wi le i to te by było takie ciekawe
miejsce. Ale b d musiał tutaj przyjechać jeszcze par razy, eby
si rozgl dn ć za jakim ciekawym miejscem. To jest pi kna
miejscowo ć, podoba mi si tutaj bardzo, tu s sympatyczni
ludzie, tacy kontaktowi. Chciałbym te przy okazji pozdrowić
wszystkich czytelników „Gazety Ustro skiej”!
Dzi kuj za rozmow .
Rozmawiała: Maria Kulis
Pod posadzk ko cioła Jezusowego grzebano szczególnie
zasłu onych paraian. Komory
grobowe zasypano nast pnie
gruzem. Miejscem spoczynku
mniej zasłu onych był przykocielny cmentarz. Dzisiaj jest
tam park.

*

*

*

S d ziemski w nadolzia skim
grodzie zbierał si ongi dwa
razy w roku. Jego członków
wybierano spo ród szlachciców ciesz cych si najwi kszym szacunkiem. Obecnie
stolica powiatu ma s d grodzki
i rejonowy.

*

*

*

Mi dzy ul. Michejdy a Czarnym Chodnikiem w Cieszynie
znajduje sie tzw. Bosak. Nazwa

ta pochodzi od franciszkanów,
którzy mieli zwyczaj chodzenia na bosaka. Zakonnicy
znikn li z miasta, ale nazwa
pozostała.

*

*

*

*

*

*

W góralskich chatach nie
było dawniej kominów. Straw gotowano w rynnikach na
otwartym ogniu. Przykładem
jest wietna zachowana chata
Kawuloków w Istebnej, czy
izba urz dzona w Muzeum
Beskidzkim.
Prawo warzenia i wyszynku
piwa gród nad Olz otrzymał od ksi cia Przemysława.
Bogate tradycje kontynuuje
Bracki Browar Zamkowy.
(nik)
23 pa dziernika 2008 r.

nA lUbnyM KObIERCU StAn lI
Gabriela Gaborek z Krakowa i tadeusz K dzierski z Ustronia
Aleksandra Kurpi ska z Bielska-Białej i Jacek butkiewicz z Ustronia
Kinga Rymaszewska z Ustronia i Maciej ludorowski z Tychów
Mariola zakaszewska z *Ustronia
* i Cris
* Molenaar z Holandii.
EUROPEJSKI DzIE J zyKóW W „SzóStCE”
9 pa dziernika Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu zamieniła
si w mał wie Babel. Rozbrzmiewały d wi ki w ró nych
j zykach. Takie słowa jak „Ahoj!”, „Ciao!”, „Hola”, „Hallo”
nikogo w tym dniu nie dziwiły. Dlaczego?
Wszystko za spraw Europejskiego Dnia J zyków, który miał
za zadanie u wiadomić uczniom z „szóstki”, e ka dy j zyk jest
wa ny i pi kny, i e przydaje si znajomo ć innych j zyków.
Według organizatorki imprezy, Lucyny Raszki, cele zostały
osi gni te. Uczniowie odgrywali scenki, wykazywali si znajomo ci piosenek obcoj zycznych, brali udział w konkursach
i zabawach, a zaproszeni go cie: panie Amaris Cabrera i Ilona
Goletić przeprowadziły krótkie lekcje hiszpa skiego i serbskochorwackiego. Co najwa niejsze, wszystkie te działania spowodowały, e uczniowie z „szóstki” nie maj w tpliwo ci, i warto
uczyć si j zyków.
(lur)
* * *
KOnCERt MłODyCh tAlEntóW
25.10.2007 (sobota) o godz. 18.00 w MDK „Pra akówka”
odb dzie Koncert Młodych Talentów. Na scenie go cić b d
arty ci z miast partnerskich Neukirchen-Vluyn i Hajdunanasz
oraz zaprzyja nionego z Ustroniem Frensztatu. W koncercie
udział wezm tak e talenty z naszego miasta: Barbara Kaczmarzyk, Kinga Szarzec, Katarzyna Kami ska, Klaudia Fober oraz
Ewa Karsznia.

*

*

*

fInAnSOWAnA StERylIzACJA zWIERz t
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierz t „AS” informuje, e
z otrzymanej od UM Ustro dotacji, prowadzi sterylizacj i kastracj bezdomnych psów i kotów. Celem tej akcji jest zmniejszenie
populacji niechcianych zwierz t. Osoby, które przygarn ły takie
zwierz ta i chciałyby je wysterylizować, a nie s w stanie sinansować tego zabiegu, prosimy o kontakt pod nr tel. 0604 149 668.
Akcja prowadzona b dzie do wyczerpania dotacji.

*

*

*

WyStAWA PRAC zbIGnIEWA nIEMCA
Muzeum Ustro skie oraz Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy”
zapraszaj na wernisa wystawy Zbigniewa Niemca, poł czony
z promocj jego ksi ki „Spod piórka i pióra”, który odb dzie
si w sobot 25 pa dziernika o godz. 15.

*

*

*

CI, KtóRzy OD nAS ODESzlI:
Piotr hladky
lat 56 ul. Wi niowa 11
henryk Ma ka
lat 71 ul. Grabowa 26

nAJPI KnIEJSzE
JAbłKA
WE WSI :)
i gruszki te
JAbłOnIOWy SAD
Ustro Lipowiec
ul. Lipowska 63A
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4.0.2008 r.
O godz. 15:30 personel sklepu Lidl
zatrzymał nieletniego mieszka ca
Ustronia, który dokonał kradzie y
papierosów. W chwili zatrzymania
nieletni znajdował si w stanie
nietrze wym 1,48 promilia.
5.0.2008 r.
Personel sklepu Lidl zatrzymał
13- letni mieszkank Ustronia,
która dokonała kradzie y paczki
papierosów. W chwili zatrzymania
znajdowała si w stanie nietrze wym.
7.0.2008 r.
W godzinach 10-11 poprzez wybicie szyby, włamano si do samochodu renault kangoo zaparkowanego przy ul. Katowickiej w rejonie cmentarza. Skradziono torb
z dokumentami i pieni dzmi.
7.0.2008 r.
O godz. 23:45 na ul. Gra y skiego
zatrzymano mieszka ca Ustronia
w stanie nietrze wym kieruj cego
rowerem.
8.0.2008 r.
O godz. 10:50 na ul. Katowickiej
zatrzymano mieszka ca Czechowic-Dziedzic kieruj cego w stanie
nietrze wym, peugeotem partner.
Badanie wykszało 0,62 mg/l.
8.0.2008 r.
Około godziny 13 z kieszeni kurtki

PROMOCJA!

BAR MAX
Ustro

Hermanice

bRACKIE

du e w cenie małego
od 2.0 do ... ?

ZAPRASZAMY

Tak jak co tydzie Stra Miejska
patrolowała rejony szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie przestrzegania *porz dku
* publicznego.
*
.0.2008 r.
Do Stra y Miejskiej w Ustroniu
zgłosiła si wła cicielka irmy ze
Skoczowa w sprawie podrzucania
mieci na parkingu przy rzece
Wi le w Ustroniu Nierodzimiu.
mieci były podrzucane przez
pracownika firmy bez wiedzy
wła cicielki. Pracownik zapłacił
Przedsi biorstwu Komunalnemu
280 zł za wywóz mieci – i mandat
50 zł. Ponadto firma ta została
skontrolowana przez Stra Miejsk
w Skoczowie.
.0.2008 r.
Interweniowano w sprawie bezpa skiego psa wał saj cego si
przy ul. Katowickiej. Pies został
odwieziony do schroniska dla
zwierz t w Cieszynie.
4.0.2008 r.
Przeprowadzono kontrole w sprawie porz dku wokół posesji pry-

KOMIS

SAMOChODOWy
Ustro – Polana
przyjmie samochody

zawieszonej na wieszaku w cukierni Bajka mieszka cowi Skawiny
skradziono portfel.
9.0.2008 r.
O godz. 22:45 na ul. Daszy skiego
nie zatrzymał si do kontroli iat 126
p. W trakcie prowadzonego po cigu
na skrzy owaniu ul. Lipowskiej
z ul. Skoczowsk , kieruj cy iatem
stracił panowanie nad pojazdem,
wypadł z jezdni, dachował i uderzył
w ogrodzenie prywatnej posesji.
Kieruj cy mieszkaniec Godziszowa był trze wy, lecz nie posiadał
uprawnie *do kierowania.
* *
Z uwagi na nasilenie ruchu
w rejonie cmentarzy wzrasta zagroenie kradzie ami, włamaniami do
samochodów. W zwi zku z powy szym policja zwraca uwag na klika
istotnych kwestii:
- nie pozostawiajmy w samochodzie torebek, saszetek w widocznym miejscu
- przed udaniem na cmentarz,
sprawd my czy samochód jest
w odpowiedni sposób zabezpieczony
- zdejmijmy i ukryjmy panel radioodtwarzacza
Je eli w rejonie cmentarza zauwaymy osoby, których zachowanie
mo e wskazywać, i b d próbowały dokonać przest pstwa, nale y
pilnie poinformować POLICJ pod
nr 997 lub 033-854-24-13.
watnych w Hermanicach, Nierodzimiu i Lipowcu.
5.0.2008 r.
Stra nicy otrzymali informacj
o padni tej Sarnie na ul. Zagajnik.
Zwierz poddane zostało utylizacji.
6.0.2008 r.
Wspólnie z pracownikami MOPS
przeprowadzony został wywiad
rodowiskowy dotycz cy gospodarki wodno – ciekowej. Skontrolowanych zostało kilka posesji
przy ul. Sanatoryjnej.
7.0.2008 r.
Stra nicy zostali poinformowani
o padni tym lisie przy ul. Fabrycznej. Zwierz zutylizowano. (aw)

20.30

co piątek muzyka na ywo

24.10 Puste Biuro

O mioosobowy zespół soulowobluesowy. Okrzyknięty nadzieją
polskiej „czarnej muzyki” ! A
4 wokalistki: K.Kidoń, M.Czaja,
K.Zaręba, J.Cie lik.

31.10 Zaduszki
Jazzowe w Angel’s
BERNARD MASELI

tel. 504-04-2
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„czantoria” w pełnej krasie.

Fot. W. Suchta

roz pieWane
dWadzie cia lat

Podstawowej numer 2 powstał chór, zało ony przez Mariana ył , ucz cego w
szkole muzyki. Chór składał si z rodziców
uczniów oraz nauczycieli i miał wspierać
chór szkolny, który tworzyli uczniowie.
Pierwszy wyst p odbył si z okazji 200lecia szkoły i okazał si wielkim sukcesem; spodobały si stroje cieszy skie
i regionalne pie ni. Aby nie zaprzepa cić
tak udanego pomysłu, zespół postanowił
kontynuować działalno ć. W rok pó niej
została zało ona Nauczycielska Estrada
Ludowa „Czantoria”, która działała przy
klubie nauczycielskim w Ustroniu; jej
opiekunem i kierownikiem był Bolesław
Iskrzycki. Pó niej dyrygentem został Marian yła, który prowadził zespół przez
pierwszych dziesi ć lat. Niestety zmarł.
Zd ył jednak wypracować wraz ze swymi
piewakami stały repertuar pie ni cieszy skich we własnym opracowaniu i wysoki poziom artystyczny. Do tego okresu
działalno ci nawi zywała pierwsza cz ć
koncertu. Otworzyła j pie „Tam, gdzie
Czantoria si wznosi”. Zgromadzeni na
sali mieli okazj usłyszeć jeszcze inne,
rozpoznawane doskonale pie ni, takie jak
„Posłuchajcie siostrzyczki”, „Powiedział
mi jeden chłopiec”, „Na skraju w zielonym lesie”. Dyrygowała Izabela Zwias,
absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i jedna z tych, które „Czantoria” wychowała muzycznie i artystycznie
wykształciła. Tak osob jest tak e m.in.
Joanna Szcze niewska-Moryc, dyrygentka
oraz sopranistka, która równie wyst piła
w pierwszej cz ci koncertu; w nieco
innym repertuarze, z operetkow ari ,
przy akompaniamencie Joanny Chra ciny.
Solowy wyst p miała te Izabela Zwias,
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która wykonała romantyczn pie włosk
„Raggio d’amore parea”.
Estrada przeniosła słuchaczy do
swoich pocz tków, bardzo wiele osób
zasiadaj cych na widowni, doskonale je
jeszcze pami tało. W ród go ci znajdowali si przedstawiciele władz miasta:
przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław
Malina i zast pca burmistrza Jolanta Krajewska – Gojny, wicestarosta powiatu cie-

dla „czantorii” ta czył i piewał „Koniaków”.

szy skiego Mieczysław Szczurek, radny
sejmiku wojewódzkiego Alfred Brudny;
tak e go cie zagraniczni, Carlo Bendel
z Włoch, dyrygent chóru „Choro Magdalene” zaprzyja nionego z „Czantori ”.
Dzi ki niemu estrada koncertowała kilka
razy z powodzeniem we Włoszech. Byli
przedstawiciele zarz du Przedsi biorstwa
Uzdrowiskowego Ustro , z którymi chór
współpracuje, daj c co miesi c koncerty
w sanatorium i domach wczasowych.
Zaproszono honorowych obywateli miasta
Ustronia Hilde i Leo Sibirkich z Neunkirchen Vluyn, byli obecni radni. Koncert
prowadziła Danuta Koenig.
Jubileusze s zwykle okazj do podsumowa ; pierwszym z nich było tego wieczoru wr czenie kilku członkom zespołu
nadanych przez Rad Miasta wyró nie
„Za zasługi dla miasta Ustro ”, którego dokonali zast pca burmistrza Jolanta
Krajewska-Gojny i przewodnicz cy Rady
Miasta Stanisław Malina. Wyró nieni zostali: Jan Albrewczy ski, prowadz cy kronik zespołu, Gra yna Pilch, Władysław
Andrzej Sikora, graj cy na kontrabasie
w kapeli Piotr liwka, Andrzej Szczeniewski, szef ustro skiego oddziału
Wspólnoty Polskiej, Rudolf Czy oraz
Józef W glorz.
Po krótkiej przerwie rozpocz ła si
druga cz ć koncertu, odpowiadaj ca
drugiej dekadzie istnienia zespołu, nad
którym opiek artystyczn po mierci
Mariana yły, obj ł Władysław Wilczak.
Dla estrady były to ci kie czasy, jednak
wszystkie kłopoty udało si przezwyci yć
i w ci gu kolejnych dziesi ciu lat rozwin ć działalno ć. Pojawiły si nowe pie ni
w repertuarze: popularne, patriotyczne,
religijne, w tym przede wszystkim kol dy,
tak e nowe aran acje starych utworów.
W drugiej cz ci mieli my okazj usłyszeć
tak dobrze znane, jak „Szumi Jawor”, „Góralu, czy ci nie al” i znakomit „Płyniesz

Fot. W. Suchta
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Zdaniem
Burmistrza
o ustro skich chórach i zespołach
mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*

prezes honoruje J. cie lara.

Olzo po dolinie”. Po zako czeniu na scen
wjechał specjalnie na t okazj upieczony
tort, a cała widownia powstała i za piewała
dla „Czantorii” „Sto lat”.
Rozpocz ły si gratulacje, yczenia,
podzi kowania. Jolanta Krajewska-Gojny i Stanisław Malina przekazali na r ce
Piotra Zwiasa, prezesa Stowarzyszenia
Miło ników Kultury Ludowej „Czantoria” list gratulacyjny od burmistrza.
S. Malina mówił: „My l , e ta sala zawsze
była wypełniona po brzegi, a te wszystkie
pokolenia osób, które przewijały si przez
„Czantori ”, to nie tylko te talenty, które
poszły dalej w wiat; ale kiedy spojrzeć na
t sal , to praktycznie w ka dym rz dzie
siedzi kto , kto w „Czantorii” piewał
i za to chc serdecznie podzi kować, bo to
przecie „Czantoria” równie ma w tym
udział, e roz piewała Ustro ”. Dzi kowano zespołowi za pozostawanie przez te lata
najlepszym „ambasadorem kultury Ustronia”; w 2005 roku, z okazji 700-lecia naszej miejscowo ci, na koncercie galowym
„Co Ustroniakom w duszy gra”, przyznano
Estradzie tytuł reprezentacyjnego zespołu
miasta. Wspominano pami tny koncert
„Czantorii” na szczycie góry Czantoria
i inne koncerty z ponad 600, które chór wypiewał w Ustroniu, w Polsce i zagranic ,
podró uj c do Niemiec, Włoch, Bułgarii,
Czech, na W gry, Słowacj , Litw .
Stowarzyszenie Miło ników Kultury
Ludowej „Czantoria” przyznaje wyró nienia dla zasłu onych dla kultury regionu
– s to statuetki zwane „Czantoryjkami”.
W tym roku odebrali je Władysław Wilczak, Grzegorz Dziewior - prezes zarz du Przedsi biorstwa Uzdrowiskowego
Ustro , Janusz liwka i Zbigniew Wałach szef kapeli „Wałasi”. Dyplomami
honorowego członka przez „Czantori ”
wyró nieni zostali Barbara Nawrotekmijewska, Ewa Sowa, Andrzej Piechocki
- prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych, dzi ki któremu chór piewa
zagranic oraz Czesław Matuszy ski,
23 pa dziernika 2008 r.

Fot. W. Suchta

prezes Kolei Linowej „Czantoria”. Od
Stowarzyszenia za wieloletni działalno ć
w zespole dyplomy uznania otrzymali:
Waleria Albrewczy ska i Jan Albrewczy ski, Emilia Kielan, Halina Puchowska-Ryrych, Krystyna Kukla, Barbara Pod orska,
Andrzej Szcze niewski, Rudolf Kru ołek,
Józef Cie lar.
Gratulacje i podzi kowania składał wicestarosta powiatu, Mieczysław Szczurek,
dzi kował swoim piewakom i wszystkim
zasłu onym dla zespołu Władysław Wilczak. Gratulacje składane były równie
w formie muzycznej – wyst piła dla
„Czantorii” kapela „Wałasi”, ta czył i
piewał zespół „Koniaków”, piewał
i grał zespół „Istebna”. Po nich mikrofon
przejmowali jeszcze choćby na kilka słów
tak e prezes zarz du Przedsi biorstwa
Uzdrowiskowego Ustro Grzegorz Dziewior, Andrzej Piechocki z Towarzystwa
Kontaktów Zagranicznych, dyrygent zaprzyja nionego chóru „Przyja ” z Karwiny Józef Wierzgo , Kazimierz Heczko
- prezes Stowarzyszenia „Brzimy”, Jan
Sztefek - szef Gromady Górali na l sku
Cieszy skim, chór „Ave” z paraii rzymskokatolickiej, reprezentacja Dzieci cej
Estrady Regionalnej „Równica” wraz
z kierowniczk zespołu, Renat Ciszewsk , chór „Nadzieja” paraii ewangelickiej
w Drogomy lu, któremu dyryguje Władysław Wilczak, chór paraii ewangelickiej
w Ustroniu z prezesem Halin Szarowsk ,
ks. proboszcz Piotr Wowry; Lidia Szkaradnik w imieniu grona pedagogicznego
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, a na ko cu
dyrektor MDK „Pra akówka” Barbara
Nawrotek- mijewska.
Wszyscy yczyli kolejnych dwudziestu,
stu i jeszcze wi cej lat owocnej działalno ci,
sukcesów, nowych członków; aby zespół
mógł istnieć i dalej „roz piewywać Ustro ”,
podtrzymywać tradycj i kultur , tej kultury
uczyć, dostarczać wielu wzruszaj cych
i radosnych chwil. Tak, jak to doskonale
Maria Kulis
dotychczas robił.

*

*

Tradycje zespołów ludowych, chórów,
na ziemi cieszy skiej s bardzo bogate.
Jesie to czas wielu imprez kulturalnych
zwi zanych z tradycjami piewaczymi.
W naszym mie cie od kilku lat odbywa si
Ustro ska Jesie Muzyczna, a dodatkowo
w tym roku obchodzili my ostatnio jubileusze 110-lecia Chóru Ewangelickiego
i 20-lecia Estrady Ludowej „Czantoria”.
Oprócz tych zespołów z du ym powodzeniem funkcjonuj inne chóry wyznaniowe,
Zespół Kameralny „Ustro ” oraz najmłodsza generacja w Dzieci cej Estradzie
Regionalnej „Równica”.
Genez powstania wielu zespołów jest
zazwyczaj pasja kilku ludzi, nierzadko
znajomych, s siadów, potrai cych skupić
wokół siebie wi ksz grupk zapale ców,
a w rezultacie stworzyć zespół.
Tradycje piewacze kultywowane s
z pokolenia na pokolenie, pojawiaj si
te mniejsze zespoły próbuj ce nawi zać
do bogatych tradycji, a głównie dzieje si
to w szkołach. Swe tradycje z tym zwi zane ma Szkoła Podstawowa w Lipowcu,
Gimnazjum nr 2, gdzie rozwija si zespół
Gama 2, w Szkole Podstawowej nr 1
mamy „Jedyneczki”, a ponadto młodzie
skupia si w Domu Kultury „Pra akówka”
w ró nych zespołach, jak np. TKZ Music.
S te spontaniczne grupy młodych ludzi
spotykaj cych si , eby wspólnie po piewać, pograć i sympatycznie sp dzić czas.
Funkcjonuje te Towarzystwo Kształcenia
Artystycznego, prowadz ce Ognisko Muzyczne, gdzie młodzi ludzie maj mo liwo ć kształcenia muzycznego. Wszystko
to daje do ć bogat ofert muzykowania.
Uczestnictwo w pracy zespołu to nie
tylko praca, ale te mile sp dzone chwile,
wycieczki, spotkania. Ponadto nasze zespoły s widoczne na szczeblu ponadlokalnym, a nawet mi dzynarodowym.
W pie niach naszego regionu, nie tylko
tych patriotycznych i podniosłych, ale
tak e w bardziej pospolitych, zawarte jest
przesłanie Goethego, które zacytowano na
zaproszeniu na jubileusz „Czantorii”:
Gdzie słyszysz piew, tam id ,
Tam dobre serca maj ,
li ludzie, wierzaj mi,
Ci nigdy nie piewaj .
Takie motto wspaniale pasuje do tradycji
naszego regionu, do Ustronia.
Członkowie chórów anga uj si społecznie, uczestnicz w akcjach charytatywnych, w przedsi wzi ciach o charakterze
patriotycznym. Za to nale si wszystkim
szczególne wyrazy uznania, podzi kowania i słowa zach ty, by dalej z tak
wytrwało ci i pasj po wi cali si temu
co lubi , a wtedy b dzie wi cej rado ci,
sympatii, wi cej dobrego serca w naszej
małej społeczno ci.
Notował: (ws)
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Z dawnego poradnika

DOBRE ZACHOWANIE
Wpadła nam w r ce publikacja prawie sprzed wieku, a dotycz ca ludzi kulturalnych i dobrych manier. Niestety bez okładki i strony tytułowej. Nieznany jest wi c autor, ale je li ktokolwiek go zna,
z ch ci opublikujemy jego dane i tytuł ksi ki. Dzi
o plotkach i utracie pozycji.

Pogłoski uwłaczaj ce czci
Nareszcie! Jest lekarstwo na złe j zyki, jest niewidzialny, ale
dotkliwy kaganiec na rozplotkowane usta, które musz teraz
odmierzać ka de słowo, je eli nie chc otrzymać krótkiego zaproszenia na rozmow ze s dzi przy wiadkach.
Co za cios w same serce plotki. Mój Bo e, tyle lat kwitła
w swobodzie i było dobrze a teraz? I to w wolnej Polsce, gdzie
wolno ć słowa gwarantuje konstytucja, nie pozwalaj człowiekowi bezkarnie odzierać z czci bli nich. Gorzej ni pod zaborami!
Ale nie ma rady. Paragraf jest – kara oznaczona – klamka zapadła. Dawniej niewinna, nieodpowiedzialna ploteczka, rozkoszny
pieprzyk zebra towarzyskich, nazywa si gro nie „zniesławieniem”, za które jest przewidziana kara aresztu do dwóch lat.
Niech cech plotkarzy obojga płci zapami ta sobie dobrze, e:
1. Pogłosek uwłaczaj cych czci nie wolno rozszerzać tak e
w formie pytania o prawdziwo ci takiej pogłoski.
2. Nie wolno rozgłaszać fałszywych wiadomo ci otrzymanych

od innych osób, nawet z równoczesnym podaniem ich ródła.
3. Zastrze enie poufno ci przy zakomunikowaniu zniesławiaj cych wiadomo ci nie pozbawia tego czynu cech zniesławienia.

zdeklasowanie
Obawa przed towarzyskim zdeklasowaniem psuje krew wielu
ludziom sfery redniej. Musiał kto zmienić posad , wzi ć mniejsze mieszkanie, zredukować słu b , brać ta sze bilety do teatru,
zamiast wystawnych przyj ć podać zwykł herbatk – tragedia
gotowa. Podejrzliwo ć czai si w oczach, we wszystkim widzi
si oznaki mniejszej estymy ludzkiej, przeoczenia, rozmy lne
uchybienia, gdy to nikomu ani w głowie. A tymczasem ludzie
ci gni ci z wy yn hierarchii społecznej, pozbawieni władczych
stanowisk czy te magnackich fortun i zrównani stop ycia
z szarym tłumem, znacznie m niej przyjmuj nowe poło enie.
My l o zdeklasowaniu towarzyskim nie m ci im snu, bo po prostu nie licz si z płytkimi s dami gawiedzi. Zdeklasować mo e
człowiek tylko sam siebie. Nie zdoła tego dokonać ani maj tkowa
katastrofa, ani utrata stanowiska czy te inne niepomy lne zdarzenie, bo wszystko zale y od czyjego własnego samopoczucia.
Dopóki nie nast pi duchowe zdeklasowanie, dopóki aden czyn
ha bi cy nie zaci y nad człowiekiem – nikt i nic nie mo e odebrać obywatelstwa nale nej mu sfery.
StyPEnDIA
Informuje si , e stypendia szkolne wypłacane przez Urz d
Miasta Ustro (p. 16, I pi tro), b d realizowane w terminie
od 16 – 24 pa dziernika 2008 r. w godzinach 8.00 – 13.30, natomiast od 27 pa dziernika – 15 grudnia 2008 r., w godzinach
8.00 – 15.00.

*

LISTY DO REDAKCJI
JESzCzE O „GAzECIE UStRO SKIEJ”

Aby choć troch zach cić mieszka ców naszego miasta do
wł czenia si w polemik Rudolfa Kru ołka na temat „Gazety
Ustro skiej” (Nr 41 z 09.10.08), chc dodać kilka uwag jako
stała czytelniczka, jak równie osoba społecznie, okazjonalnie
z ni współpracuj ca.
Tre ć „Listu do Redakcji” zawiera sporo spostrze e nurtuj cych czytelników oraz cennych propozycji, lecz znaj c dotychczasow postaw decydentów i wynikaj ce z niej trudno ci
w przeprowadzeniu pewnej reformy, dochodz oni do wniosku,
i lepiej to „olać”, bo i tak nic si nie wskóra. Ale to nieprawda!
W demokracji liczy si przecie wola ludu.
Temat prywatyzacji miejscowej „Gazety” przewin ł si ju
kilkakrotnie w dyskusjach na ró nych szczeblach, przy wielu
okazjach, lecz spełzł na niczym. Wiadomo, e najpro ciej dać
dotacj na redagowanie „Ustro skiej” i mieć z tego tytułu całkowit na ni kontrol . Wówczas mo na dać lojalno ci w pisaniu
artykułów (oboj tne jaka by ona nie była), pokazuj c zazwyczaj
tylko sukcesy, przemilczaj c w wi kszo ci pora ki. Jak najbardziej
logiczne i sensowne byłoby wydawanie biuletynu samorz dowego
lub wiadomo ci ratuszowych we własnym zakresie. Prawdopodobnie taka sytuacja istnieje ju w s siednich gminach. Gazeta
miejska natomiast powinna obiektywnie relacjonować bie ce
wydarzenia, ma być niezale na programowo i inansowo, a nie
być tub propagandow miejscowych władz.
Przychylam si do opinii, czy ustroniacy rzeczywi cie chc stale
czytać felietony o np. krytyce czasów PRL-u (co ciekawe, e prezentowane przez byłych aktywistów poprzedniego ustroju), fakcie
e autor został zmuszony słu bowo do podj cia pracy w Ustroniu,
czy tych samych członkach rodziny, nie przymierzaj c psach. Mo e
to być z ró nych wzgl dów do pewnego stopnia denerwuj ce,
a w konsekwencji zniech caj ce do czytania „Gazety”.
Problem poruszony przez Rudolfa Kru ołka – uwa am – winien
przyj ć szersze rozmiary społeczne, rozwa ony być na forum
publicznym, w rezultacie dać odpowied na sensowne pytania
zadane w sposób bardzo przemy lany.
El bieta Sikora
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Ostatnio do naszej redakcji wpłyn ły listy od Rudolfa Kru ołka
i publikowany obok El biety Sikory dotycz ce Gazety Ustro skiej. Je eli dobrze zrozumiałem intencje autorów, to chcieliby
oni, by miasto wydawało tylko własny biuletyn, a gazeta powinna
być niezale na, a nie tub władz miasta. Do tuby jeszcze wrócimy,
a teraz co do wydawania gazety. Wydawanie niestety kosztuje
i kto musi za to zapłacić. Nawet przy najlepszej sprzeda y
w mie cie wielko ci Ustronia gazeta samodzielnie si nie utrzyma.
Pytanie wi c, kto zapłaci? Mo e to być prywatny przedsi biorca,
mo e być kilka zamo niejszych osób. Zawsze jednak mo e si im
to z dnia na dzie znudzić. B d te mieli wymagania co do tre ci
artykułów. Druga sprawa to materiały do takiej gazety. Cz sto
słomiany zapał szybko mija i gazet trudno zło yć.
Mo na oczywi cie wyobrazić sobie sytuacj , e kto gazet
wydrukuje za półdarmo, kto za jedn trzeci ceny poskłada,
a cała reszta b dzie pracować społecznie, u ywać swoich telefonów, samochodów, kto mieszkanie zamieni w redakcj ,
a wszystkim zapału starczy na kilka lat. Wizja raczej nierealna.
Obecnie wła cicielem tytułu Gazety Ustro skiej jest Rada Miasta.
Czyli wpływ na ni maj ludzie, których co cztery lata wybieramy.
A e z tego wpływu nie korzystaj , to inna sprawa.
Teraz co do tuby. Gazeta polega na tym, e si pisze, a potem
si drukuje. Wszystko co zostało napisane, podpisane i dotarło do
naszej redakcji, ukazało si w GU. aden list nie został wstrzymany, a kiedy próbowałem to sam uczynić, to wła nie radni
przekonywali, eby nie wstrzymywać i zamie cić, bo przecie
o nich powiedz , e cenzuruj . Była dyskusja o rynku. O władzach
miasta, wykonawcach, architektach pisano bardzo krytycznie.
Wszystko si ukazało. Czasami jedynie próbuj negocjować
z autorami listów, co do zmniejszenia obj to ci, tego co napisali.
Padły te zastrze enia co do felietonistów. Wła ciwie to najci sze zarzuty. Z jednej strony autorzy listów postuluj prezentowanie ró nych pogl dów, krytyk , oby tylko nie była to krytyka PRL,
a z drugiej, gdy kto co wyra a nie po ich my li, s oburzeni. Tak
si składa, e ludzie si miedzy sob ró ni , maj ró ne pogl dy,
czasami je wyra aj , czasami nie, jedni si zgadzaj , inni nie.
Mo e inaczej było w czasach PRL i wszyscy my leli tak samo,
ale te czasy, chyba ju nieodwołalnie, min ły.
Wojsław Suchta
23 pa dziernika 2008 r.

zAPRASzAMy
DO nOWO OtWARtEJ

kawiarni

MAGnOlIA
Organizujemy

dancingi
i wieczorki zapoznawcze
Gramy do ostatniego klienta!

hotel Magnolia, ul. Szpitalna 5

Zdj cie wykonano na zako czenie kursu mistrzowskiego
w Ku ni Ustro w 1953 r. Siedz z przodu od lewej kursanci:
Ludwik Sidzina, Józef Mendrek, Jan Glajc, w drugim rz dzie
siedz od lewej: Jan Górniok (sekretarz Rady Zakładowej),
Marszałek (funkcjonariusz UB), Paweł Szczepa ski (kierownik
Ku ni), Gustaw Szarzec (inspektor BHP), Jan Lasota (dyrektor
Szkoły Pdstawowej nr 2), Jan Kocha ski (kierownik szkolenia
zawodowego), Jan Jarocki (dyrektor techniczny), Piotr Wasieniok
(główny in ynier), Jan Lipus (szef do spraw produkcji), Paweł
Maciejczek (kierownik matrycowni), Andrzej Pilch (dyrektor
Szkoły Technicznej), Jakub Marx (z ramienia PZPR), w trzecim
rz dzie od lewej stoj kursanci: Józef Pilch, Józef Mendroch, Henryk Stec, Karol Kluz, Wilhelm Chra cina, Troszok, Karol Popek,
Targorz, Józef Stec, Józef Nowak, Jan Gajdzica, Józef Wałaski,
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Paweł Pod orski, Paweł Makula, Rudolf Konieczny, w czwartym
rz dzie stoj od lewej kursanci: Paweł Badura, Jan Kłapsia, Karol
Brodacz, Józef Łukoj, Rudolf Małysz, Emil Szklorz, Jan Roman,
Paweł Cholewa, Karol Czudek, Paweł Lisztwan, Macura, Karol
Brzezina, Stanisław Grudzie , Stanisław Powro nik, Karol Ferfecki. Zdj cie udostepnił i opisał Józef Mendrek.
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Wspólne zdj cie wywołało wiele wspomnie .

Fot. W. Suchta

po egnanie zaKładu

Znalezienie bogatych pokładów rudy
elaznej w okolicach wsi kameralnych Cisownicy oraz Ustronia, skłoniło wła ciciela
Komory (po jej wypróbowaniu w ku ni
frydeckiej) do zbudowania w Ustroniu nad
Wisł zakładów metalurgicznych, składaj cych si z wielkiego pieca oraz trzech
fryszerek. Z budow jestem zaawansowany
na najwy szy rozkaz Jej Królewskiej Mo ci
tak dalece, e pod koniec pa dziernika
zapalone zostan ognie w wielkim piecu
i jednej fryszerce, oprócz tego doprowadz

równie do skutku uruchomienie kosztownego jazu wodnego.
Tak raportował nadregent Gotschalkowsky do Urz du Królewskiego w Opawie
7 sierpnia 1771 r. Jak pisze w I tomie
monograii „Ustro 1305-2005” Janusz
Spyra, pierwsz surówk otrzymano
w Ustroniu na przełomie 1771-1772 r.,
natomiast zako czenie budowy huty oraz
pełne uruchomienie produkcji nast piło
trzy lata pó niej. Przyj to rok 1772 traktować jako pocz tek huty w Ustroniu.

We wrze niu 2002 r. dyrektor Muzeum hutnictwa i Ku nictwa lidia Szkaradnik poprosiła
mnie o zrobienie kilku zdj ć w ustro skiej Ku ni, na co miała zgod dyrekcji zakładu. Ju
w czasie robienia zdj ć podszedł do mnie znajomy pracownik Ku ni i zaprowadził mnie
w miejsce, z którego tego dnia wywieziono pierwsz maszyn do Skoczowa. pracownicy
na miejscu po maszynie zapalili znicze, umie cili te napis: „efekt tchórzostwa i głupoty
naszych panów”. zrobiłem zdj cie, o czym dyrekcja wiedziała ju po kilkunastu minutach
i zacz ły si telefony, co te z tym zdj ciem zrobi .
Fot. W. Suchta
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237 lat po „zapaleniu ogni”, odbyło si
symboliczne po egnanie Ku ni
Dyrektor Muzeum Ustro skiego,
a przed zmian nazwy Muzeum Hutnictwa
i Ku nictwa, Lidia Szkaradnik, zaprosiła
wszystkich obecnych i byłych pracowników Ku ni, by niedziel 19 pa dziernika
symbolicznie po egnać zakład, a na poegnanie wykonać wspólne pami tkowe
zdj cie. Kilkaset osób odpowiedziało na
apel i zjawiło si w niedzielne południe
w Ku ni. Dominowali ci, którzy prac
w Ku ni ju zako czyli. Najpierw wykonano pami tkowe zdj cie. W mundurach
galowych zjawił si poczet sztandarowy
wcze niej rozwi zanej Ochotniczej Stray Po arnej Ku ni Ustro . Nast pnie
w opustoszałej hali młotów wyst piła
Dzieci ca Estrada Regionalna „Równica”
w programie specjalnie przygotowanym na
t okazj . Rozpocz to wierszem na po egnanie zakładu autorstwa Wandy Mider.
Podczas wyst pu „Równicy” niejednej
osobie zakr ciła si łza w oku, bo te nie
był to radosny wyst p. W ciszy słuchano
programu „Równicy”, a na zako czenie
wyst pu od piewano „Ojcowski dom”.
Po wyst pie L. Szkaradnik powiedziała:
- Była to najwa niejsza ustro ska ywicielka. W Ku ni pracowały całe pokolenia, niemal z ka dej ustro skiej rodziny.
Teraz ten zakład odchodzi w przeszło ć
i my l , e pozostanie w naszej wdzi cznej
i dobrej pami ci. Nasi przodkowie, którzy
odchodz , mieli wpływ na nasze ycie, na
nasz to samo ć. Mo e niejeden ma al do
tego zakładu, bo w ostatnich latach nie ze
wszystkimi obchodzono si jak nale y. To
nie była ta Ku nia sprzed 20, 30, sprzed
kilkudziesi ciu lat. Mimo wszystko musimy traktować to w ten sposób, e ten
zakład, e ten ustro ski symbol, te jest
poszkodowany i po egnajmy go godnie. Natomiast zach cam, aby wszelkie
pami tki po zakładzie, przekazywać do
naszego muzeum.
W stołówce przygotowano pocz stunek,
za przy bramie mo na było nabyć wspólne zdj cie wykonane godzin wcze niej.
Poprosiłem niektóre z przybyłych osób
o krótkie wypowiedzi o pracy w Ku ni
i jej zamkni ciu.
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Pani na emeryturze: - Dawno jeste my
na emeryturze, ale boli nas, e zamykaj
zakład. Ka dy z rodziny tu pracował, tu
pracowali wszyscy bracia i ojciec. Jak si
komu działa krzywda, szedł do zwi zków,
do partii i załatwili. Były hotele robotnicze, ludzi nie wyrzucano na bruk. A dzi ?
Teraz posprzedawali wszystko i zadowoleni. A gdzie s pieni dze. Pracownicy
z Marklowic dostali. A pracowałam tu 27
lat, ojciec 42 lata.
* * *
Antoni Stawiany: - Pracowałem tu od
1962 roku jako krajacz. Pracowało si bardzo dobrze, były wycieczki. Było weselej,
organizowano ró ne imprezy, jak winiobicia. Teraz wszystko jest zapomniane, nie
pami ta si o emerytach. Dzi przyszli my
po egnać zakład.
* * *
Jan Szalbut: - Pracowałem przeszło 20
lat i było dobrze. Miałem do pracy blisko,
bo mieszkam w Lipowcu. Dzi widz tu
mało starych kolegów.
* * *
Edward bałon: - Jestem po szkole przemysłowej przy Ku ni Ustro . Poszedłem
do pracy w Ku ni, a po czterech latach
mnie zwolniono, bo rodzice mieli gospodarstwo, kawałek pola. To był powód do
zwolnienia ponad dwudziestu ludzi. Na
zwolnieniach pisano, e to z powodu redukcji etatów. Ale szybko przyj li w nasze
miejsce nowych pracowników. A mogłem
tu dłu ej pracować.
* * *
Józef heczko: - Przepracowałem tu 37
lat w ró nych wydziałach - w transporcie
jako pracownik fizyczny, brygadzista,
pó niej na ku ni parowej na młotach
rednich. Po operacji przeszedłem na krajalni i tam pracowałem 17 lat jako nastawiacz, magazynier. Chwaliłem sobie prac
w Ku ni. Ładny zakład i jest zamykany.

Władysław grosz przepracował w Ku ni 40 lat. dzi akompaniuje „równicy” na akordeonie.
grał te podczas niedzielnego wyst pu w hali młotów.
Fot. W. Suchta

Młoty ci kie mo na było zlikwidować,
bo to szkodziło Zawodziu, ale lekkie
młoty mogły dalej i ć, a zbyt na odkuwki
byłby na pewno. Kto zawinił, na pewno
nie robotnicy. *
* *
Józef Mendrek: - Pracowałem cały
czas w dziale mechanicznym w latach
1950-1983. Dobra praca. le, e ten zakład
zamykaj . To przecie nasza tradycja, nasz
zabytek. Ilu kowali tu si wyszkoliło, st d

wyszło na cały wiat. Gdy wróc , nic tu
nie b dzie. *
* *
Andrzej Pinkas: - Pracowałem tu od
1970 r., a w tym roku przeszedłem do
Skoczowa. Przez tyle lat człowiek si
przyzwyczaił do tego zakładu. Ró nie
si pracowało w ró nych okresach, ale
ogólnie nie najgorzej. O przeniesieniu
zakładu mówiło si od kilku lat. Szczerze
mówi c nie byli my zachwyceni. Trudno
si dziwić, ale takie s realia ekonomiczne
i trzeba si z tym
* pogodzić.
* *
Józef zahraj: - Do pracy w Ku ni
przyszedłem w 1964 r. na stanowisko
elektryka i na tym stanowisku pracowałem do 1979 r. Pó niej przeniosłem si
do biura na etat inspektora BHP. W Ku ni
w Ustroniu pracowałem do 1982 r. i przeniesiony zostałem do Skoczowa. W 1985
r. rozpocz łem działalno ć rzemie lnicz
i byłem s siadem Ku ni. Obserwowałem
co si w Ku ni dzieje, spotykałem si
z kolegami. alili si na niekorzystne
zmiany. Po czasie dowiedziałem si , e
zakład ma być zlikwidowany. Teraz ju
koledzy nie tylko si alili, ale niektórzy
po prostu zostali zwolnieni. A moi koledzy
to byli ludzie w wieku 50-55 lat i mieli
trudno ci ze znalezieniem pracy. To do ć
smutne. To spotkanie ponownie o ywiło
wspomnienia. *
* *

egnano stare maszyny.
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Fot. W. Suchta

Władysław Matuszny: - Pracowałem tu
na młocie 25 lat. Ci ka robota. Je dzilimy tu z gór. Za moich czasów wybudowali tu now matrycowni , osprz t nowy,
kompresorowni , był park maszynowy.
Przykro, bo tyle lat tu człowiek przepracował. Nie wiem kto zawinił. Za komuny
czasy były inne, a zakład szedł.
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Marian Surowiec: - Prac w Ku ni
rozpocz łem w 1974 r. i przepracowałem
27 lat. Ju nie ma tej ku niarki, na której pracowałem. Ojciec pracował te na
młotach, syn tu pracował, a teraz pracuje
wnuk. Całe plemi Surowców pracowało
w Ku ni, a praca była ci ka, dorobiłem
si chorób kr gosłupa, w lecie temperatura
dochodziła do 70 stopni przy piecu. D wigało si po 30 kilogramów. A pieni dzy si
du o nie zarabiało. Raczej był to wyzysk.
Grunt, e si yje. Ale jako to było, domy
si wybudowało, powstały rodziny i nie
ma co narzekać. Dzi trzeba narzekać, bo
zakładu ju nie ma. Dzi zakład likwiduj ,
a mo e trzeba było produkować tu cos
innego. Ludzie*mieliby
* prac
* .
henryk Czy : - Pracowałem na narz dziowni, a potem na d wigu na placu.
Potem si d wig złamał i było po robocie.
Przeszedłem na suwnic . Likwidacj Ku ni raczej si nie interesuj . Na ten temat
raczej si nie wypowiadam.
* * *
W latach wietno ci o Ku ni pisała ogólnopolska prasa. przed 1 Maja w 1978 r.
w tygodniku razem ukazał sie fotoreporta
z Ku ni.
* * *

Edward Majeranowski: - W Ku ni pracowałem gdzie 35 lat. Pó niej byłem kowalem r cznym. Takich było tylko trzech.
Gdy r ce odmówiły mi posłusze stwa,
lekarz przerzucił mnie na inne stanowisko
i przeszedłem na wyka czalni , a stamt d
na emerytur .
Emeryt: Tu na tej hali były 22 młoty.
Wszystko zacz ło si od Gierka, bo powstały dwa zakłady. Powiedzmy sobie
szczerze, ekonomia zmusiła do tego, eby
produkować taniej. Zakładu nie stać na
dublowanie stanowisk, wi c je li chodzi
o motywy ekonomiczne, to si zgadzam.
Ale gdy chodzi o czynnik ludzki, to zrobili
to szubrawcy. I to miejscowi, nie maj cy
poj cia o tym, co si tu robi i dla kogo.
Ten zakład ma ponad 230 lat i wstyd, e
likwiduj go nasi ludzie. Kogo si pan nie
zapyta, ka dy to potwierdzi. A ja wiem, kto
na zarz dzie szturmował t likwidacj . Tak
si składa, e człowiek ma troch układów
i wie, co si mówi na górze. Dlatego mówi , e czynnik ekonomiczny zmusił, a
czynnik ludzki*został
* zdeptany.
*
zofia ferfecka: - Przepracowałam
w Ku ni 22 lata, a m 25. Pracowali tu
moi dziadkowie, pradziadkowie. Dzi
jest nam bardzo smutno, e tak si stało.
To była nasza ywicielka. Tu była przyszło ć. Nie wiem, jak mo na tak zostawić zakład na łask losu. Smutno nam.
A pracowało si tu bardzo dobrze. Inne
były stosunki mi dzyludzkie. Pracowałam
w ksi gowo ci, miałam szefów, którzy uczyli
i pomagali. Dzisiaj
* jest
* wiat
* inny.
Józef legierski: - Przepracowałem tu
22 lata od 1968 r. Ci ko było, mało ludzi.
Najgorzej było w lecie. A pracowałem cały
czas na młotach. Dzi nie chce si wierzyć,
e taki zakład zlikwidowali. Trudno cokolwiek powiedzieć. Takie czasy.
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Jan Cie lar: - Zacz łem od 1950 r.
i pracowałem to do 1993 r. Pod młotami,
je dziłem sanitark , innymi samochodami.
Bardzo dobrze si tu robiło. le, e dzi
to rozwi zuj . Jak zaczynałem tu prac , to
robili my odwalnice do pługów, gwo dzie
do bron. Potem zacz ła si motoryzacja
tzn. Lublin, Starachowice, FSO i roboty
było coraz wi cej. Jeszcze nie mieli my
sko czonej szkoły, a ju dyrektor Jarocki
przychodził do nas i mówił, aby my szli
do Ku ni, bo brakuje
* * r k *do pracy.
Stanisław Stolarczyk: - Do pracy przyszedłem 31 maja 1943 r. jako pomocnik
do ku ni. Potem pracowałem pod młotami
spadowymi, nast pnie w narz dziowni,
jako kierowca w gara u i przepracowałem
tu 19 lat. Pocz tki były kiepskie za okupacji. Jak si wojna ko czyła, znale li si
ludzie chc cy rabować Ku ni . Były tu
pasy transmisyjne i zacz li je kra ć. My,
jako grupka chłopców, pozbierali my te
pasy, schowali pod dachami. Jak si wojna sko czyła i trzeba było robić rozruch
Ku ni, przynie li my te pasy i szybko rozpocz ła si produkcja. Ten zakład dał prac
tylu ludziom. To przy zakładzie Ustro si
rozbudował. Tu pracowało nawet ponad
dwa tysi ce osób.
* * *
Stanisław Szkawran: - Dzi znalazłem
jedn osob . Reszty nie ma, a ja jestem
seniorem z biura konstrukcyjnego. Pracowałem tu 30 lat od 1952 r. Zakład miał
swoje wady, ale był raczej przyjemny.
W czasie strajków byłem pierwszy w „Solidarno ci”. Oczywi cie z miejsca stałem
si niepo dany. Jak tylko mo na było
wysłać kogo na wcze niejsz emerytur ,
to z miejsca wysłali mnie. Co prze yłem,
to prze yłem. „Solidarno ć” w Ustroniu
nie bardzo si spisała. Od razu wst piłem
i od razu podpadłem. Byłem kierownikiem
sekcji konstrukcyjnej i brałem udział
w naradach u dyrektora. Udział brał tak e
przewodnicz cy „Solidarno ci”. Byłem
przekonany, e mnie poprze, a on ani si
odezwał i dyrektor mnie zrobił na szmaty.
To mnie tak wkurzyło, e si przestałem

tym interesować. A wyst piłem w obronie
moich pracowników. Dyrektor co krzyczał, e nie lubi demagogii, ja na to, e jest
nas dwóch, bo ja te nie lubi demagogii.
A likwidacja Ku ni jestem zaskoczony.
Wiedziałem, e dziej si tu ró ne brzydkie
rzeczy, ale nie przypuszczałem, e dojdzie
do zupełnej likwidacji.
* * *
Paweł Górniak: - W Ku ni przepracowałem 51 lat i przykro mi, e do tego
doszło. Tego nie mog przeboleć. W imi ,
czego tak zniszczyć zakład. W 1949 r. ta
hala była spalona. Potem robiono now
konstrukcj i przyszedł taki wiatr 6 grudnia, e cała ciana si przewróciła. Ale to
była niedziela i obeszło si bez oiar. Cał
moj prace wspominam dobrze. Z przyjemno ci chodziłem do pracy. Jeszcze
na emeryturze mnie tu zatrzymali. Dzi
deski konstrukcyjne nie s potrzebne, bo s
komputery. Wtedy człowiek musiał umieć
rysować, ładnie pisać. Dzi komputer to
zrobi i jak ładnie
* zrobi.
* *
Władysław Grosz: - Ze szkoł przepracowałem tu 40 lat. Były dobre czasy, były
złe. Jako młodzi pracownicy traktowani
byli my po macoszemu. Z biegiem lat było
coraz lepiej. Zamkniecie to profanacja
i skandal. Tyle lat Ku nia istniała i za to
chwała. Teraz rozsprzedawna, rozkradziona. A budowały* to pokolenia.
* *
bolesław Kieco : (prezentuje klucz
wyprodukowany w Ku ni.) - Czemu tak
to robili my? To miało być miedziowane
u Capi skiego, a dopiero na mied miał
przyj ć nikiel. Ludzie brali mied do chałupy. Tak samo kradli w Cieszynie. A mnie
jako odbiorc prosili, ebym to pu cił.
I tak było naokoło.
* * *
Rudolf Czy : - Wiadomo było od lat, e
jak powstanie du e uzdrowisko, to Ku ni
trzeba b dzie zlikwidować.
* * *
były pracownik: - Robiło si , je dziło
si , dzi po egnanie, a gdzie jest dyrekcja?
Gdzie oni s ? Jakby pan miał 600 udziałów zamienionych na akcje, to te by pan
kasował i miał*to gdzie
* !*
bogusław heczko: - Dzi nastrój pogrzebowy i trudno powiedzieć, co b dzie
dalej. Ale jest dobrze, pogoda sprzyja
i trzeba dalej yć. Nast pne pokolenia co
w tych halach zrobi .
Suchta
* * Wojsław
*
Organizatorzy po egnalnego spotkania
z ustro sk Ku ni dzi kuj wszystkim
uczestnikom, zespołowi „Równica” oraz
paniom Renacie Ciszewskiej i Wandzie
Mider za utwory po wi cone Ku ni,
Jednostce Ratowniczo-Ga niczej Pa stwowej Stra y Po arnej, pocztowi sztandarowemu OSP Ustro Centrum, a tak e
sponsorom, szczególnie irmom: „fotoland”, „Ustronianka” i „Mokate”.
Jednocze nie informujemy, e pami tkowe fotografie i płytki DVD
z nagraniem koncertu „Równicy” mo na zakupić w irmie „fotoland” przy ul.
A. brody 8.
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MłODzIE OWA RADA
MIAStA - hAllOWEEn

31 pa dziernika Ustro na jedn noc
stanie si podstaw do wiata istniej cego
w wyobra ni - pełnego fantastycznych

biały ambulans w ustroniu.

istot, przera aj cych wydarze i zagadek,
które b d musieli rozwi zywać spragnieni przygód gracze. Organizatorzy
zapewniaj , e wszyscy, którzy rozumiej
formuł LARP-ów, mog spodziewać si
doskonałej rozrywki.
LARP (z ang. Live Action Roleplaying)
to gra maj ca form improwizowanej sztuki teatralnej, w której ka dy gracz na kilka
godzin wciela si w rol praktycznie dowolnej postaci mieszcz cej si w ramach
ustalonej przez organizatorów konwencji,
by my lec jak ona, działać jak ona i pod ać za jej celami. Dzi ki wspaniałym
scenariuszom, klimatycznym rekwizytom
i niezwykłym graczom LARPy mog
stać si niepowtarzalnymi spektaklami, na których dziesi tki ludzi na jaki czas staj si cz ci opowie ci fantasy, science fiction, a czasami grozy.
Dominik Dembinski

Fot. W. Suchta

przybyła Młodzie

W poniedziałek 6 pa dziernika po raz
kolejny odbyła si akcja honorowego
oddawania krwi. Biały ambulans tradycyjnie stacjonował na parkingu przy Rynku,
a ekip pobieraj c krew stanowili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Oddziału
Terenowego w Bielsku-Białej. Na akcj
zgłosiło si 58 ch tnych. Licznie przybyła
młodzie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu.
Pracownicy RCKiK pobrali ponad 22
litry krwi od ostatecznie zakwaliikowanych 49 dawców.
Je li chodzi o grupy krwi to pobrano:
Z grupy: 0 „+” – 8 jednostek,
0 „-” - 5 jednostki,
A „+” - 14 jednostek,
A „-” - 2 jednostki,
B „+” - 10 jednostek,
B „-” - 4 jednostki,
AB „+” - 4 jednostek
AB „-” – 2 jednostk .
Ró ne sytuacje yciowe mog powodować utrat wi kszej lub mniejszej jej
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ilo ci. Przy niewielkim ubytku nasz organizm jest w stanie sam go zregenerować. Mimo ogromnych post pów, jakie
czyni w ostatnich latach medycyna, nie
udało si wynale ć preparatu sztucznie
wytwarzanego, który mógłby w pełni zast pić yciodajny płyn, nieustannie kr cy
w naszych t tnicach i yłach. Współczesna
opieka medyczna nie jest w stanie obej ć
si bez wa nych partnerów – krwiodawców,
którzy s jedynym ródłem zaopatrzenia.
Zostaj c krwiodawc otrzymujemy stał , bezpłatn kontrol stanu zdrowia dzi ki
badaniom wykonywanym podczas ka dego oddania. Ponadto mamy okre lon
nieodpłatnie grup krwi. Mamy poczucie bezpiecze stwa własnego i bliskich
w sytuacjach wymagaj cych leczenia
krwi , a przede wszystkim mamy ogromn
satysfakcj wynikaj c z czynienia „czego dobrego”. Oddawaniu krwi cz sto
towarzyszy odczucie, e ten cenny dar
uratuje komu ycie.
Ostatnia w tym roku akcja ob dzie si w
poniedziałek, 8 grudnia.
(mp)

TRAMWAJEM
PO CIESZYNIE
Po raz kolejny Muzeum Marii Skalickiej
zorganizowało w ramach programu „Działaj lokalnie” wycieczk wyjazdow . Tym
razem ustroniacy mieli okazj zawitać do
Teatru w Czeskim Cieszynie. Ch tnych
na wyjazd było bardzo wielu, bo i spektakl wystawiany na deskach czeskiego
teatru był niezwykle interesuj cy. „Tesinske
niebo/Cieszy skie nebe”, bo tak brzmiał
tytuł tego przedstawienia, narodził si
w cieszy skim teatrze jako incjatywa barda
Jaromira Nohavicy, poetki Renaty Putzlacher, re ysera Radovana Lipusa i muzyka
Tomasza Kocki.
Ka dy z uczestników wycieczki zaliczył
podró po Cieszynie w sensie dosłownym,
by jeszcze raz odbyć t podró siedz c na
widowni. Mo e tylko dłu sz w czasie
- oczywi cie historycznym – bardziej nostalgiczn , poetyck , magiczn .
Gdy rozbrzmiał ostatni gong, sala czeskiego teatru wypełniła si do ostatniego miejsca. Wszyscy z niecierpliwo ci
oczekiwali maj cego ju swoj legend
spektaklu.
Ide „Cieszy skiego nebe” jest powrót
do wielokulturowego Cieszyna, którego
centralnym punktem jest most na Olzie ł cz cy polsk i czesk stron miasta. Miasta,
które staje si sielankow „mał ojczyzn ”
kilku narodów. Sielank t zakłóca wielka polityka, historia, która jawi si jako
co obcego, złego, przychodz cego z zewn trz. Harmonia tego magicznego miejsca,
w którym zanikły granice zostaje zburzona,
a wi zy ł cz ce wielonarodowych i wielokulturowych mieszka ców s bole nie
rozrywane przez polityk i histori . Ta wycieczka po historii nadolzia skiego grodu,
w którym słychać gwar l sk , niemiecki,
jidysz, słowacki i rosyjski ma jednak szcz liwe zako czenie, bo przecie granica
i tak znikła, a wszystko co złe spłyn ło
z biegiem Olzy.
Spektakl opatrzony podtytułem „Sentymentalny rajd tramwajowy”, to humorystyczno – nostalgiczna próba spojrzenia na
ziemi cieszy sk przez pryzmat minionych
lat i zdarze . Istotnym elementem tego
spektaklu były piosenki Jaromira Nohavicy.
Jego songi łagodne i bolesne zmuszaj do
zadumy, nadaj szczególny koloryt temu
przedstawieniu, bo mówi o przeci tnych
zjadaczach knedlików, troch nieszcz liwych, troch zagubionych. Atmosfer
spektaklu podgrzewaj równie znakomite
aran acje muzyczne Tamasza Kocki oraz
jego dwuj zyczna formuła.
Dwugodzinny spektakl tak bardzo spodobał si publiczno ci, e nagrodziła wyst p
gromkimi i długimi brawami. Wielominutowa owacja nie pozwoliła aktorom zej ć
ze sceny.
My l , e ka demu, nie tylko go ciom
z Ustronia, spektakl zapadnie na długo
w pami ć. Bo choćby nie wiem jak trudne
były losy tej „małej ojczyzny”, tego tygla
kulturowego i narodowo ciowego, którym
był Cieszyn, to jednak historii tego miasta nie wolno zapomnieć. Anna Rokosz
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Kandydatki na miss pod czantori .

z całego

25 pa dziernika w Domu Muzyki
i Ta ca w Zabrzu, odb d si wybory Miss
Intercontinental. We mie w nich udział
sze ćdziesi t kobiet z całego wiata. Wybory te po raz pierwszy przeprowadzono
w 1971 r. na Arubie. Od tego czasu stale
si rozwija i jest dzi jednym z najpowa niejszych konkursów pi kno ci.
Uczestniczki konkursu zjawiły si
w Polsce wcze niej, by przygotować si
do inału. Pierwszy okres przygotowa
sp dziły w Ustroniu w hotelu Diament na
Zawodziu.
- S to dziewczyny z całego wiata,
z Tajwanu, Tajlandii, Seszeli, Korei, RPA,
Boliwii, Etiopii, Kenii i sporo dziewczyn
z Europy. Jest to jeden z wa niejszych
konkursów mi dzynarodowych. To ju
37 edycja tego konkursu – mówi El bieta
Sawerska z biura Miss Polski, organizatora
tegorocznych wyborów Miss Intercontinental. - Mamy tu tygodniowe zgrupowanie, potem przenosimy si do Katowic,
a ćwiczyć b dziemy w Zabrzu. Tu jest
pi knie. Dzi mogli my zabrać dziewczyny do Le nego Parku Niespodzianek,
gdzie maj kontakt ze zwierz tami, co
si dzieje. Poza tym góry i wie e powietrze. Pokazujemy im Polsk z jak najlepszej strony. Byli my ju w Krakowie,
Warszawie, a w rocznic wyboru Karola
Wojtyły w Wadowicach. W Warszawie
zwiedzili my Zamek Królewski i Muzeum
Powstania Warszawskiego. Wszystkie
dziewczyny reaguj bardzo pozytywnie
i my l , e im si podoba. Jak widać,
same u miechni te buzie. W Ustroniu
jest wspaniale, przecudna opieka w hotelu
Diament. Nie ma gdzie łatki przyczepić.
Niesamowici ludzie. Wczoraj dziewczyny
chodziły po Ustroniu. Oczywi cie cz ć
w tym czasie poszła do solarium. Ja jestem te tu po raz pierwszy. Bywałam tu
w okolicy, a Ustro jako omijałam.
A teraz mi si strasznie spodobał.
Dziewczyny, niektóre o bardzo egzotycznych rysach, w Le nym Parku Niespodzianek bawiły si doskonale. Wzbudzały
zainteresowanie kuracjuszy id c do parku.
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Fot. W. Suchta

Wiata

No bo jak zareagować ma kuracjusz, kiedy
na przeciw idzie kilkadziesi t pi knych
kobiet z całego wiata, do tego wszystkie
s przepasane szarfami. Tak wła nie maszerowały przez Zawodzie, a szarfy załoyły, gdy w Le nym Parku Niespodzianek
miały sesj fotograiczn .
Najwi cej jednak frajdy sprawiało im
karmienie zwierz t z r ki oraz korzystanie
z hu tawek, trampolin, itp. Jako e dziewczyny znaj si kilka dni i nie wszystkie s
w stanie zapami tać swoje imiona, równie
egzotyczne jak uroda, cz sto nawołuj si
w do ć oryginalny sposób. Sam słyszałem
jak jedna do drugiej zawołała: „Hey, Boliwia, chod tu!” W parku były w sobot ,
wi c innych ludzi było sporo. Zazwyczaj
s to rodziny, wi c tatusiowie pokazywali
swym pociechom zwierzyn , ale z wi kszym zainteresowaniem przygl dali si
dziewczynom. Na jeden bilet podwójna
atrakcja!

W le nym parku niespodzianek.

Dziewczyny obfotografowano, one chyba nabawiły si skurczów mi ni twarzy
od ci głego u miechania si . Choć poza
obiektywem te si miały, artowały, jednak bardziej naturalnie. Chyba były jednak
zadowolone, bo ju samo dostanie si na
wybory jest sporym wyró nieniem
- W ka dym kraju prowadzone s wybory.
Jest tu miss Portugalii, miss Hiszpanii. Jest
te nasza reprezentantka z Miss Polski.
Z ka dego kraju tylko jedna dziewczyna – mówi E. Sawerska. - W ci gu dnia
dziewczyny dbaj o siebie same. Gdy jednak s sesje fotograiczne do kalendarzy,
folderów, wizytówek - s malowane i czesane przez nas. Podobnie b dzie na inale.
Zostan przygotowane profesjonalnie.
Ka da z innego kraju, ka da z innymi
przyzwyczajeniami kulinarnymi i nie
tylko. Kłopotów z tym obsługa hotelowa
nie miała
- Mamy Hindusk , dziewczyny z Jordanii,
Iraku, a one nie jedz mi sa. Dla nich
przygotowuje si potrawy wegetaria skie
– twierdzi E. Sawerska. – Dziewczyny
maj te ró ne zainteresowania, od piewania i aktorstwa, po fryzjerstwo.
Jak mo na si dowiedzieć ze strony internetowej Domu Muzyki i Ta ca, ka da
z miss przywiezie ze sob do Zabrza osobisty gad et. Przedmioty te przeznaczone
zostan na licytacj , a dochód zasili konto
zabrza skiej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Dziewcz ta zasadz te drzewka pokoju, a pi ć reprezentantek pi ciu
kontynentów, odwiedzi małych pacjentów
kliniki kardiologii.
- Takie zadania czekaj Miss Intercontinental. B dzie wiele podró owała, udzielała
si w ró nego rodzaju przedsi wzi ciach,,
akcjach charytatywnych. Troch pracy j
czeka – mówi E. Sawerska.
Wybory sporo kosztuj i opieraj si
tylko o sponsorów. W tym roku w kolejn
edycj Miss Intercontinental postanowił
si zaanga ować samorz d Zabrza, widz c
w tym dobr promocj miasta. S te inni
sponsorzy.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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galeria pod Jodł
w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
ul. 3 Maja 68

W wyborach Miss international polsk reprezentować b dzie Milena
łutrzykowska.
Fot. W. Suchta

26 pa dziernika o godzinie 16 w Oddziale Muzeum Ustro skiego „Zbiory Marii Skalickiej”, odb dzie si wernisa wystawy
Małgorzaty Seweryn pt. „Król czeka”. Na wystawie mo na b dzie
zobaczyć malarstwo, graik i ekslibrisy absolwentki Akademii im.
J. Długosza w Cz stochowie - dyplom w Pracowni Litograii,
stypendystki rz du belgijskiego w Królewskiej Akademii Sztuk
Pi knych w Antwerpii (1999-2000). Artystka odbyła dwutygodniowe stypendia twórcze w latach 1997, 2000, 2001, 2002
w Centrum Graicznym Fransa Masserela w Kasteerte w Belgii. Jest Laureatk kilku nagród i wyró nie m.in.: Medal - V.
Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego (2002); Medal - Wyró nienie - Mi dzynarodowy Konkurs na Ekslibris „El Arbol”,
Guadelupe, Meksyk (2002). Na swym koncie autorka ma 36 wystaw indywidualnych w Polsce (m.in.: Kraków,Warszawa, Bytom,
Sanok, Katowice, Gliwice, Cz stochowa) i za granic (Belgia,
Holandia, Niemcy). Jak równie udział w ponad 120 konkursach
i wystawach krajowych i mi dzynarodowych, m. in. w Anglii,
Australii, Chinach, Chorwacji, Egipcie, Kanadzie, Meksyku,
Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Słowacji, Turcji, we Włoszech
i Polsce. Wystawa „Król czeka” potrwa od 26.10 do 25.11.

23 pa dziernika 2008 r.
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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, roda: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypo yczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
cZyTELNIA OgóLNA ORAZ WyPO ycZALNIA DLA DZIEcI I MłODZIE y
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypo yczalnia: 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 ksią ek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny eński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
- oraz - „Walka o niepodległo ć w czasie II wojny wiatowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

galeria „Pod Jodłą”:

„Król czeka” - malarstwo, grafika i ekslibris Małgorzaty Seweryn - wystawa czynna do 26.10 -25.11.
„Jan Wantuła, biskup Andrzej Wantuła – ycie i twórczo ć” - wystawa czynna do 25.10.
kLUB PROPOZycJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi lud mi
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”MO NA 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:
roda 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 roda 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 roda12.30-15.00.
WIETLIcA RODOWISkOWA DLA DZIEcI I MłODZIE y W HERMANIcAcH
• poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
• wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• roda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast
w godzinach 18 - 19, w zale no ci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog
rodziny) istnieje mo liwo ć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
• czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
• piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a tak e 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.
STRA 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 „PRA AkóWkA”
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 TRZE WOœcI
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 parkach jesienne porz dki.

Fot. W. Suchta
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Witejcie ludeczkowie

Urz d Miasta Ustro informuje,

e w dniu 9 pa dziernika 2008 r. na tablicy ogłosze , został wywieszony na okres 21 dni, wykaz
nieruchomo ci przeznaczonych do wynajmu na
okres powy ej trzech lat, stanowi cych własno ć
Miasta Ustro .

Czy ju mocie ukiszónóm kapuste? Jo lato do wczas kisiła
i ju wczora uwarziłach se piyrszy roz kapu niónke. To je dziepro
fajniacki jedzyni. Na łobiod zjadłach talyrz, a drugi na wieczerze
i ni mógłach sie naje . Aji mój chłop chwolił, co sie mu mało kiedy
przitrei. Jutro zrobiym faszyrki, a to tego uwarzym se kiszónej
kapusty z zasmo kóm z dómowego szmolca. Kamratka prziniósła
mi z półdrugo kila wyrzosków, bo jeji chłop robi w masarni, tó
nie dziwota, e dycki do chałupy cosik łod miynsa prziniesie. Nó,
a jo te przi tym skorzystóm. Dałach ji pełniutki wek kapusty,
a dostałach miynso i łobie my sóm zadowolóne. Czy te mocie
szmak na masne miynso jak ju sie robi jesiy ? Jo przez całe
lato mogym je marekwie dynstowanóm z sadzónym wajcym,
abo jakómsik kelerubiónke, czy łoto baji na hónym uwarziłach
se nugle, kiere jym z biołym syrym, ale jak idzie ku zimie, to sie
fórt łoglóndóm za miynsym, abo prezwórsztym, czy leberkóm. Nó,
a nejlepi by było mieć chłopa masorza, co fórt chodzi po winiobiciach, choć za wszyscy mówióm, e ci majóm radzi gorzołke,
jako to prawióm za kragiel nie wylywajóm.
Ale rozgodałach sie ło jedzyniu, a dyć nie samym jadłym człowiek yje. Czytóm ponikiedy gazety i snoci idzie do nas z Ameryki wielucny kryzys, a e pinióndz bydzie coroz miyni wert, tó
ludziska strasznucnie wykupujóm złoto. Kolejki sie ustawiajóm
u jubilerów, a ci bogocze, co sie bojóm, e moc piniyndzy stracóm, to kupujóm całe sztabki złota, bo je dycki w cynie. W jednej
gazecie był taki wic, e jedyn chłop prziszeł do dyntysty i kozoł
se wyrwać wszystki zdrowe zymby i wprawić złote.
Podziwałach sie do mojigo kastlika, kaj dzier ym wszelijaki
pamióntki rodzinne. Móm tam złote łoryngle po stareczce, jakisik strzybny la cuszek z krzi ykiem i złoty pier ciónek. Nó i tela
majóntku. Ale tak po prowdzie, to te ech sie tym kryzysym kapke
zastarała, bo przeca ka dy z nas jakosik to łodczuje, choćby po
cynach jedzynio, czy energi. Nale póki co, stać mie jeszcze na
chlyb i na umaste. Tó isto jakosik bydzie.
Hela

InDyWIDUAlnA SPECJAlIStyCznA
PRAKtyKA lEKARSKA
w dziedzinie protetyki stomatologicznej

Alicja Gucze-Pilch

Ustro , ul. Skoczowska 137 informuje, e posiada
nieograniczony limit na wykonywanie protez
z bowych w ramach NFZ (bez dodatkowych opłat)
gabinet czynny

pon., czw., 12:00-18:00, wt., r., pt., 7:00-13:00.
tel. (0)854-72-, 604-557-56
POzIOMO: ) kinowa lub sportowa, 4) atrybut bilardowy, 6) piłkarski, 8) pi te u wozu, 9) okienko bankowe,
0) włoskie „słucham”, ) wysokie odznaczenie,
2) przydatna na działce, ) problem, kwestia, 4) wojak
na koniu, 5) nawadnianie, 6) Kuracyjny w Ustroniu,
7) imi m skie, 8) du a papuga, 9) pierwsze litery alfabetu, 20) w rodzinie.
PIOnOWO: ) zło liwe i kłótliwe babsko, 2) orzeszkowe
drzewo, ) gro ny w , 4) imi królów polskich, 5) na kopercie, 6) ozdobny wiecznik, 7) jeden z wielok tów, ) interwał
muzyczny, ) o Annie, 4) wujek gwarowo.

Krzy óWKa Krzy óWKa Krzy óWKa
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi zania
oczekujemy do 31 pa dziernika.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 41

MUzyCznA JESIE

Nagrod w wysoko ci 30 zł otrzymuje: Gra yna Drózd,
Ustro , ul. ródlana 83. Zapraszamy do redakcji.
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biegn gimnazjalistki.

Fot. W. Suchta

SZKOLNE BIEGANIE
Bieg Legionów rozgrywany jest zawsze
w sobot poprzedzaj c 11 listopada.
Wraz z biegiem głównym rozgrywano
biegi dla uczniów ustro skich szkół podstawowych i gimnazjów. A e pogoda
w listopadzie potrai płatać igle, bywało e
podczas biegów dzieci padał nieg. Postanowiono wi c zmienić termin tych biegów
i rozgrywać je nieco wcze niej, w połowie
pa dziernika. W tym roku po raz pierwszy
biegi odbyły si w sobot 18 pa dziernika
na stadionie Ku ni Ustro .
Była pi kna słoneczna pogoda, wymarzona do biegania. Uczestników biegów witał przewodnicz cy Rady Miasta Stanisław Malina. Na starcie stan ło 238 uczniów i uczennic. Najliczniej
w najmłodszych kategoriach wiekowych.
Chłopców z klas III-IV było 64, z III klas
gimnazjów tylko 3. Poza najstarszymi
chłopcami walczono ambitnie o zwyci stwo. Niestety trzech trzecioklasistów
z gimnazjów lekkim truchtem pokonało
dystans i bez zm czenia i jakiejkolwiek
walki przebiegli razem lini mety. Mo e
nie była to sportowa postawa, ale oni jednak na stadion przyszli, w przeciwie stwie
do swych kolegów.
- Dzi ki pogodzie zawody si udały
– mówi organizator Rajmund Raszyk.
– Mo e szkoły nie były tak licznie reprezentowane jak w ubiegłym roku, ale ocena
jest pozytywna. Poziom sportowy podobny jak w latach ubiegłych. W czołówce
s ci sami uczniowie, którzy wygrywali
tez w ni szych kategoriach wiekowych.
S wyró niaj cy si zawodnicy i to oni
zdobywaj pierwsze miejsca.
Wyniki: klasy II-IV: dziewcz ta: 1.
Sylwia K dzierska (SP-5), 2. Katarzyna
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Cie lar (SP-3), 3. Klaudia Tyszka (SP-1),
4. Marcela Starzyk (SP-2), 5. Magdalena
Go ska (SP-5), 6. Aleksandra Legierska
(SP-5); chłopcy: 1. Dawid Goryczka (SP2), 2. Filip Wałach (SP-2), 3. Marcin Czy
(SP-6), 4. Łukasz Misiniec (SP-6), 5.
Jakub Chmiel (SP-2), 6. Mateusz Tarasz
(SP-2);
klasy V-VI: dziewcz ta: 1. Justyna Kłoda (SP-5), 2. Adrianna Hojdysz (SP-2), 3.
Małgorzata Goryczka (SP-2), 3. Izabela
Cie lar (SP-3), 5. Sara Jo czyk (SP-2), 6.
Sandra Czy (SP-2); chłopcy: 1. Mateusz
Matuszek (SP-2), 2. Michał Gomola (SP-

nagrody wr czał S. Malina.

1), 3. Mateusz Boda (SP-2), 4. Dawid
Cie lar (SP-3), 5. Krzysztof Zielecki (SP1), 6. Łukasz Stoszek (SP-2); gimnazja,
klasy I-II: dziewcz ta: 1. Natalia Krysta
(G-2), 2. Monika Krysta (G-2), 3. Martyna
Borek (G-1), 4. Zoia Kołodziejczyk (G-2),
5. Nikoleta Krysta (G-1), 6. Jolanta Czy
(G-2); chłopcy: 1. Mateusz Puchała (G2), 2. Damian Kubica (G-1), 3. Tomasz
Michalik (G2), 4. Filip Tomiczek (G-2),
5. Mateusz Banasiak (G-2), 6. Bartosz
Kołodziejczyk (G-2);
gimnazja, klasy III: dziewcz ta: 1. aneta Hulbój (G-2), 2. Teresa Belkot (G-2), 3.
Magdalena Wojdyło (G-1), 4. Anna Puzo
(G-1), 5. Alicja Staniek (G-1), 6. Ewa Cielar (G-2); wystartowali chłopcy: Marcin
Szlauer, Artur Posmyk i Jakub Jaworski.
Klasyikacja szkół: szkoły podstawowe:
1. SP-2 (403 pkt.), 2. SP-1 (164 pkt.), 3.
SP-5 (118 pkt.), 4. SP-3 (85 pkt.), 5. SP-6
(70 pkt.); gimnazja: 1. G-2 (270 pkt.), 2.
G-1 (135 pkt.).
Najlepszych sze ciu zawodników otrzymywało dyplomy, nagrody, a najlepsza
trójka medale. Zwyci zców dekorował
S. Malina, który po zawodach powiedział:
- Chciałbym pogratulować organizatorom.
Impreza odbyła si dzi ki staraniom wielu
ludzi. Cieszy tak liczny udział w młodszych
grupach wiekowych. Ubolewam nad tym,
e tak mało było najstarszych chłopców.
Rozumiem, e mog nie chcieć ta czyć,
wyst pować w zespołach artystycznych,
ale eby w klasach trzecich gimnazjów
wystartowało trzech chłopców, to chyba
jest to nieporozumienie. Ciesz si , e
ta jak e wa na dla nas Polaków rocznica
odzyskania niepodległo ci, zostaje tak e
zapisana w historii naszego miasta poprzez biegi, co mo e bardziej przemawia
do dzieci i młodzie y. Chyba dobrze, e
przyspieszono termin Biegu Legionów
dla uczniów. W ubiegłym roku mieli my
ju zim . Chyba wi c trzeba b dzie si
trzymać tego wcze niejszego terminu.
Zawody zorganizował Urz d Miasta.
Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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było odrobić. Udało si jeszcze strzelić tylko jedn bramk . Mecz na wysokim poziomie. Szkoda, e nie udało si przynajmniej
zremisować, ale taka jest piłka.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: Klarownych sytuacji podbramkowych
mi li my wi cej. W ko cówce mecz mógł
rozstrzygn ć Krystian Wawrzyczek. Zwyci zców si nie s dzi. Najwa niejsze, e
wygrali my na trudnym terenie u lidera.
Dzi zagrali my o niebo lepiej ni w ostatnich meczach. Nierodzim z tego jest znany,
e dobrze gra z dru ynami z czołówki.
Potraimy si zmobilizować, dru yna jest
skoncentrowana do ko ca. Osobi cie zawsze si obawiam meczów ze słabszymi
dru ynami, bo gdzie w psychice zawodników pozostaje, e powinno być łatwiej.
A mecz trzeba wybiegać na boisku. Dzi
popełnili my bł d na pocz tku drugiej połowy, cofaj c si za gł boko i trac c bramk . Potem do ko ca meczu nerwówka. Oni
mogli wyrównać, my my mogli strzelić,
ale najwa niejsze jest zwyci stwo.
Wojsław Suchta

Walczono z determinacj .

Fot. W. Suchta

LIDER POKONANY
Orzeł zabłocie - nierodzim 2: (:)
Było to spotkanie na szczycie. W Zabłociu mecz o mistrzostwo klasy „A” Orła
z Nierodzimiem obserwowało około dwustu kibiców. Pocz tek nie był najlepszy dla
naszej dru yny. Nierodzim dał si zaskoczyć w pierwszych minutach, Zabłocie zagrało agresywnie i strzeliło bramk . Do ć
szybko jednak nast puje zmiana sytuacji
na boisku. Nierodzim odpowiada bramk
Dawida Kocota, po bardzo ładnej akcji
zespołowej. Kolejna ładna akcja, dobre
podanie Wojciecha Kawuloka i Michał
Kania wchodzi w pole karne i pewnie
strzela. Trzeci bramk Nierodzim strzela
Zabłociu do szatni, po indywidualnej akcji
W. Kawuloka, który wyło ył piłk , a celnie
strzelił Mateusz Bralewski.
W drugiej połowie Orzeł przy dopingu
swoich kibiców naciera na bramk Nierodzimia i po kilku minutach zdobywa gola.
Niestety nasi obro cy zostawili bez opieki
dwóch zawodników w pobli u bramki
i po do rodkowaniu ten na lepszej pozycji
bez problemów strzelił gola głow . Potem
zawodnicy Orła dwoili si i troili, by zremisować. O ich wysiłku niech wiadczy,
e kilku pod koniec meczu miało skurcze
mi ni. Nierodzim w takiej sytuacji mógł
kontratakować i robił to. Czego jednak
brakowało. Najlepszej sytuacji sam na
sam z bramkarzem nie wykorzystał Krystian Wawrzyczek. Trzeba te uczciwie
powiedzieć, e Zabłocie nie wykorzystało
co najmniej trzech stuprocentowych sytuacji, a bramkarz Nierodzimia Jarosław
Legierski znajdował si zawsze tam, gdzie
powinien.
Im bli ej ko ca, tym kibice Orła byli bardziej zniecierpliwieni. Zacz li te pomstować na swych piłkarzy. Do jednego z gło23 pa dziernika 2008 r.

niejszych krytyków, inny, spokojniejszy
kibic z Zabłocia, zwrócił si słowami:
- A kiedy mamlasie mioł po jesieni 25
punktów!
Po meczu powiedzieli:
Trener Zabłocia Ryszard Staniek: Praktycznie przez cały mecz mieli my
przewag . Oni podjechali trzy razy pod
bramk i strzelili trzy gole. Pó niej trudno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

K. Wawrzyczek w okolicach pola karnego Spójni.

LKS Tempo Puńców
27 44:14
kS Nierodzim
26 37:13
LKS Orzeł Zabłocie
25 37:17
LKS Wisła Strumień
25 25:11
KKS Spójnia Zebrzydowice
22 21:18
LKS Victoria Ha lach
17 33:22
LKS Beskid Brenna
15 12:13
LKS Błyskawica Kończyce W. 15 14:17
LKS 99 Pruchna
14 22:21
LKS Rudnik
13 15:24
LKS Kończyce Małe
13 20:38
LKS Lutnia Zamarski
12 19:25
LKS Ochaby 96
6 14:33
LKS Spójnia Górki Wielkie
2
9:56

Fot. W. Suchta
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KUltURA

25.10

godz. 18.00

29.10

godz. 17.00

SPORt

25.10
26.10

Koncert Młodych talentów z udziałem
go ci z miast partnerskich, wst p wolny,
MDK Pra akówka.
„ ycie godziwe” wg tadeusza Kotarbi skiego, wykład Marka Rembierza
z cyklu „W kr gu my li ilozoicznej”,
Zbiory Marii Skalickiej.

godz.15.00 Mecz piłki no nej: KS Ku nia Ustro
- lKS Radziechowy, stadion Ku ni.
godz.11.00 Mecz piłki no nej: KS nierodzim - lKS
Rudnik, stadion w Nierodzimiu.

KInO

24-30.10 godz.18.20 Przebudzenie, thriller psychologiczny, 18 lat, USA/Chiny.
24-30.10 godz 19.40 Kochanice króla, historyczny, 15 lat,
USA.

dziesi ć lat temu

pi kna i bestia.

Fot. W. Suchta
Sprzedam berne skie psy pasterskie. 505-731-252.

KOMANDOR-Ustro , ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wn k z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57.

Oddam kotka w dobre r ce. Tel.
505-94-95-73.

Pilnie sprzedam lodówk na gwarancji. 663-608-945.

Przyjm sprzedawc ze znajomo ci bran y elektronicznej.
Kontakt 033 851-13-69.

Sprzedajemy w giel - Eko-Groszek pakowany w worki foliowe
20 kg.695-397-209, 518-201-189.
Fax.(33)8521647.
Dr n.med.Andrzej Darmoli ski specjalista neurochirurg-neurolog. Konsultacje i leczenie.
RAF-MEDIC, czwartek 15:00.
Tel.(033)854-18-73. Kom.502921-241.
Pokój do wynaj cia. 854-71-37.

24-26.10 - pod najad
27-29.10 - na Szlaku
30.10-1.11 - Venus

Ustro – pakamera (budynek gospodarczy) na budow sprzedam.
601-40-12-02.

Mniammniam przyjmie do pracy
za barem. 508-362-462.
Wynajm lokal – BAR, Ustro , ul.
Pola ska. Tel. 033 854-53-11.
Usługi Mini – kopark . Tel. 69305-93-01.
Promocja okien PCV F.H. „Besta”
Ustro , ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.

ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46
ul. gra y skiego 2

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

Wieczorem dy ur rozpoczyna si z chwil zamkni cia ostatniej apteki.
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Rozmowa ze Zbigniewem Niemcem, plastykiem amatorem.
- Od kiedy rysujesz?
- Pewnie od zawsze, przy czym w pewnym momencie to zarzuciłem (...). Pó niej po latach spotkałem w Wi le dwóch ciekawych
ludzi: Bogusia Heczko i Witka B kosza.
- Czy to wtedy powstała grupa plastyczna „Brzimy”?
- Tak. Stało si to na pocz tku 1978 roku. Pierwsza wystawa
zbiorowa odbyła si w pa dzierniku, czyli równo dwadzie cia
lat temu. Dla mnie był to powrót. Skoro były ju „Brzimy”, to
trzeba było robić wystawy, a z drugiej strony nie mo na było na
okr gło wystawiać na zmian : raz Heczko, raz B kosz. Był to
doping. Zacz łem niejako z przymusu. Rzuciłem si wtedy na to
jak głodny na jedzenie – rze ba, malarstwo sztalugowe, drzeworyt,
linoryt. Robiłem wszystko.
- Pozostałe jednak przy graice.
- Tak. Teraz to jest głównie rysunek piórkiem. Chyba w pewnym
momencie u wiadomiłem sobie, e niezbyt dobrze czuj kolor, e
koloryst jestem kiepskim.

*

*

*

*

*

*

Niezale ny Samorz dny Zwi zek Zawodowy Policjantów liczy
36 tysi cy członków spo ród czynnych policjantów i 4,5 tysi ca
policjantów przebywaj cych na rencie i emeryturze. Reprezentuje
ich 186 delegatów, spo ród których w Ustroniu zjawiło si 139 na
zje dzie nadzwyczajnym, który trwał 5-7 pa dziernika. Obrady
toczyły si w sali kina „Zdrój”, natomiast delegaci zakwaterowani zostali w „piramidach”. Podkre lano dobre warunki do
prowadzenia obrad, ale równie walory ustro skiego klimatu
i krajobrazu. Zjazd został zwołany przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to potrzeba zmian statutowych zwi zanych z reform
administracyjn kraju (...). Drugim wa nym zadaniem Zjazdu było
wyłonienie przewodnicz cego.
Na skrzy owaniu obwodnicy z ul. Cieszy sk zdecydowano si
zainstalować sygnalizacj wietln . Do ć ciekawe jest post powanie drogowców w tej sprawie. Gdy 31 sierpnia otwierano obwodnic , mieszka cy protestowali (...). Na pytanie, czy powstan
wiatła na skrzy owaniu, główny inspektor drogowców T. Suwara
stwierdził, e nie jest to mo liwe bez wcze niej wykonanych bada
nat enia ruchu. Gdy sugerowano, e raczej na całym wiecie
wiadomo, jak si ustawia sygnalizacj wietln na skrzy owaniu i mo na było cz ć prac wykonać przy budowie obwodnicy,
odpowiadano, e nie ma takiej mo liwo ci (...). Tak jak to u nas
bywa, adnych bada nie wykonano, przynajmniej nic o tym nie
wiadomo, po tragicznych wypadkach sygnalizacja jest budowana,
wi c dyrektorzy polskich dróg mog dalej spać spokojnie. No,
mo e nie do ko ca. Chodz słuchy, e terminu oddania wiateł
do u ytku nie uda si dotrzymać.
(mk)
23 pa dziernika 2008 r.

FELIETON
tak sobie my l

Przekre lone plany
Wiele osób mo e o sobie powiedzieć,
e ich yciem rz dzi kalendarz i zegarek.
Kalendarz, w którym zapisane s terminy
prac, które maj wykonać, spotka , narad
i konferencji, w których maj uczestniczyć, imprez i uroczysto ci, które maj
zorganizować i wiele innych rzeczy, które
nale do ich obowi zków. Zegarek, który
przypomina, e czas udać si do pracy,
wybrać si w podró , zd yć na czas
i nie zapomnieć o kolejnym terminie. Ta
konieczno ć zd enia ze wszystkim na
czas sprawia, e ycie przeradza si w nieustann gonitw za czasem, przepełnion
niepokojem o to, czy si zd y, czy podoła
si wypełnieniu swoich obowi zków.
Bywa, e ju tak przepełniony terminarz
komplikuje si , kiedy okazuje si , e wypada być w kilku miejscach równocze nie,
bo w tym samym czasie odbywaj si
ró ne imprezy, czy umówieni jeste my
z ró nymi lud mi. Wtedy trzeba dokonywać wyboru, z pewnych rzeczy rezygnować, a inne przenosić na nowy termin.

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji (27)
1. Słowo „postmodernizm” mo na
obecnie usłyszeć w ró nych kontekstach.
Współczesn sytuacj kulturow okre la si
cz sto mianem „postmodernistycznej”.
1.1. Wykazuj c potrzeb namysłu nad
postmodernizmem, Andrzej Bronk zauwa a: „Wszyscy jeste my jako postmodernistami, nawet je li odcinamy si od
postmodernistycznych pogl dów. Jest tak
chocia by dlatego, e za pomoc postmodernistycznych poj ć, które s fragmentem
j zyka naszych czasów, interpretujemy
wiat”.
1.2. Postmodernistyczna wizja ludzkiej
egzystencji ujawnia si zwłaszcza w sferze
moralno ci. W epoce postmodernistycznej
do wiadcza si wzmo onej niepewno ci
moralnej, któr obrazuje si jako „ciemno ci”. Przypisuje si postmodernizmowi
wr cz charakter „nocy aksjologicznej”.
2. W releksji nad moralno ci „ wiatło”
i „ciemno ć” wyst puj jako jedne z podstawowych kategorii i metafor. My lenie
o etycznym aspekcie ludzkich działa
– od staro ytnej ilozoii greckiej i tekstów
biblijnych – jest zespolone z obrazem
wiata danego w wietle lub pogr onego
w ciemno ci. Ten obraz wiata wi e si
z interpretacj metaizyczn : ludzki wiat
jest dany (ma sens) w metaizycznym wietle, albo zanika pogr ony w metaizycznej
ciemno ci.
2.1. W my li greckiej wiatło wi e si
z porz dkiem, a ciemno ć – z chaosem
23 pa dziernika 2008 r.

Wa ne jest, eby zd yć na czas, być we
wła ciwym terminie tam, gdzie być powinni my… I zdaje si , e nie mamy wyboru;
musimy si pieszyć i dokładać wszelkich
stara , aby być tam, gdzie trzeba i zrobić
to, do czego jeste my zobowi zani. Wszak
jeste my nie do zast pienia. Nikt tego za
nas nie zrobi… wiat bez nas i bez naszego
udziału nie mo e si obej ć…
A przychodzi ten moment, kiedy okazuje si , e to jest tylko złudzenie. Wypadek, choroba, fatalne zbiegi okoliczno ci
powoduj , e nagle zostajemy wył czeni
ze społecznego ycia. Wszystkie plany zostaj przekre lone. Nie jeste my w stanie
podj ć codziennej pracy, nie przyjdziemy
na spotkanie, nie zorganizujemy kolejnej
imprezy. Terminy zapisane w kalendarzu
nie mog być dotrzymane. Sami albo
kto za nas, musimy odwołać nasz udział,
usprawiedliwić swoj nieobecno ć.
Tak, jak to si stało z Cieszy skim
Starost , po wypadku samochodowym.
Kolejne terminy zapisane w jego kalendarzu przestały być wa ne. Trzeba było
wszystko odwołać. Dla niego te wszystkie
wa ne sprawy, w których uczestniczył i w
których podejmował decyzje, stały si nagle drugorz dne. A najwa niejszy stał si
stan zdrowia. Na plan pierwszy wysun ły
si problemy zwi zane z najprostszymi
czynno ciami yciowymi…

A ycie wokół potoczyło si dalej…
Potwierdzaj c ow star prawd o tym,
e nikt z nas nie jest niezast piony. Ka dy na krótszy czy dłu szy czas zostaje
wył czony przez wypadek, chorob czy
choćby wyjazd na urlop. Wtedy zast puj
nas inni. Wychodzi na to, e musimy tak
organizować swoj prac , aby gdy nas
zabraknie, inni gotowi byli do tego, aby j
prowadzić dalej. ycie bowiem nie znosi
pró ni…
To smutne, e musimy si pogodzić
z tym, e nie zawsze jeste my w stanie
zrealizować swoje plany. Nie zawsze
mamy na to do ć czasu i mo liwo ci.
ycie wci koryguje nasze plany i bywa,
e wprowadzane w nich zmiany, które
nam si nie podobaj . U wiadomiłem to
sobie, kiedy trwaj ca przez cały miesi c
choroba, przekre liła moje plany… A tak
ładnie i zgodnie z moimi oczekiwaniami,
zapowiadał si ten miesi c. Okazało si
jednak, e zamiast realizować swoje plany,
musiałem odwoływać swój udział, przepraszać za swoj nieobecno ć, rezygnować z wykonania zada , które wzi łem
na siebie.
Na szcz cie ten miesi c min ł. I znowu
mój kalendarz zapełnia si terminami. Pozostała jednak obawa, czy to, co planuj ,
na pewno uda mi si zrealizować…
Jerzy bór

i dezorientacj ; i dotyczy to tak e moralnoci. Grecka wizja zwyci stwa wiatła nad
ciemno ci nadaje moraln interpretacj
respektowaniu granicy mi dzy wiatłem
i ciemno ci . Z greck wizj natury wiata
kontrastuje współczesna wizja z Pami tnika naturalisty Czesława Miłosza: „Gołe
sło ce bez barw i bez mowy / które niczego
nie chce, do nik d nie wzywa”. Dla Greków
wiatło rozja niaj c wiat „co mówiło”
i „do czego wzywało”.
2.2. Biblia ujmuje ludzki wiat jako wiat
dany człowiekowi przez Boga w wietle,
a izyczne wiatło stanowi manifestacj
boskiej (stwórczej) wiatło ci. Istnienie
i poznanie człowieka mo liwe s dzi ki
boskiemu wiatłu i s wpisane w rzeczywisto ć bo ego wiatła, które Bóg wprowadza
w ludzk dusz . Jednak Ksi ga Hioba
przekazuje dramatyczne słowa, gdy Hiob,
do wiadczaj c „nocy egzystencjalnej”,
przeklina swe narodziny: „Bodajby dzie
ten pozostał mrokiem i nie zapytał o niego
Bóg na wysoko ci, i nie za wieciła nad nim
jasno ć. Bodajby ogarn ła go ciemno ć
[...]. Czemu nie byłem jak martwy płód
pogrzebany, jak niemowl ta, które nie
ujrzały wiatła? [...] Po co wiatło człowiekowi, który nie wie, dok d i ć, którego
Bóg zewsz d osaczył?”. Do wiadczenie
dezorientacji aksjologicznej i do wiadczenia zła Ksi ga Hioba obrazuje jako
unicestwiaj c ciemno ć, a wiatło (obraz
sensu ycia) staje si tu zb dne.
3. Epok postmodernistyczn charakteryzuj wzmo one w tpliwo ci i silny
sceptycyzm co do zasadno ci rozstrzygni ć
w sferze moralno ci. Osłabieniu ulega
pewno ć w kwestii trafno ci decyzji i ocen
moralnych.
3.1. W opisie postmodernizmu cz ć
ilozofów akcentuje stan ciemno ci, jako

istotn cech destrukcji tradycyjnego etosu.
Uznaje si , e obecnie w sferze warto ci
moralnych panuj niepo dane ciemnoci.
3.2. Aby okre lić etyk postmodernizmu, Stefan Morawski powiada o „nocy
aksjologicznej”. Postmodernizm proponuje
„ wiat, w którym wszystkie zwierz tka
s ciemne, bo panuje jedna wielka noc
aksjologiczna”, a człowiek nie rozró nia „mi dzy tym, co dobre i złe, lepsze
– gorsze”. Noc aksjologiczna to „sygnał
kryzysu kulturowego: poczucia totalnej
bezradno ci w wiecie, w którym ludzie
nie potrai yć”. Podobnie sytuacj diagnozuje Leszek Kołakowski. Ustosunkowuj c si do odrzucania wszelkich granic
i propagowania złudze o nieograniczonym
doskonaleniu człowieka, zwraca uwag na
rozpowszechnion „chimer ”, wedle której
„człowiek wyzwolić si mo e totalnie od
wszelkiej tradycji, i e sens ka dy mo e
być dekretowany w ka dej chwili moc
arbitralnej woli”. I „chimera ta, miast
otworzyć przed człowiekiem perspektyw boskiego samostworzenia, zawiesza
go w ciemno ci”. Ciemno ć wiata bez
moralnych granic, bez wiatła norm moralnych, uniemo liwia odró nianie dobra
od zła: „w ciemno ci, gdzie wszystko
jest równie dobre, wszystko jest równie
oboj tne. Wierzyć, e jestem wszechmocnym prawodawc wszelkiego mo liwego
sensu, to wierzyć, e nie ma adnych racji,
by tworzyć lub wydawać jakiekolwiek
w ogóle prawa”. W takiej ciemno ci zatraca si sens zasad moralnych.
4. Jednak ta negatywna ocena epoki
postmodernizmu, jako „nocy aksjologicznej”, zdaje spraw tylko z cz ci naszego
dzisiejszego prze ywania wiata.
Marek Rembierz
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z nim nie radzili. My my strzelili dwa razy,
oni raz i jest 2:1. Obustronnie słaba gra.
Zobaczymy, co b dzie w drugiej połowie.
Kto to wcze niej uporz dkuje gr , ten powinien sobie poradzić. Trzeba wzi ć na dół,
bo przy tym wietrze, na otwartym terenie,
nie ma innego wyj cia.
Chyba jednak trener Spójni nie potraił
wszystkiego wyja nić w przerwie swym
zawodnikom, bo druga połowa zdecydowanie nale y do Ku ni, a doskonały mecz
rozgrywa R. Haratyk. To wła nie po faulu
na nim s dzia dyktuje rzut wolny z 20
metrów. Sam poszkodowany strzela i pada
wyrównuj ca bramka. Pó niej jeszcze R.
Haratyk strzelił w słupek, a w ostatnich
minutach otrzymał bardzo ładne podanie
od Michała Nawrata, strzelił gola, niestety
s dzia dopatrzył si spalonego. Wcze niej
pi kn parad popisał si nasz bramkarz
Paweł Macura, wybijaj c piłk z okienka,
po strzale z rzutu wolnego.
(ws)

przy piłce M. piecha.

Fot. W. Suchta

BRAMKI HARATYKA
Spójnia landek - Ku nia Ustro 2:2 (2:)
W ostatni niedziel Ku nia grała na
wyje dzie w Landku mecz o mistrzostwo
ligi okr gowej. Widowisko obserwowało
kilkudziesi ciu widzów, wieciło sło ce,
ale cały czas wiał boczny wiatr, który
bardzo utrudniał zawodnikom panowanie
nad piłk . Przewag mieli ci lepiej wyszkoleni technicznie. Ku nia starała si
konstruować akcje, Spójnia grała długimi
podaniami, licz c, e co z tego wyjdzie.
Lekk przewag od pocz tku miała nasza
dru yna, ale akcje ko czyły si dwadziecia metrów przed bramk Spójni. Sporo te było niedokładno ci. Po jednym
z długich wybić z własnej połowy do pozycji strzeleckiej dochodzi napastnik Landka,
nasi obro cy wybijaj piłk , ale anemicznie. W polu karnym mamy spore zamieszanie - jedni strzelaj , drudzy wybijaj .
W ko cu napastnik Landka celnie strzela
i piłka l duje w siatce. Ku nia nadal atakuje. W 37 min. do do rodkowania wychodzi
Robert Haratyk i strzela głowa wyrównuj ca bramk . Obraz gry si nie zmienia
i ponownie, w ostatniej minucie pierwszej
połowy, mamy gigantyczne zamieszanie
na polu karnym Ku ni. Obro cy nie potrai wybić piłki, a po której tam próbie
zawodnik Landka pakuje j do siatki.
Spójnia prowadzi 2:1. Mimo prowadzenia

trener Landka Zbigniew Janiszewski nie
był zachwycony tym meczem.
- Młócka nieprzeci tna - stwierdził krótko
po pierwszej połowie Z. Janiszewski. Tak słabego meczu dawno nie widziałem.
Wieje boczny wiatr i zawodnicy sobie
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tak pierwsz bramk dla Ku ni strzela r. haratyk.

TS Czarni-Góral ywiec
TS Podbeskidzie II BB
LKS Błyskawica drogomy l
MRKS Czechowice-dziedzice
KS Wisła Ustronianka
GKS Morcinek Kaczyce
LKS drzewiarz Jasienica
RKS Cukrownik Chybie
LKS Zapora Wapienica
LKS Radziechowy
TS Mieszko-Piast Cieszyn
kS ku nia Ustroń
LKS Pasjonat dankowice
KS Spójnia Landek
LKS Sokół Zabrzeg
LKS wit Cięcina
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31:10
22:8
33:21
21:11
20:11
24:18
16:14
11:21
30:29
20:30
21:29
15:24
17:24
16:25
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12:25

Fot. W. Suchta
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