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MIeSzkaNIa
Na		klocowISku

bładniczka

rok	
herberta

Mgły, mgły, a śniegu, jak na lekarstwo.                                                         Fot. W. Suchta

jazz  na  ludoWo
W następnym świątecznym numerze Gazety Ustrońskiej 
ukaże się pana autorska płyta. Czy może pan coŚ więcej  
o niej powiedzieć?
Mogę przede wszystkim podziękować wykonawcom, a jest ich 
dość sporo, głównie ustroniacy, ale także chór Nadzieja z Drogo-
myśla. Oczywiście jest Estrada Ludowa „Czantoria”. Na płycie 
są typowe kolędy wszystkim dobrze znane, a ja starałem się je 
ująć w takiej aranżacji, jaka mi odpowiada, tak jak ja to czuję. 
Jednocześnie ważne jest, by się to słuchaczom podobało. Nagry-
waliśmy u Janusza Śliwki i to też dzięki niemu płyta powstała, a 
jakość jest bardzo ważna. Krzysztof Gawlas nagrał chóry.
Ile czasu pochłonęło nagranie płyty?

(dok. na str. 2)

Rozmowa z muzykiem Władysławem Wilczakiem

uStrońSka
 na śWięta

W poniedziałek 22 grudnia pojawi się w sprzedaży Gazeta 
Ustrońska na Święta Bożego Narodzenia. W numerze wiele atrak-
cyjnych artykułów, w tym rozmowa z ks. bp Pawłem Anweilerem, 
fotoreportaże z podróży ustroniaków i ustroniaczek, będzie coś  
o zbójnikach współczesnych i tych z zamierzchłej przeszłości, raj-
dowcy będą mówić o swych sukcesach i codziennych kłopotach, 
będzie krzyżówka świąteczna i oczywiście nasi felietoniści Jerzy 
Bór, Andrzej Georg i Marek Rembierz. Przybliżając przyrodę 
Akleksander Dorda pisze o miodzie. Nie zabraknie życzeń od du-
chownych. Gazeta liczyć będzie tylko 8 stron, natomiast w środku 
znajdzie się wiele większej objętości wkładka, a w niej większość 
z zapowiadanych artykułów. Specjalnym dodatkiem będzie płyta 
autorska Władysława Wilczaka z kolędami. Gazetę na Święta  
z płytą sprzedawać będziemy w normalnej cenie 1,70 zł.
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Mieszczanie cieszyńscy popi-
jali do obiadów piwo i wino. 
Wódki nie używano, gdyż była 
do kupienia wyłącznie w... ap-
tece, jako lekarstwo. Ciekawe 
na jaką receptę, byłaby przepi-
sywana dzisiaj?

Sporo pomników ma św. Jan Ne-
pomucen, którego kult był szcze-
gólnie duży w XVIII wieku.  
W Cieszynie są dwa pomniki, 
w Skoczowie i Ustroniu po jed-

nym, a kolejne dwa na Zaolziu  
w Żukowie i Stanisławicach.  

W regionie cieszyńskim po-
pularne jest nazwisko Pilch. 
Do najbardziej znanych należy 
pisarz Jerzy Pilch z Wisły i bi-
bliofil z Gojów, nieżyjący już, 
Józef Pilch. 

Ulica Solna w Cieszynie to pa-
miątka przypominająca czasy, 
kiedy nadolziański gród leżał 
na szlaku, którym z Wieliczki 
wożono sól w głąb Europy. Przy 
Solnej znajdowały się magazy-
ny z tym słonym towarem.

Ulica Przykopa, zwana cieszyń-
ską Wenecją, należy do najbar-

dziej malowniczych zakątków 
nadolziańskiego grodu. Kiedyś 
była to dzielnica tkaczy, sukien-
ników, kowali i białoskórników. 
Obecnie wymaga renowacji.

W Zebrzydowicach przy ul. 
Chabrowej stoją świetnie za-
chowane 4 słupy graniczne 
dawnego zaboru pruskiego. 
Pochodzą z 1870 roku.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
działa od 1885 r. Została założo-
na przez Pawła Stalmacha i gru-
pę działaczy narodowych jako 
Macierz Szkolna dla Księstwa 
Cieszyńskiego. Zarząd Głów-
ny ma siedzibę w Cieszynie. 
Prezesem jest obecnie Mariusz 

Makowski. Dokładnie 100 lat 
ma Koło w Istebnej.

2,5 metra średnicy miała serwe-
ta wykonana przez koniakow-
skie koronczarki dla papieża 
Jana Pawła II. Jeszcze większą, 
bo o wymiarach 3 m x 3 m, 
zrobiły one na zamówienie dla 
indyjskiej księżniczki. 

W naszym regionie występuje 
jedlica zielona, drzewo pocho-
dzące z kontynentu północno-
amerykańskiego. Wyjątkowe 
okazy rosną m. in. na cmenta-
rzu komunalnym w Cieszynie, 
na Starym Groniu w Brennej 
oraz w dolinie Czarnej Wiseł-
ki.             (nik) 

*    *    * 

*    *    *

*    *    *

Trzy miesiące. Trzeba pamiętać, że stale koncertujemy, trudno 
zgrać terminy. Materiał miałem przygotowany już w maju. Potem 
opracowania, aranżacje rodziły się powoli. W końcu jest to dla 
ludzi i nie można wykonywać byle jak.
A pan jest zadowolony z efektu?
Bardzo. Potrafię napisać nuty, zaaranżowć utwór, ale od strony 
technicznej bardzo mi pomógł Janusz. Wykorzystałem solistów, 
także z Ustronia, aby podkreślić, że są zdolni ustroniacy. Klaudia 
Fober, Andrzej Sikora, Beata Wilczak, nie mówiąc o „Czantorii”. 
Tak że jestem zadowolony. Oczywiście, gdy już płyta się nagrywa, 
zrobiłbym wszystko inaczej. Na tej płycie pokazuję inne moje 
muzyczne „ja”. Kolędy będą się kojarzyły ludziom z innymi 
wykonaniami, chórami.
A jakie jest właściwe „ja” Władysława Wilczaka?
Tworzyć i pisać dla ludzi. To też widać na tej płycie, choć nie 
wiem, czy paru osób nie zaskoczę. Kilka osób już tej płyty słu-
chało i są niezłe recenzje. Dla mnie jednak najważniejsza jest 
recenzja ogółu. 
Jest pan od kilku lat związany z ustrońską Estradą Ludową 
„Czantoria”. Co pan sądzi o środowisku muzycznym Ustronia?
W Cieszynie na pewno jest więcej instytucji kulturalnych, mu-
zycznych, jednak wszystko się tam na siebie nakłada. W Ustroniu 
mamy wyrazistość. Czy to dziecięca „Równica”, czy „Czanto-
ria, czy zespoły przy domu kultury, wszystkie działają. Imprez  
w Ustroniu też nie jest za dużo, ale tyle akurat wystarczy. Poza 
tym Ustroń to środowisko typowo nastawione na turystykę, na 
ludzi przyjezdnych. Dlatego coś trzeba dawać tym przyjeżdżają-
cym na kurację, wypoczynek. W kolędach na płycie, a znanych 
w całej Polsce, jest dość dużo cech folklorystycznych wziętych 
z naszego regionu.

Jak panu się pracuje z „Czantorią”.
Mam fajną asystentkę Izę Zwias, co nie znaczy, że jakby ktoś 
jeszcze się znalazł do dyrygowania, to nie byłoby dla niego 
miejsca. Młodych ludzi trzeba pokazywać bo ich brakuje. Ostat-
nio Iza zrobiła akcję w szkołach podstawowych, robi jeszcze  
w gimnazjach i nazbieraliśmy trzydziestu młodych wykonawców. 
Teraz trzeba ich nauczyć śpiewać i dokooptować do „Czantorii”. 
Zawsze mieliśmy „Małą Czantorię”, czyli 10-15 dziewcząt,  
z czego się kilka zawsze wykruszało, ale część trafiała do zespo-
łu. A sytuacja jest taka, że co roku ktoś odchodzi, nawet z tych 
młodych, bo się uczą, zaczynają pracę. Dlatego co roku potrzebny 
jest dopływ nowych wykonawców, którzy powinni zasilać ze-
spół swoimi głosami. Ten problem będzie występował zawsze.  
W Ustroniu jest jeszcze jedna cenna rzecz – na zespoły artystyczne 
patrzy się przychylnym okiem.
Jakie są pana zainteresowania muzyczne?
Moja fascynacja to jazz, a bierze się to z mojego wykształcenia. 
Co prawda mam fakultet jako nauczyciel wychowania muzyczne-
go, ale też fakultet jako aranżer muzyki rozrywkowej oraz kompo-
zycji i dyrygentury. Te dyplomy na nic się zdają, bo to trzeba czuć. 
Moja fascynacja to połączenie muzyki ludowej z jazzem. Wielkie 
wrażenie na mnie zrobił czterominutowy występ „Wałachów” na 
dwudziestoleciu „Czantorii”. Pierwszy utwór to było dokładne 
połączenie muzyki ujazzowionej z folklorem góralskim. Mało kto 
sobie z tego zdaje sprawę, że gdyby prześwietlić co oni grali, jaką 
stosowali harmonię, to mamy nowy powiew z gór. Pokolenia się 
zmieniają. Ludzie starsi chcą walczyka, a młodzi walczyka tylko 
w formie rapu, plus elementy folklorystyczne. 
Czy jest folklor ustroński?
Zadałem sobie trud i siedziałem trzy miesiące u Małgorzaty 
Kiereś w Muzeum Beskidzkim w Wiśle i znalazłem 800 pieśni  
z rejonu Harbutowic, Nierodzimia, Hermanic, Lipowca, Równi  
i Polany. Całkiem nieznane melodie. Stąd pochodzą, a my ich nie 
znamy. Teraz chcę się tymi pieśniami zająć i tak je sharmonizo-
wać, aby dotrzeć z nimi do ludzi, żeby zaczęli je śpiewać, żeby 
zaczęły funkcjonować. Te pieśni zapisywał Tacina, a śpiewali 
różni wykonawcy. Gdy pisałem pracę magisterską natknąłem 
się na zapisek, że w 1842 r. w Ustroniu śpiewał organista Jan 
Śliwka, który zarazem był urzędnikiem skarbowym i zbierał 
pieśni ludowe. Teraz te wszystkie pieśni trzeba tak przerobić, 
żeby się spodobały młodzieży. Muszą to przechować, bo nas 
zaraz nie będzie. Jednocześnie tak to trzeba zrobić, by się też 
starszym spodobało.
Czyli będą nowe pieśni w repertuarze „Czantorii”?
Oczywiście, z zastosowaniem nowszych technik wykonawczych. 
Pieśni się nie śpiewa tylko na baczność. 
Stale mówi pan o młodych wykonawcach. Jak pana zdaniem 
umuzykalniona jest ustrońska młodzież?
Bardzo. To dziwne, bo nie ma tu szkoły muzycznej. Jest Ognisko 
Muzyczne i miałbym tu propozycję, podobną do tego  co stosują  
w Trójwisi. Chodzi o wychwytywanie motywów ludowych  
i w tym kierunku kształcić dzieci. Wtedy, mogą być pewni, że 
będzie nie 80 dzieci, a 250.
Dziękuje za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

jazz  na  ludoWo

dyryguje W. Wilczak.                   Fot. W. Suchta

(dok. ze str. 1)

*    *    *
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*    *    * 

*    *    *
*    *    * 
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08.��.�008 r.
W godz. 19.30-21 wyjeżdżając z 
terenu prywatnej posesji przy ul. 
Kojzara, kierujący lancą mieszka-
niec Dzięgielowa wymusił pierw-
szeństwo pojazdu na vw passacie.
�-��.��.�008 r.
Z piwnicy bloku nr 2 na Osiedlu 
Cieszyńskim skradziono rower 
marki kellys, rama w kolorze 
szaro-pomarańczowym.
��.��.�008 r.
O godz. 14 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Wisły, który 
dokonał kradzieży obieraka do 
ziemniaków. 

8.��.�008 r.
Strażnicy przeprowadzili kontrolę 
straganów na targowisku miej-
skim w zakresie przestrzegania 
regulaminu targu i przepisów 
sanitarnych.
�0.��.�008 r.
Przeprowadzono kontrole po-
rządkowe w centrum. W jednym 
przypadku administracji budyn-
ków przy ulicy Konopnickiej 
nakazano zaprowadzenie po-
rządku.
��.��.�008 r.
Wyjazd z pracownikiem MOPS do 
jednej posesji na ul. Wczasowej. 
��.��.�008 r.
Interweniowano w sprawie bez-
pańskiego psa na ul. Polańskiej. 
Zwierzę zostało przewiezione do 
schroniska w Cieszynie.
��.��.�008 r.
W trakcie obserwacji na monito-
ringu parku kuracyjnego, zauwa-
żono tam młodzież spożywającą 
alkohol. Młodzi ludzie zostali 
przewiezieni na Komisariat Poli-
cji w Ustroniu, gdzie trzy osoby 
zostały ukarane mandatem karnym 
w wysokości 100 zł., a po dwie 
z nich na komisariat zgłosili się 
rodzice.

��.��.�008 r.
O godz. 19.20 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Ustronia, 
który skradł baton.
��.��.�008 r.
O godz. 12 na ul. 3 Maja kierujący 
fordem escortem mieszkaniec 
Rudy Śląskiej nie dostosował pręd-
kości do panujących warunków na 
drodze, doprowadzając do kolizji  
z fordem fiestą kierowanym przez 
mieszkankę Ustronia.
�4.��.�008 r.
O godz. 21.15 funkcjonariusze KP 
w Ustroniu na ul. Równica zatrzy-
mali 2 mieszkańców Ustronia, któ-
rzy usiłowali dokonać włamania 
do Grill Baru na Równicy.

��.��.�008 r.
Strażnicy interweniowali przy ul. 
Katowickiej w sprawie padniętego 
lisa. Zwierzę zutylizowano. (aw) 

*    *    *

*    *    *

Wieczory kolęd 
w Angels! 

SYLWESTER 
już za moment... 
33-854-42-33 

rezerwacje miejsc.

20.30 
co piątek muzyka na żywo

 19.12 - Łukasz Piechota 
Świątecznie !

Kolędy i utwory świąteczne 
w wykonaniu rewelacyjnego 

pianisty. 

Helena Kral  lat 81  ul. Katowicka 25
Franciszek Kudła lat 66  ul. Katowicka 266
Krystyna Strzyż lat 74  ul. Manhatan 6/24

CI, KtóRzy oD nAS oDESzLI:

SpEKtAKL JASEłKoWy
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej” 

ma zaszczyt serdecznie zaprosić na spektakl jasełkowy „W betle-
jemskiej stajence”, który odbędzie się 19 grudnia 2008 r. (piątek) 
o godzinie 16.00 w lokalu Ośrodka, ul. Rynek 4 w Ustroniu.

SALon 
KoSMEtyCzny 

SPA 
W Hotelu Jaskółka***

zaprasza na szeroką 
gamę zabiegów:

-  masaże
- pielęgnacja ciała oraz 
 twarzy
-  pielęgnacja dłoni i stóp

Ustroń, ul. Zdrojowa 10
tel. (��) 854-48-40 

wew. 133 ZaprasZamy!
Wyprzedaż butów 

zimowych 
Atrakcyjne ceny!

SKLEP OBUWNICZY
Ul. Daszyńskiego 12b

W artykule autorstwa Ireny Maliborskiej pt. „Krótka historia 
Rakowskich z Ustronia”, ukazały się dwa błędy przez autorkę 
niezawinione: 1. Nazwisko budowniczego, u którego zatrudnił 
się mój ojciec brzmieć powinno prawidłowo Nossek, a nie jak 
podano za Pamiętnikiem Ustrońskim Nassak. 2. Mgr inż. Jerzy 
Dzierżewicz jest konstruktorem, a nie architektem – współpracu-
jemy razem.                              Halina Rakowska-Dzierżewicz

26.12 - Kasia Zareba    
Kwartet 

 Finezyjnie, jazzująco... 

SproStowaNIe

27,28.12 - Karolina Kidoń 
Band  

Z charakterystyczną energią! 

29.12 - Zbigniew Bałdys  
Świąteczna niespodzianka 

z Ivo! 

SzACHoWE MIStRzoStWA
Odbyły się Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego w szachach 

szkół podstawowych. Ustroń reprezentowała Szkoła Podstawo-
wa nr 2. Nasi szachiści zajęli drużynowo 3 miejsce, natomiast 
indywidualnie Dawid Gorol z klasy IV był 2, a Jan Śliwka  
z klasy II był 9. Dziewczynki zajęły też 3 miejsce, przy czym 
Dominika Krakowczyk z klasy III była 3, a Małgorzata Goryczka  
z klasy VI była 7. Opiekunem szachistów z „dwójki” jest Marcela 
Bigos. Tak chłopcy, jak i dziewczęta, awansowali do rozgrywek 
rejonowych.

1 grudnia odbyły się w Strumieniu Gimnazjalne Mistrzostwa 
Powiatu Cieszyńskiego w szachach. Drużynowo dziewczęta  
z Gimnazjum nr 2 zajęły 2 miejsce, a indywidualnie S. Szlajss 
była 3, A. Koźlak 9. Tym samym dziewczęta awansowały  do 
zawodów rejonowych. Gorzej grali chłopcy plasując się na 9 
miejscu. Kamil Duda był 13, a Konrad Kania 15.*    *    *

15 grudnia obserwowaliśmy inwersję.            Fot. W. Suchta
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w		herMaNIcach
10 grudnia odbyło się zebranie mieszkańców Hermanic. 

Przewodnicząca Zarzadu Osiedla Maria Cholewa witała gości: 
burmistrza Ireneusza Szarca, przewodniczącego Rady Miasta 
Stanisława Malinę, radnych Marię Jaworską i Wiesława Śliża. 
W zebraniu Zarząd Osiedla reprezentowali: M. Cholewa, Jerzy 
Tomiczek i Józef Śliż. W protokole z zebrania czytamy:

W swoim wystąpieniu burmistrz skupił się na planach inwesty-
cyjnych, dotyczących miasta i dzielnicy. Inwestycje planowane 
w Hermanicach w roku 2009 to:

- Przebudowa ul. Dominikańskiej; inwestycja realizowana 
razem z Zarządem Powiatu Cieszyńskiego. Wartość inwestycji 
około 2 min złotych.

- Kontynuacja sukcesywnie wykonywanych nakładek asfal-
towych na pozostałych ulicach osiedla. Ulice przewidziane do 
wzmocnienia nawierzchni to: część ulicy Uroczej, łączniki przy 
ulicy Choinkowej i w Starej Kolonii (ul. Wiśniowa). Inwestycja 
planowana do wykonania w ciągu całego roku.

Wśród inwestycji z zakresu uzbrojenia terenu w infrastrukturę, 
planowane są następujące przedsięwzięcia:

- budowa kanalizacji i wodociągu przy ulicach: Wspólnej, 
Folwarcznej, Sosnowej,

- wykonanie projektu budowy kanalizacji po prawej stronie ul. 
Skoczowskiej, od granicy Hermanic z Ustroniem do przystanku 
autobusowego Hermanice.

Kontynuowany będzie również remont Przedszkola nr 4  
w Hermanicach. Inwestycja podzielona jest na etapy i trwać 
będzie jeszcze kilka lat.

Do napisania tego tekstu zdecydowałem się po spotkaniu  
z ciekawym człowiekiem panem Janem Chmielem z Kowali  
i wysłuchaniu jego wierszy, „Gwarą haftowanych”. Taki tytuł nosi 
zbiór wydany w ubiegłym roku jako dodruk, a jeden z wierszy 
zatytułowany został „Rzeczka”. Autor pisze, a właściwie opisuje 
Bładnicę, nad która się urodził i mieszkał. Bładnicę tworzą po-
łączone potoki Bładniczka i Żabiniec, a ta wpada do rzeki Wisły 
w Skoczowie. 

Ponieważ urodziłem się nieco wcześniej w Ochabach, za-
pamiętałem rzekę Wisłę, kiedy jeszcze była uregulowana tzw. 
korekcją progową, a brzegi umocnione były opaskami siatkowo 
– kamiennymi i zarośnięte wikliną. Wały rzeczne porastała ma-
cierzanka, mietlica, a miejscami ciernista ostrężyna i bajecznie 
pachnące poziomki. Poniżej progów i pod mostem były plosa, 
w których pływały ryby, zaś latem były ulubionym miejscem do 
kąpieli dla młodzieży. 

Po 40-tu latach znów spaceruję nad Wisłą i Bladniczką. Mam 
pełną świadomość zmian, które się dokonały, a także tego, co bez-
powrotnie zniknęło. Nie mogę patrzeć obojętnie na strugę wody, 
płynącą wybetonowanym rynsztokiem – całkowicie pozbawio-
nym życia. Dlatego pozwalam sobie zadedykować czytelnikom 
Gazety Ustrońskiej, wiersz zatytułowany „Rzeczka” z nadzieją, 
że się zrozumiemy.                                         Kazimierz Hanus

Sprawy bieżące oraz dyskusja mieszkańców toczyła się wokół 
codziennych problemów dzielnicy, wynikających głównie z bie-
żących obserwacji mieszkańców. Denerwujące są przyziemne 
sprawy, które pomimo interwencji u właściwych służb nie są 
załatwiane w odpowiednim czasie. Mieszkańcy skarżyli się na po-
niszczone znaki drogowe oraz nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego, nieskoszoną trawę na poboczach dróg i ulic, a także 
na uszkodzenia dróg oraz oświetlenia ulicznego, wysypywanie 
śmieci na przystankach i w miejscach niedozwolonych.

Wnioskowano również o skanalizowanie ulicy Sosnowej, 
domów znajdujących się pomiędzy Młynówką a granicą Lasów 
Państwowych. Ponadto mieszkańcy ul. Owocowej po raz kolejny 
postulują naprawę nawierzchni i uzupełnienie oświetlenia.

Do tych spraw ustosunkował się burmistrz. W sprawie ul. So-
snowej zostaną podjęte przez Urząd Miasta odpowiednie starania, 
w celu wykonania projektu sieci wodnokanalizacyjnej.

Odnośnie ulicy Owocowej burmistrz stwierdził, że ulica ta 
była przez długi okres drogą zakładową i trwają czynności nad 
przejęciem terenu na rzecz gminy.

Mieszkańcy ulic Różanej i Osiedlowej proszą o obicie istnie-
jącej betonowej tablicy informacyjnej drewnem, celem przywró-
cenia jej do użyteczności.

Na zakończenie dyskusji głos zabrała przewodnicząca  
M. Cholewa. Zwróciła uwagę na fakt, iż kadencja Zarządu Osiedla 
kończy się wiosną przyszłego roku. W związku z tym, poprosiła 
mieszkańców o liczne przybycie na wiosenne zebranie, w celu 
wybrania nowych władz dzielnicy, ponieważ wymagana jest 
odpowiednia frekwencja, aby można było wybory uznać za wią-
żące. Poprosiła również o przemyślenia na temat wyboru nowego 
przewodniczącego oraz konstruktywnego Zarządu Osiedla.

o bładniczce Jan Chmiel
Płynie, wije się rzeczka, jak błyszcząca wstążeczka

Ten wierszyk z dzieciyncej ksionżeczki, 
pasuje, jak łuloł do moji rzeczki, 
co to płynyła opłotkami
dziedziny zwanej Bładnicami. 
To samo miano rzyczka dostała, 
Bładnica. Krynte, łurocze koryto miała. 
Na łobóch brzegach hrube kónary 
rozkłodoł jasiyń, grab i dómb stary. 
Tu łolsze szczelnie brzegi zaciemiały, 
a kwitnące lipy miodym nóm wóniały. 
Lecy kany zaś drzew rosło se jiglaste  
i do góry w konkury szło z gojym liściastym.
 
Wody toczyła ku progym chałupy rodzinnej. 
W rzyce tej latym spokojnej, niewinnej 
mógłech się ciopsać z rówieśnikami, 
kaczki na wodzie puszczać plasiokami 
i ponurkować na głymboczynie. 
W brzegach, kaj gynsto splecione korzynie, 
wiklinowego przistawić kosza i wierzgać 
kijym do postrzodka lalca czy szczuposza. 
Dycki filowali my na moczykijów, 
co wiecznie szmatłali po naszej kończynie 
i dziwili się zawdy, że ryby nie brały, 
a łony już na maśle w brutfanie pływały. 

Czasym jednako rzeczko se pofolgowałaś. 
Na wiosne przez groble wody przelywałaś, 
a w lecie po każdej wiynkszej ulisze 
mlyczosz z bańkami ni móg przebyć ciebie. 
Ławy rozbiyrałaś rozbierałaś niosłaś ku Skoczowu. 
Tam się przesiadały na ekspres ku morzu. 
I jak to w życiu bywo, przez taki głupoty 
napytałeś se biydy. Coby ni mieć łostudy  
z niepokornóm czasami harcujóncóm rzykom, 
ludzie wyprościli jeji krynte koryto 
i zrobili z ni kanał z drótów i kamieni. 

Już się nad brzygami wiyrzba nie zielyni. 
Nie zaśpiywo ptoszek miyndzy gałynziami, 
nie przysiednóm pod lipóm, w ciyniu zakochani. 
Tóż kie bych włodoł pyndzlym, paletom, farbami, 
tamtóm rzyczke, namalowałbych tynczy kolorami. 
A że pióro mi słóży jako tako jeszcze, 
Twój czar co pamiientóm, to łópisołech wierszym. bładniczka dziś.                                                            Fot. W. Suchta
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o polityce mieszkaniowej mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza
W ubiegłym tygodniu dokonano osta-

tecznego odbioru budynku wielorodzinne-
go na tzw. klocowisku. Budynek składa się 
z trzech segmentów i jest własnością Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego, spółki 
ze stuprocentowym udziałem miasta. Stąd 
istotne jest, jaką prowadzi się politykę 
zasiedlania tych nowych mieszkań.

Przed przystąpieniem do budowy usta-
lono, że zasiedlanie będzie się odbywać na 
następujących zasadach: 

Jeden segment zostaje zarezerwowany 
dla oczekujących na mieszkania i będących 
na liście TBS. Odbywa się to na podobnych 
zasadach, jak zasiedlanie os. 700-lecia  
i tu trzeba spełniać odpowiednie kry-
teria TBS. Generalnie chodzi o osoby 
będące w stanie stabilnie opłacać czynsz 
oraz gwarantujące prawidłowe użytkowa-
nie lokalu. Spośród wielu oczekujących  
w TBS mieszkania na takich zasadach 
mogło otrzymać zaledwie 12.

Pozostałe 24 mieszkania, czyli dwa 
segmenty, zasiedla gmina i związane to jest  
z prowadzoną polityką mieszkaniową. Do 
remontu przeznaczany jest jeden z Wielkich 
Domów, po czym zmieni przeznaczenie. 
Mieszkający tam muszą otrzymać miesz-
kania. Jednocześnie są 24 nowe mieszkania 
na klocowisku. Wcześniej poinformowano 
wszystkich zasiedlających mieszkania 
komunalne, że jest możliwość zamiany 
mieszkania i przeprowadzki do nowego 
lokalu. Komisja Mieszkaniowa działają-
ca przy Radzie Miasta po kilkakrotnych 
weryfikacjach wniosków wybrała osoby 
regularnie opłacające czynsz, posiadające 
najdłuższy staż, a ich lokale wymagają 
remontu. Oczywiście przeprowadzka do 
nowego mieszkania powoduje, że czynsz 
wzrośnie i osoby składające wnioski po-
winny udokumentować możliwość jego 
regularnego opłacania. 

Cała polityka dotycząca 24 nowych 
mieszkań polegała też na tym, aby odzy-
skiwać lokale w istniejących zasobach, 
a tym samym umożliwić zasiedlenie ich 
przez te rodziny z Wielkiego Domu, które 
nie otrzymały przydziału do nowego bu-
dynku. Można więc stwierdzić, że jest to 
operacja rotacyjna. Część mieszkających  
w zasobach komunalnych, przeprowadza 
się do nowych mieszkań, a zwolnione lo-
kale zostają ponownie zasiedlone. 

Nowe lokale są o wyższym standardzie, 
ale zarządzane przez TBS, czyli będziemy 
tu mieli do czynienia z elementami go-
spodarki rynkowej, czyli czynsz zależny 
będzie od wielu czynników, przede wszyst-
kim od aktualnych cen. Mam nadzieję, że 
dokonano właściwego wyboru, a przyszli 
lokatorzy będą zadowoleni ze swoich 
mieszkań, ale jednocześnie będą czuli się 
za nie odpowiedzialni.       Notował: (ws)

Każdy poniedziałek i piątek to tradycyj-
nie w Ustroniu dzień targowy. Targowisko 
to jedno z najczęściej uczęszczanych 
miejsc, gdzie można  kupić wszystko, po-
cząwszy od marchewki poprzez  skarpetki, 
a na śrubokrętach kończąc. Mieszkańcy 
robiąc zakupy  jednocześnie spotykają 
się ze znajomymi, ucinając pogawędki, 
dzieląc się spostrzeżeniami co do pogody, 
polityki i życia prywatnego. Jednakże 
kupujący to nie tylko ustroniacy, jest 
również wielu przyjezdnych, dla któ-
rych miejsce to stanowi niejaką formę 
folklorystycznej rozrywki. Sprzedawcy 
oferują towar od importerów, z giełd,  
a niektóre osoby handlujące owocami czy 
warzywami, jajkami i serami,  często mają 
swój towar z własnego gospodarstwa.  
Większość z nich  handluje na ustrońskim 
targu od wielu lat. Są nawet tacy, którzy 
handlują 10-15 rok. Znają więc swoich 
klientów i doskonale wiedzą, co komu 
polecić, co dla kogo odłożyć, o co grzecz-
nościowo zapytać. Ogólnie są zadowoleni 
z dochodów, chociaż sprzedaż spadła po 
wybudowaniu marketów, w których, jak 
wiadomo, można kupić wszystko.  Rów-
nież obszar targowiska pomniejszył się  po 
wybudowaniu w pobliżu jednego z nich. 
Kiedyś stoiska stały jeszcze wzdłuż ulicy 
Ks. Kojzara, gdzie teraz jest zrobiona 
nowa droga i parkingi, i nie ma już miejsca 
na stragany, a sam  plac targowy też jest  
o wiele uboższy w stoiska. 

W planach Urzędy Miasta, który ma fun-
dusze na ich realizację, jest przeniesienie 

targowiska w miejsce starego tartaku, przy 
dworcu PKP. Wokół niego usytuowane zo-
stały by inne stoiska, oferujące towar rów-
nież w inne dni tygodnia. Z założeniem, 
że np. wtorek to „dzień starych książek”. 
Wtedy też każdy mógłby przynieć swoje  
i je sprzedać lub wymienić, albo kupić. 
Inny dzień  to znowu inna oferta. Byłby to 
kiermasz z prawdziwego zdarzenia, połą-
czony z pięknym  obejściem  parkowym. 
Każdy mógłby przyjść, zrobić zakupy, 
spotkać się ze znajomymi. Targ byłby for-
mą rozrywki i dla mieszkańców  Ustronia 
i dla przyjezdnych. Po przeprowadzeniu 
sondażu wśród handlujących okazało 
się jednak, że większość jest negatywnie 
nastawiona do tej koncepcji. Powodów 
było dużo. Tylko mała garstka osób była 
nastawiona pozytywnie. Twierdząc, że 
jeśli będzie to miejsce nowoczesne, ładne, 
przyciągające klienta, to na pewno dobrze 
się przyjmie. 

Jednakże, aby targowisko pozostało w tym 
miejscu, w którym jest obecnie, musi zostać 
wyremontowane, w przeciwnym bowiem ra-
zie zostanie zamknięte, gdyż nie spełnia wy-
mogów sanepidu. Posiada złą nawierzchnię 
oraz nie ma odprowadzenia wody. Toalety 
też pozostawiają wiele do życzenia. 

Jeśli jednak plan Urzędu Miasta nie 
przyjmie się, to w miejscu tartaku powsta-
ną budynki mieszkalne, gdyż  chętnych 
na mieszkania jest sporo, a targ zostanie 
w tym miejscu, w którym jest i będzie 
cierpliwie czekał na modernizację. 

                                       Sonia Cieślar

targowISko
dzień targowy.                            Fot. S. cieślar
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żyją gWarą

HonoroWy 
członek tMu

6 listopada w sali widowiskowej GOK w Zebrzydowicach, 
odbyła się piąta, jubileuszowa edycja konkursu gwarowego „Po 
cieszyńsku po obu stronach Olzy”. W konkursie tym organizo-
wanym rokrocznie przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska w Katowicach, przy współudziale PZKO 
w Republice Czeskiej, jak również lokalnych samorządów  
i ośrodków kulturalnych, uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 
uczestniczyli już trzykrotnie i za każdym razem nasza obecność 
została doceniona. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów  
z udziałem m. in. jury pod przewodnictwem prof. Wierachow-
skiej – Jankowskiej, pomysłodawcy konkursu Zbigniewa 
Zborka, prezesów stowarzyszeń patronujących konkursowi  
i przedstawicieli samorządów lokalnych, odbyło się 20 listopada 
w Zebrzydowicach.  W tym roku w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjalnych  nasza uczennica Magdalena Rymorz zdobyła 
trzecie miejsce, a Paweł Grzyb otrzymał wyróżnienie. Dodatkowo 
Gimnazjum nr 2 zostało uhonorowane pucharem prezesa PZKO w 
Republice Czeskiej i nagrodą od Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska – „ W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i włożone 
serce w propagowanie mowy praojców Ziemi Cieszyńskiej”.

Godnie zaprezentowali się również najmłodsi ustro-
niacy z Przedszkola nr 6. W swojej kategorii drugie miej-
sce zdobyła  Magdalena Grudzień, trzecie - Oliwia Smyk  
i  Paweł Markuzel , natomiast wyróżnienie otrzymała Dominika 
Raszka. Wyróżnienie otrzymała również Andrea Cabrera  Blanco 
– SP nr 6 w Ustroniu.                                   Monika Rzeszótko

W uzupełnieniu artykułu Wojsława Suchty pt. „Zagrali Bacha”, 
zamieszczonego w 50. numerze Gazety Ustrońskiej, Zarząd Towa-
rzystwa Miłośników Ustronia pragnie poinformować Czytelników 
o sympatycznym akcencie, jaki miał miejsce na zakończenie 
koncertu, a niestety nie wspomniano o nim w tekście.

Otóż w listopadzie 1999 r. Adam Matyszkowicz/Makowicz, 
majacy dom rodzinny w Ustroniu Jaszowcu, akceptując propo-
zycję ówczesnej wiceprezes Zarządu TMU Haliny Rakowskiej-
Dzierżewicz, podpisał deklarację wstąpienia w szeregi naszej 
organizacji. Natomiast w 2003 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia 
otrzymał tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników 
Ustronia.

Wreszcie nadarzyła się okazja, aby osobiście o tym fakcie 
poinformować mistrza Adama i równocześnie podziękować za 
10-letnią działalność charytatywną na rzecz miasta Ustronia.  
W imieniu organizacji bukiet kwiatów oraz egzemplarz Pamięt-
nika Ustrońskiego wraz z dedykacją, wręczyli członkowie TMU 
– Elżbieta Sikora i ks. proboszcz Piotr Wowry.

A ponieważ mistrzów było dwóch, prof. Julian Gembalski, 
znający Ustroń z lat młodości, współpracujący z Parafią Ewange-
licko-Augsburską oraz mający tutaj przyjaciół, również wyraził 
chęć przystąpienia do najstarszego stowarzyszenia miłośników 
swojej miejscowości na ziemi cieszyńskiej.  

                       W imieniu Zarządu TMU Bożena Kubień 

Mistrzowie adam Makowicz i prof. julian gembalski w otoczeniu 
członków towarzystwa Miłośników ustronia.       Fot. Michał Pilch	

a. Makowicz w kościele ap. jakuba.                           Fot. W. Suchta

Tak, jak informowaliśmy wcześniej, 8 grudnia do Ustronia 
przyjechał ambulans do poboru krwi z bielskiego Oddziału Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na akcję 
zgłosiło się 57 osób. Krew oddało 46 dawców. 

Jeśli chodzi o grupy krwi to pobrano: 
Z grupy:  0”+” – 5 jednostek,
0”-” - � jednostki,
A”+” - �8 jednostek,
A”-” - 4 jednostki,
B”+” - 7 jednostek,
B”-” - � jednostki,
AB”+” - � jednostki,
AB”-”- 4 jednostki.
Grudniowa akcja była piątą i zarazem ostatnią w tym roku, nad-

szedł więc czas na małe podsumowanie. �8 stycznia zarejestrowały 
się 8� osoby. Krew oddało �8 dawców. Zebrano wówczas �0,� 
litra krwi. �8 kwietnia zarejestrowało się 59 osób. Krew oddało 
5� dawców. Zebrano:��,8 litra krwi. �8 lipca zarejestrowało 5� 
osób. Krew oddało 4� dawców. Zebrano:�0,7 litrów krwi. � paź-
dziernika zarejestrowało się 58 chętnych. Krew oddało 49 dawców. 
Zebrano: �� litry krwi. 8 grudnia zarejestrowało się 57 dawców. 
Krew oddało 4� osób. Zebrano: �0,7 litrów krwi.  Łącznie w ciągu 
całego roku pobrano w naszym mieście ��7,8 litrów krwi (a w 2007 
r. ��0 litrów). Ustroń liczy około 15340 mieszkańców. W wieku 
18-65 lat (a więc teoretycznie zdolnych do oddania krwi) jest nas 
10 tys. Łatwo obliczyć, że w styczniowej akcji wzięło udział 0,68 
%, w kwietniowej – 0,53 %, w lipcu – 0,46 % a w październiku 
– 0,49 % mieszkańców Ustronia, a w grudniu – 0,46%. Nadal 
największy pobór krwi, w dawnym woj. bielskim, odnotowuje 
się w gminie Lipowa koło Żywca. Średnio w każdej akcji krew 
oddaje ��0 osób. Wydawać by się mogło, że to niedużo, ale biorąc 
pod uwagę, że gmina ta liczy 3 tys. mieszkańców to krew oddaje  
4 % mieszkańców (dla porównania w naszym mieście krew oddaje 
0,5% mieszkańców). W tym roku w czasie 3 akcji w Lipowej 
oddano ��� litry krwi, w Ustroniu jedynie 117,8 litra. Pracownicy 
bielskiej stacji krwiodawstwa jeszcze nigdy nie odjechali stamtąd 
z pustymi rękami, ale niedzielne zbiórki krwi przerastają ich ocze-
kiwania. Należy mieć tylko nadzieję, że 2009 rok będzie lepszy,  
a wszystkich dorosłych ustroniaków, którzy mogą i chcą podzielić 
się swoją krwią, serdecznie zapraszam już dziś na kolejną akcję, 
która odbędzie się 26 stycznia 2009 r.                                          (mp) 

46  daWcóW
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Na fotografii z 1956 r. widoczni są uczestnicy obozu harcer-
skiego z ustrońskiej Szkoły Podstawowej nr 1, który urządzono 
w Świerklańcu. W pierwszym rzędzie od lewej: NN, NN, Anna 
Kasik, Lusia Żmija, Anna Ślebioda, Marta Dekarli, Karola Śliwka, 
Zofia Siedloczek, Maria Sikora, w drugim rzędzie: Helena Ku-
bok, Maria Stawinoga, Hilda Penkała, Maria Gawlas, w trzecim 
rzędzie: Eryk Zawada, J. Biłko, Jan Stec, Jerzy Śliż, Jan Richert, 
druhowie: Gustaw Sikora, Władysław Wdówka, Jan Kołaczyk, 
Józef Bujok, Jan Nowak, Bronisław Micherda. Fotografię uży-
czyła i opisała Zofia Matuszyńska.
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Jeżeli ktoś ma skromne wy-
magania wystarczy kupić stół, 
krzesło, jakiś materac i można 
mieszkać – mówi Zbigniew 
Drózd, właściciel firmy Servi-
ceBud, głównego wykonawcy 
osiedla na klocowisku, czyli 
miedzy ulicami Daszyńskiego 
i Dworcową. - Budowa zosta-
ła rozpoczęta wiosną 2007 r. 
Pierwszy etap to budynek A w 
stanie surowym, co wykonano 
do sierpnia 2007 r. i wtedy za-
padła decyzja, by trzy budynki 
wybudować jak najszybciej. 
Odbył się przetarg na drugi 
etap , wygrało konsorcjum na-
szej firmy i Gresanu. Termin 
określono na 30 listopada 2008 
r. – mówi Z. Drózd  – Nie ukry-
wam, że sprzyjała nam pogoda 
i na dzień dzisiejszy wszystkie 
trzy budynki są gotowe. 36 
mieszkań, w granicach 1900 
m2 powierzchni użytkowej. 

Rozmawiamy w przeddzień 
zasiedlenia można więc jeszcze 
zobaczyć mieszkania. Są trzy 
klatki schodowe, w każdej po 
dwanaście mieszkań, po trzy 
na kondygnacji. Mieszkania 
na poddaszach to przedpokój, 
łazienka, pokój i duży pokój  
z aneksem kuchennym. Pozo-
stałe mieszkania na niższych 
piętrach nie maja aneksu, ale 
oddzielną kuchnię. Każde  

z mieszkań ma w granicach 
50 m2. Są wyposażone, nawet  
w wiszące lampy. Wokół bu-
dynku zbudowano drogi, par-
kingi i chodniki.
- Standard mieszkań jest zu-
pełnie inny od budowanych 
w systemie deweloperskim 
– twierdzi Z. Drózd. – Wszyst-
kie mieszkania zostały wy-
posażone w gotowe łazienki, 
czyli jest tam wanna, ubika-
cja, umywalka i piec central-
nego ogrzewania. W każdym 
mieszkaniu wykonano podłogi,  
w części z płytek, w części 
panelowe. Ściany pomalowano 
na biało, tak by nikomu nie 
utrudniać życia, gdy zechce 
mieć inne barwy. W kuchni jest 
zlewozmywak i piec gazowy 
z piekarnikiem elektrycznym. 
Gresan zajmował się wszyst-
kimi instalacjami centralnego 
ogrzewania, które są w każdym 
mieszkaniu oddzielne. Ponadto 
robili kanalizację, deszczówkę. 
Nasza firma zajęła się częścią 
budowlaną. Na osiedlu spo-
ro terenu przeznaczono pod 
parkingi, jest też niezależna 
stacja trafo. W budynkach nie 
przewidziano strychów i piw-
nic. Dodatkowo jeszcze każde 
mieszkanie wyposażone jest  
w gniazdko z wejściem na an-
tenę satelitarną, telefon. 

Wszystkimi mieszkaniami za-
rządzać będzie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego.
- Miasto przekazało grunt pod 
budowę, projekt, pieniądze 
i poleciło wykonać zadanie 
– mówi prezes TBS Bogdan 
Baron. – Całość osiedla jest 
dobrem spółki, a spółka jest 
w stu procentach własnością 
miasta. To miasto przekazało 

nowy budynek to trzy klatki schodowe i 36 mieszkań.                                                  Fot. W. Suchta

całą kwotę 4.870.000 zł na 
realizację tego osiedla. Wy-
starczyło to na budowanie od 
zera pod klucz.

W bloku A zamieszkają 
osoby z listy TBS, w pozo-
stałych dwóch z listy miej-
skiej zaakceptowanej przez 
Komisje Mieszkaniową przy 
Radzie Miasta. Wszystkich 36 
najemców podpisuje umowy  

gMinna  MieSzkanióWka

Spotkanie przed zasiedleniem.                                   Fot. W. Suchta
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z TBS. Wszystko to na pod-
stawie umowy miasta z TBS 
mówiącej, że 24 mieszkania 
zasiedlone zostaną przez oso-
by oczekujące na mieszkanie 
na liście miejskiej. Wszystko 
są to mieszkania czynszowe,  
a czynsz za metr kwadratowy 
wynosi 6,8 zł. Czynsz jest tej 
samej wysokości dla wszyst-
kich najemców.

W budynku na klocowisku, 
każdy mieszkaniec musi wpła-
cić jedynie kaucję w wysokości 
sześciokrotnego czynszu
- To jedyny wysiłek finanso-
wy czyniony przez najemcę 
– mówi B. Baron. – Osiedle 
jest chronione przez 24 godzi-
ny na dobę.

Osiedle obecnie ma nowe 
drogi i parkingi, choć nieco 
dalsze otoczenie nie jest za-
chęcające. Leży trochę gruzu, 
ale to można wywieźć. Go-
rzej z okolicznymi płotami w 
dość złym stanie. Tuż pod bu-
dynkami ulokowano śmietnik  
i stację trafo – chyba niezbyt 
rozsądnie.
- Towarzysząca infrastruk-
tura już powstała. To drogi, 
parkingi, oświetlenie osiedla 
– mówi B. Baron. – Na wiosnę 
musimy doposażyć to osiedle  
w niezbędne ławki, piaskow-
nice dla dzieci. Zostanie po-
siana trawa. Co do śmietnika 
to pytania proszę kierować do 
projektantów. Jest prowadzona 
segregacja, stoją odpowiednie 
pojemniki. Pewnie lokalizację 
śmietnika można zmienić, ale 
nam zależało na szybkiej re-
alizacji zgodnie z projektem. 
Natomiast stacja trafo to nie 
nasza inwestycja tylko zakładu 
energetycznego. Generalnie to 

dobrze, że ta stacja w ogóle tam 
jest. Gdybyśmy nie wykonali 
projektu we własnym zakresie, 
stacja trafo stanęłaby w 2009 r. 
Wszystko jest też uwarunko-
wane tym, gdzie znajdują się 
linie przesyłowe. Co do płotu 
betonowego, nie jest on wła-
snością TBS. My trzymamy się 
własnego terenu i jest on ładnie 
zagospodarowany. Płot nie jest 
elementem zdobiącym i trzeba 
będzie coś z nim zrobić. Nam 
żadne płoty nie sa potrzebne, 
bo mamy dobre układy z są-
siadami.

Dość prosto zaprojektowano 
drogi. Jest tylko jeden wjazd od 
ul. Daszyńskiego. Z ul. Dwor-
cowej, oddalonej od budynku 
o kilka metrów, nie można 
wjechać.
- Zrealizowaliśmy to osiedle 
zgodnie z projektem – mówi 
B. Baron. – To my dołożyliśmy 
do projektu połączenie chodni-
kami z ul. Dworcową. 

Budynek, czy też trzy 
budynki na klocowisku, to 
pierwsze mieszkania wybu-
dowane w Ustroniu z budżetu 
miasta. Miasto dysponowało 
mieszkaniami komunalnymi, 
ale były one w starych bu-

dynkach. Kiedyś mieliśmy 
też sporo mieszkań w blokach 
zakładowych, które po 1989 
r. zostały skomunalizowane. 
Wynika z tego, że budynek 
na klocowisku jest pierwszym  
w Ustroniu wybudowanym za 
pieniądze z budżetu miasta. 
Poprzednie os. 700-lecia bu-
dowano z kredytu bankowego 
i dlatego też czynsz jest tam 
wyższy. 
- Moim zdaniem to cenna inwe-
stycja, zważywszy na zapotrze-
bowanie na mieszkania – mówi  
Z. Drózd. - Ludzie gdzieś mu-
szą mieszkać, a nie każdego 
stać na zakup mieszkania. Tak 
jest zresztą na całym świecie. 

Obecnie w TBS na miesz-
kanie oczekuje 200 osób,  

a na mieszkania komunalne 
40 osób.
- Mamy nadzieję na budo-
wę kolejnych osiedli. Obok 
powstałego osiedla jest jesz-
cze plac do zagospodarowa-
nia dwoma, trzema blokami 
– mówi B. Baron. – TBS jest 
jedyną tego rodzaju spółką  
w powiecie cieszyńskim. 
Chętnie służylibyśmy pomo-
cą innym gminom. Możemy 
podzielić się doświadczeniami  
np. z gminami „Beskidzkiej 
5”. 

Na razie w budynkach na os. 
700-lecia czynsz jest w całości 
ściągalny.
- To piąty rok użytkowania  
i ściągalność to 100% co mie-
siąc, przy wysokości 9,2 zł za 
m2 – mówi B. Baron.

W piątek 12 grudnia wszy-
scy najemcy odebrali klucze do 
nowych mieszkań w budynku 
na klocowisku.

                 Wojsław Suchta
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MIEjSKa BIBLIOTEKa PUBLICZNa  im. j. Wantu³y 
Rynek 4, tel. 854-23-40. 

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. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
galeria „Pod jodłą”:
Malarstwo Iwony dzierżewicz-Wikarek - wystawa czynna 26.11.2008 r. - 31.01.2009 r.
KLUB PROPOZYCjI: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 
OddZIa£ CZYNNY:  codziennie w godz. 11-16.

gaLERIa SZTUKI WSPóŁCZESNEj „Na gOjaCH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. galeria czynna ca³y czas.

gaLERIa SZTUKI WSPóŁCZESNEj „ZaWOdZIE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCjI I WYSTaW aRTYSTYCZNYCH
Rynek 3a, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

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

WYSTaWa MOTOCYKLI ZaBYTKOWYCH - RdZaWE dIaMENTY

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIa KaTOLICKa  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

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

TOWaRZYSTWO KSZTaŁCENIa aRTYSTYCZNEgO - Ognisko Muzyczne   MdK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

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

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

policja, stra¿ miejska

FUNdaCja œW. aNTONIEgO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

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

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

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

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

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

STOWaRZYSZENIE POMOCY dZIECIOM I ROdZINIE”MOŻNa INaCZEj”W USTRONIU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 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 13.30-
16.30 (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.

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.

czekamy na śnieg?                                Fot. W. Suchta
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Ludeczkowie mili

pozIoMo: �) ma 24 godziny, 4) dzielnica Ustronia,  
�) najwyższy kontroler, 8) uroczysty koncert, 9) na towarze, 
�0) gra zręcznościowa, ��) bajkowy skarbiec, ��) pierwiastek 
promieniotwórczy, ��) sucha kiełbasa z osła, �4) danie mię-
sne, �5) zapomniane dziś imię męskie, ��) gruby spleciony 
sznur, �7) chęć przystąpienia, 18) bohaterka elementarza,  
�9) lipcowa solenizantka, �0) kwaśna przyprawa.
pIonoWo: �) astma, �) opaska na towarze, �) tyłek,  
4) zbiór gwiazd, 5) imię żeńskie, �) raptus, nerwus, 7) placów-
ka badawczo-lecznicza, ��) w herbie Warszawy, ��) papier-
niczy lub obuwniczy, �4) amerykańskie województwo.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 31 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49

 BARBARA po WoDzIE
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Katarzyna Jankowska, 
Ustroń, ul. Krzywa 3. Nagrody ufundowane przez firmę Mokate 
otrzymują: Janina Brudny, Ustroń, ul. Szeroka 10/3, Halina 
zahraj, Ustroń, ul. Źródlana 8. Zapraszamy do redakcji.  

Byliście łoto na tym kóncercie dwóch wielkich muzyków 
Makowicza i Gębalskigo? Jo już sie radowała pore dni na-
przód, że sie wyrwiym z tego przedświóntecznego kieratu.  
W sobote myłach jeszcze łokna i prałach cychy, a w niedziele 
prziszła do mnie kamratka, co akurat tu je w sanatorium 
na Zowodziu, no i razym my poszły do kościoła. I doista 
nie żałujym, bo muzyka jednakowoż uspokajo i uskrzidlo 
dusze. Grali przecudnie, ale choć myślami byłach kansik w 
przestworzach fórt kierysi mie sprowadzoł na ziymie. Pore 
ludzi sie spuźniło, a do tego jeszcze wchodzili na pawłacz, tóż 
skrzipiyni drzewianych schódków było ponikiedy głośniejsze 
niż muzyka. A gor jak ci fotografowie fórt sie szmatłali tam 
a haw. Każdy kiery mo te pstrykowke (a kiery dzisio ni mo?) 
zdo sie mu, że bez jego zdjyńć świat sie nie łobyńdzie. Tóż 
jedni kamerowali, insi pstrykali, a jeszcze insi sie przimie-
rzali wte i wewte, coby zabłysnyć nie jyno tóm lampóm, ale 
i nejlepszym ujyncim. A przi każdym kroku deliny w kościele 
jynczały. To był taki drugi nieplanowany kóncert. Nó, ale 
delektować sie nim doprowdy nielza było.

Nie wiym jako wy, ale jo już żyjym tymi świyntami. Po-
rzóndki móm porobióne, zostały mi jeszcze ty kulinarne przi-
gotowania. Rybe se kupiym już poporcjowanóm, bo takigo 
żywego karpia, co go potym zabić trzeja przed świyntami 
– to bych nie poradziła zniyś. 

Zapisujym se co trzeja kupić, coby mi niczego nie chybiło, 
ale muszym se dać pozór na ciastka w piecu, bo już jedyn 
plech z kocimi łoczkami dzisio mi sie przipolił, jak żech 
łoglóndała telewizor i ło całym świecie zapómniała. Łod 
rana już upiykłach rożeczki i muszelki w takich czeskich 
forymkach, a jutro jich bydym filować, bo mi chybiło kakału 
na mase. Utropiym sie przi tej robocie, ale nigdy bych nie 
kupiła ciastek w cukierni. Dyć móm też z tym pieczynim spo-
ro radości, a jak wszyscy co degustujom ni mogóm sie mie 
nachwolić, to też przeca człowieka radoś biere. Tóż życzym 
Wóm na ty świynta moc słodkości i wszelijakich radości.                                                                        
             Hela

BAL  AnDRzEJKoWy
Już po raz  trzeci Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Ustroniu Polanie zorganizowała Bal Andrzejkowy, z którego do-
chód został przekazany na konto szkoły. Impreza mogła się odbyć 
dzięki hojności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy, a których 
nie sposób wszystkich wymienić.  Dlatego szczególne podziękowanie 
kierujemy na ręce kierownika OSW „Dąb” – Krzysztofa Rupki, który 
udostępnił nieodpłatnie salę, gdzie zabawa trwała do białego rana 
oraz panu Marianowi Danielcowi, szefowi Biura Podróży „Dampto-
ur”, którego fant- wycieczka- stał się główną atrakcją wieczoru.

Całej Radzie Rodziców, wszystkim sponsorom z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy zdrowia 
oraz pomyślności w Nowym Roku.

Dyrekcja, Grono pedagogiczne i uczniowie Sp-�.

Gimnazjum nr � w Ustroniu 
przyjmie do pracy konserwatora na ½ etatu. 

Informacja w sekretariacie gimnazjum ul. Daszyń-
skiego �� lub pod nr tel. (��) 854-5�-��.
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niezłoMni

XXX.                      Fot. W. Suchta

XXX.                      Fot. W. Suchta

- Proszę Państwa jako motto naszego spotkania proponuję taki 
oto fragment z Henryka Elzenberga: „Państwo Ducha jest jakby 
warownią, w którą wróg przemożny daremnie bije taranami 
swych potęg. Tu trwa to, co natura przekreśla, tu trzcina, która się 
łamie, poznaje swoją niezłomność, błyskawica, która gaśnie, swą 
wieczność. Tu jest twierdza, której nikt nie pokona” – mówił na 
spotkaniu literackim Klubu Propozycji działającego w Muzeum 
Marii Skalickiej dr Marek Rembierz, który zebranym w Muzeum 
słuchaczom zaprezentował wykład pod tytułem: „Zbigniew Her-
bert – poeta i filozof”. Przez prawie godzinę mówił o Herbercie 
w kontekście jego poezji, w kontekście problemów filozofii,  
w kontekście historii. Dostrzegł w tym obszarze kilka pozio-
mów refleksji, nad poezją, nad filozofią, jej krytyczną refleksją  
i nad historią i jej krytyczną interpretacją. Na tych trzech po-
ziomach poprowadził rozważania. Punktem wyjścia do swoich 
rozważań uczynił listy Zbigniewa Herberta do Henryka Elzen-
berga wydane w tomie poezji. Przybliżył pewne treści zawarte 
w tych listach, a dzięki temu pozwolił zrozumieć pewne wątki 
obecne w poezji Zbigniewa Herberta, pewne jego wybory ideowe, 
światopoglądowe, jak też polityczne. 

Rozwijając myśl Elzenberga, którą uczynił mottem swych 
rozważań M. Rembierz stwierdził, że „państwo ducha” jest jakby 
warownią, że ta sfera ludzkiej duchowości stanowi uporząd-
kowaną całość, która broni się przed naporem świata biologii, 
świata społecznego. Ta idea siły ludzkiego ducha, jest obecna  
w twórczości Herberta, jak też w twórczości Henryka Elzenberga  
i Izydory Dąmbskiej. Zwrócił szczególną uwagę na owo zderzenie 
dobijających się taranów z trzciną, która, gdy się łamie poznaje 
swą niezłomność, które jest nawiązaniem wprost do myśli Pascala, 
że człowiek to trzcina myśląca, ale trzcina wydana na złamanie, na 
wiatr, bo wiatry przyrody, wiatry historii są dla człowieka czymś 
nieubłaganym. M. Rembierz niezwykle przekonująco dowodził, 
że jest to ważna myśl u najwybitniejszych filozofów wartości, 
rygorystów moralnych, jakimi byli H. Elzenberg, I. Dąmbska. 
Niezwykle ważna także dla poety Z. Herberta. 
- Człowiek może się nie poddać zewnętrznym okolicznościom, 
człowiek może zmagać się o swoje samostanowienie, na przekór 
również temu, że wszyscy wokół mogą się poddawać – mówił  
M. Rembierz - Owo poczucie, że państwo ducha, ta rzeczywistość 
duchowa w człowieku jest twierdzą, że jeśli się jej od wewnątrz 
nie otworzy, to jej się od zewnątrz nie pokona. Oto klasyczna 
wizja ludzkiej siły, ludzkiej mocy samostanowienia o sobie, wy-
sokim kosztem, ale ona jest obecna u Herberta, ona jest obecna 
u Elzenberga, ona jest obecna u Izydory Dąmbskiej. Gdy czyta 
się wnikliwie zapisy świadczące o intelektualnych związkach 
 Z. Herberta z H. Elzenbergiem i I. Dąmbską, to może nasunąć się oto 
taka myśl, tak być powinno. Ci ludzie musieli się koniecznie ze sobą 
zetknąć, spotkać, bowiem ich twórczość i postawa ujawniają istot-
ne podobieństwa i wzajemnie się dopełniają. Z. Herbert urodzony  
w 1924 roku, zmarł dziesięć lat temu, w 1998 r. H. Elzenberg 
jego mistrz, nauczyciel filozofii w okresie studiów toruńskich, żył  
w latach 1887 – 1967. Natomiast I. Dąmbska, z którą zetknął się na 
swoich intelektualnych drogach Z. Herbert i której dedykował je-
den ze swych najważniejszych utworów, żyła w latach 1904 – 1983,  
a więc każde z nich reprezentuje kolejne pokolenie.

M. Rembierz słusznie zwraca uwagę na fakt, że dla Z. Herberta 
najistotniejsze w filozofii było to, co ona robi z człowiekiem. 
Uprawianie filozofii traktował jako ćwiczenie duchowe. 

Interesowała go filozofia opierająca się na przekształcaniu, 
uszlachetnianiu człowieka, na doskonaleniu jego walorów intelek-
tualnych i moralnych. Według M. Rembierza jest to jakby główne 
ukierunkowanie filozofii wedle Herberta, któremu daje wyraz  
w związkach z Elzenbergiem i Dąmbską, w swej poezji podbu-
dowanej treściami filozoficznymi. Dzięki studiom filozoficznym 
podjętym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  
w 1949 roku Herbert nawiązał bliższy kontakt z Elzenbergiem  
i korespondencja trwała 15 lat, od 1951 do 1966 roku. W 1967 
roku Elzenberg umiera. 

W roku 1951, Herbert związany drugi rok ze studiami z filozofii, 
pisze jeden ze swych ważniejszych utworów „Do Marka Aurele-
go”. Wiersz ten powstaje w ramach korespondencji z Elzenbergiem 
Jest to zderzenie poszukiwań Herberta w poezji bardzo wysokich 
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lotów, nawiązującej do tradycji klasycznej, do tradycji poezji 
rzymskiej, rzymskich rozmyślań, których autorem był wówczas 
rzymski cesarz, myśliciel, poeta, filozof Marek Aureliusz. Stąd 
owo zakończenie wiersza, zderzenie tych tradycji klasycznych,  
z barbarzyństwem sowieckich łagrów. M. Rembierz twierdzi, że 
to było zderzenie bardzo wymowne, bardzo silne, które w całej 
poezji Herberta znajduje swe odzwierciedlenie. 

Chciałbym zauważyć, - mówi - że podobne znaczenie, jak 
intelektualne spotkanie z Elzenbergiem ma dla Herberta wielo-
letni, sięgający jeszcze czasów lwowskich, kontakt z I. Dąmbską. 
Wiersz „Potęga smaku”, którego pierwowzór ukazał się w zapisie 
w stanie wojennym, w 1982 roku dedykowany jest Dąmbskiej.  
W dedykacji jest napisane „filozofowi niezłomnemu”. Jeszcze raz 
powrócę do tego motta z Elzenberga: „tu trzcina, która się łamie, 
poznaje swoją niezłomność”. Przeniesienie trzciny łamiącej się  
i mimo to poznającej swoją niezłomność, jest tutaj personifikacją 
postawy I. Dąmbskiej, wówczas emerytowanej profesor Uniwer-
sytetu Jagielońskiego, z którego była usuwana, gdyż nie godziła 
się na ideologiczne funkcje filozofii. Stąd dedykacja Herberta. 
Filozofowi, który nie zgodził się, aby filozofia pełniła rolę piątej 
kolumny ideologii marksistowskiej. Dąmbska nie poszła na 
żadną intelektualną współpracę, broniła niezależności filozofii. 
Najważniejsze sformułowanie, które jest często przywoływane, 
przesłanie Pana Cogito, wyimaginowanego bohatera wierszy 
Herberta, brzmi: „Bądź wierny Idź”. Podkreślenie walorów cnoty, 
tej postawy moralnej, jaką jest trwanie w wierności, ale zarazem 
nie bierne trwanie. Trwanie w wierności jest dla Herberta swoistą 
formą aktywności. Nie, bądź wierny i pozostań w okopach, ale 
bądź wierny i idź, zmagaj się o przetrwanie tych wartości, które 
uważasz za najbardziej istotne, a jednocześnie w tym momencie 
najbardziej zagrożone. Dąmbska jako zmagająca się o te wartości 
na gruncie filozofii, życia była dla Herberta istotnym wzorem. 

M. Rembierz przypomniał też, że o ile poeta w zetknięciu  
z I. Dąmbską mówił o potędze smaku, podczas spotkań z El-
zenbergiem doświadczał wzniosłości ducha, o tyle w czasie 
spotkań z marksistami doświadczał poniżenia człowieka w tym, 
co najbardziej ludzkie. Herbert zastanawiając się jak bronić się 
przed tym naporem zwrócił się w stronę sztuki greckiej i holen-
derskiej. Według niego to są dwa obszary poszukiwań Herberta. 
Sięgają źródeł kultury europejskiej, tej klasycznej, greckiej, 
która formowała myślenie o człowieku, o ładzie, o harmonii  
w świecie zalewanym barbarzyństwo i tej mistrzów holenderskich 
XVI, XVII wieku, gdzie wkracza nowożytność, nowoczesny 
rynek, nowoczesne rozwiązania gospodarcze. Herbert szukał  
w tych dwóch obszarach sztuki swojej duchowej kolebki, z której 
wywodzi się jego myślenie. 

Gdy czytamy jego poezję o charakterze metafizycznym – mówił 
- widzimy, jak z tych kontaktów z filozofami Herbert poprzez 
metafory przenosi nas w przestrzeń greckiej koncepcji świata, 
starożytnego sposobu doświadczania świata jako ładu zharmoni-
zowanego. Widzimy u Herberta, że poczucie rytmu jest tym, co 
człowiek powinien osiągnąć w swoim życiu. Jeśli Herbert postrze-
gał filozofię jako ćwiczenie duchowe, to właśnie jako ćwiczenie 
duchowe w rytmizowaniu własnego życia, w którym mierzy się  
z takimi zdarzeniami, które chcą ludzkie życie rozszarpać, aby nie 
mieściło się w tym, co on nazywa w wierszu „Do rzeki” świętym 
trójkątem początku, aby ludzkie życie nie miało swojego źródła 
i aby nie miało swego celu, aby było szarpaniną. Tutaj Herbert 
bardzo wyraźnie, mając świadomość rozpadu ludzkiej kondycji, 
odwołuje się do idei duchowego porządku i w tej poezji pokazuje, 
że na różne sposoby człowiek może poszukiwać, może doświad-
czać duchowego porządku, mimo, że porządek cielesny, porządek 
dziejów się rozpada. Tu jest często świat rozpadu, świat wyraź-
nego marazmu i z tym przychodzi się zmierzyć. Tutaj inspiracją 
jest postawa szlachetnego stoicyzmu, który rozwijał Elzenberg. 
Aby będąc w środku wydarzeń historycznych, zmagając się  
z własnymi ułomnościami pozostać w postawie wyprostowanej, 
współgrać swoją postawą z wartościami. To jest bardzo ciekawy 
moment u Herberta i bardzo kosztowny dla niego osobiście. Her-
bert i Elzenberg uważali, że człowiek musi przekroczyć samego 
siebie, by wejść w świat kultury. Za wejście w ten świat kultury 
człowiek płaci bardzo wysoką cenę. U Herberta i u Elzenberga 
jest powiedziane, że człowiek jest istotą bardzo okrutną, ale mimo 
to siłą woli, siłą swojego intelektu może wejść w obszar kultury, 
ale im wyżej chce wejść, tym z wyższego poziomu może upaść. 

Motyw Ikara jest takim motywem, który u Herberta powraca. 
Tu nie ma łatwego pocieszenia, stąd popularyzowanie Herberta 
to pewna sprzeczność w sobie, on się nie przychlebia. Zdaniem  
M. Rembierza Herbert, gdy rozważa kulturę grecką, bardzo mocno 
przeciwstawia się takim dążeniom, aby uprawiać sofistykę. Prze-
ciwstawia się temu, aby poezja, sztuka była sofistyką pozyskującą 
ludzi. Herbert jest obrońcą klasycznego dociekania prawdy. Sta-
wia ten typ wymagań, który odstręcza, odrzuca od niego, bo jest 
czymś wysoce nieprzyjemnym, bo okazuje się, że byśmy chcieli 
usłyszeć takie tezy, które potwierdzą nasze przeświadczenie, to, 
co nam będzie jakoś schlebiać, ale zarazem to, co nam schlebia, 
to nas pomniejsza, bo nie pozwala nam się wyzbyć tych naszych 
słabych przekonań, mylnych pojęć, nie pozwala przezwyciężać 
samego siebie. Moment przekroczenia: Bądź wierny Idź, prze-
krocz siebie zachowując wierność. Jest to typ wezwania bardzo 
trudny do urzeczywistnienia.

Podsumowując swój wykład M. Rembierz wyróżnił trzy ka-
tegorie: rozum, smak i sumienie. Rozum, kategorię filozoficzną, 
którą Herbert w swej poezji lansuje. Zdobyć się na rozumność, 
to jedno z przesłań poezji Herberta. Drugą kategorią jest kwe-
stia smaku, nie chodzi o to, aby być wiecznie zdegustowanym.  
W poezji Herberta mamy ten moment, - mówił prelegent - że 
świat jest czymś obrzydliwym, ale ważne jest, by mimo tego wy-
dobyć to, czym można się degustować. O ile rozum kształtuje się  
w relacjach z różnymi dziedzinami nauki, smak kształtuje się  
w relacjach z dziełami sztuki, kultury, o tyle sumienie kształtuje 
się przede wszystkim w relacjach z samym sobą. Człowiek musi 
sam kształtować swoje sumienie, sumieniem innych być nie 
można. 

Po wykładzie słuchacze zadawali M. Rembierzowi pytania, 
dyskutowali. Spotkanie to ze względu na swój charakter, stało się 
dobrym momentem do ogłoszenia wyników konkursu literackiego 
„Wahadło Czasu” na wiersz i prozę. Pierwsze miejsce w kategorii 
poezja otrzymała osoba kryjąca się pod godłem „Pustynny Wiatr” 
(ze względu na brak danych osobowych prosi się tę osobę o zgło-
szenie w siedzibie Muzeum Marii Skalickiej) za wiersze „Czy 
warto”, „Bywają takie dni”. Stanisław Malinowski otrzymał wy-
różnienie za wiersz „Dom na wsi”. Wyróżnienie w kategorii proza 
otrzymała Anna Pilaszewska za „Baśń o istnieniu”. W kategorii 
gwara pierwsze wyróżnienie zdobył Władysław Wrana za prozę 
„Matryjarchat nie do przeżycio”. Drugie wyróżnienie przypadło 
Janowi Chmielowi za wiersz „Fenomyn stworzynio”.

                                                                           Anna Rokosz

M. rembierz.                                Fot. W. Suchta
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Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033-854-53-98. 

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłat-
ny pomiar. Tel. 728-340-518, 
33-854-22-57. www.komandor-
ustron.pl.

GOTÓWKA pod zastaw nieru-
chomości. Dla każdego! Centrum 
Finansowe 0801-011-569.

Czyszczenie tapicerki meblowej, 
wykładzin. 694-672-553, (33) 
483-16-74.

Pomoc kuchenną zatrudnię na 
stałe, restauracja SIELANKA  
w Ustroniu. 501-395-987.

CHOINKI – sprzedaż: sosna, jo-
dła, świerk. Cięte, w doniczkach  
i stroiki. Śliwka, Polańska 32. Tel. 
033 854-33-02.

Ustroń. Mieszkanie 2 pokoje + 
kuchnia wynajmę. 502-607-418.

Sprzedaż choinek: sosna, świerk, 
Śliwka Krystyna, ul. Sucha 3. 
854-21-27.

SPRZEDAM. Megane Classic 
1999r., 1 właśc., garażowany, 4 air-
bag, abs, radio, cent. zamek, zapas 
opon, stan idealny, bezwypadkowy, 
11 tys.zł. Tel. 606-785-976.

Ustroń. Mieszkanie do wynajęcia. 
692-789-961.

HACCP – gastronomia, handel, 
produkcja. 507-127-937.

Pokój do wynajęcia. 033 854-
71-37.

dziesięć  lat  temu

śnieg mamy  już  tylko na  znakach  drogowych.                                     Fot. W. Suchta	

*    *    *

Na początku grudnia Stowarzyszenie „Klub Ludzi Życzliwych” 
z Wrocławia wyróżniło Michała Bożka, właściciela Wytwórni Na-
turalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” tytułem „Darczyńca 
Roku”. Stowarzyszenie „Klub Ludzi Życzliwych” to instytucja 
organizująca pomoc charytatywną skierowaną przede wszystkim 
dla dzieci. Działa od 24 maja 1986 roku. Ściśle współpracuje  
z UNICEF – em (w 1995 roku otrzymało od tej organizacji tytuł 
„Rzecznika Dzieci”), od 5 lat ma własną audycję we wrocławskiej 
regionalnej telewizji. 

13 grudnia w sali Fundacji „Życie i Misja” pod patronatem 
starosty Andrzeja Georgia i burmistrza Jana Szwarca, odbył 
się Bożonarodzeniowy Koncert, w który wystąpiły trzy zespoły 
ustrońskich dzieci. Przy pełnej sali, jako pierwszy na scenie po-
jawił się działający przy SP-1 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Równica”, który zaprezentował się w repertuarze znanym już 
z wcześniejszych występów. Prawdziwe niespodzianki czekały 
publiczność po przerwie, podczas której odbyła się licytacja prac 
plastycznych dzieci i wychowawców Domu Opieki Społecznej  
w Poniwcu (…). Miłym zaskoczeniem był występ działającego przy 
parafii ewangelicko-augsburskiej dziecięcego zespołu „Gwiazd-
ki i Promyczki”. Młodzi, a nawet bardzo młodzi wykonawcy, 
zaprezentowali kilkanaście pieśni i kolęd, a zrobili to z wielkim 
wdziękiem i wyczuciem. 

Gwiazdą tegorocznego festiwalu „Tam Gdzie Biją Źródła” była 
hiszpańska grupa Paco Aquilera – Rumba Gitana. Za ich sprawą 
scena na Równicy rozbrzmiewała gorącymi rytmami, a wyjątko-
wo liczna na sobotnim koncercie publiczność puściła się w tany. 
Po koncercie poprosiliśmy Francisco Andrade, menedżera Paco 
Aquilera, aby opowiedział nam nieco o zespole:

- Grupa pochodzi z Barcelony. Grają rumbę. Nie flamenco, ale 
rumbę katalońską i cygańską.

- Jak się występowało przed ustrońską publicznością?
- Wspaniale, naprawdę wspaniale. W tym rodzaju muzyki bardzo 

ważne jest, aby muzycy czuli się dobrze. To zależy także od publicz-
ności, a ta była nadzwyczajna. To był bardzo miły wieczór

- Czy to wasza pierwsza wizyta w Polsce?
- Nie, Paco był dwa lata temu w Poznaniu. Z tą samą grupą. 

I także było fantastycznie. Występowali wtedy w filharmonii. 
Przyjeżdżam do Polski z wieloma innymi grupami hiszpańskimi  
i muszę powiedzieć, że publiczność w Polsce jest wspaniała. Czuje 
flamenco, czuje rumbę i zawsze bardzo gorąco przyjmuje tę muzykę. 
Prawie tak samo jak w Hiszpanii. To dlatego, muzycy czują się tak 
dobrze, gdy tutaj przyjeżdżają.                                               (mk)

 KULtURA
19.12    godz.17.30  popis uczniów towarzystwa Kształcenia  
         Artystycznego z klasy J. Malinki,  
         M. Walicy i B. Gruchały, MDK Praża- 
         kówka.
9.01. 09  godz.19.00  Koncert noworoczny: „Ach, ten Wie- 
         deń...”, MDK Prażakówka, cena biletu 30 zł.

     KIno 
12-18.12 godz. 18.15  SERCE nA DłonI, komediodramat, 15 lat.  
12-18.12 godz. 19.45  BoISKo BEzDoMnyCH, obyczajowy,  
         15 lat,  Polska. 
19-23.12 godz.18.20   ŚWIADECtWo, dokument fabularyzowa- 
         ny, 12 lat, Polska.
19-23.12 godz.20.00   RySA, obyczajowy, 15 lat, Polska.

17-19.12      - elba ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
20-22.12      - „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
23-25.12      - centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
				Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (��)
1. Toczące się obecnie spory o integrację 

europejską i regulujące ją traktaty ukazu-
ją, że problematyka ta wymaga nie tylko 
badań społeczno-ekonomicznych i haseł 
politycznych, lecz potrzeba tu także refleksji 
z zakresu filozofii kultury dotyczącej tożsa-
mości europejskiej. 

2. W eseju Europa: wyzwanie dla kultury 
Jean-Marie Domenach wyraża pogląd, iż 
wyzwania cywilizacyjne w Europie wyma-
gają decyzji politycznych ugruntowanych 
„w kulturze – to znaczy w filozofii i w 
etyce”. Polityka musi nabrać nowej mocy. 
Trzeba odejść od wielkich utopii liberalizmu 
i socjalizmu, gdyż ich konfrontacja ma 
„tylko walor historyczny: z obu doktryn 
pozostała jedynie utopia, gdyż obie próbo-
wały uwolnić społeczeństwo od polityki, 
dziedziny namiętności i pomyłki”. Obie 
utopie wywołały destrukcję społeczną: 
„Państwo rozprasza się w działaniach dru-
gorzędnych”, a społeczeństwo „rozpada się 
na tyle cząstek, ile różnych tożsamości”. 
Na Europę powinno się patrzeć jako na 
„możliwość znalezienia rozumnych i sku-
tecznych odpowiedzi na wielkie wyzwania, 
jakie stoją przed każdym z zamieszkujących 
ją narodów, odpowiedzi odwołujących się 
do determinant  kulturowych, moralnych, 

które stopniowo powinny być wcielane w 
struktury polityczne i prawne”. 

3. W dyskusji o tożsamości europejskiej 
przyjmuje się możliwość jednoczesnego 
funkcjonowania różnych historii kultury 
europejskiej. Paul Ricoeur wyjaśnia, że 
tożsamość europejska jest przede wszyst-
kim „tożsamością opowiadania historii”. 
Dlatego należy „ponownie przyjrzeć się 
przekazanej historii” i uznać potrzebę „do-
puszczenia do głosu kilku historii, które 
dotyczą tej samej przeszłości”. Pożądany 
jest więc tu pluralizm stanowisk. 

4. W ramach dialogu o tożsamości eu-
ropejskiej toczy się też polemika dotyczą-
ca roli chrześcijaństwa w Europie: Czy 
Europa ma faktycznie „chrześcijańskie 
korzenie” i czy jest cywilizacją o inspiracji 
chrześcijańskiej? Jakie są elementy dzie-
dzictwa chrześcijańskiego w tożsamości 
europejskiej? Jak zmienia się postrzeganie 
walorów tego dziedzictwa? W jakim za-
kresie dziedzictwo chrześcijańskie ma być 
obowiązujące moralnie i ma być podstawą 
prawnych regulacji? 

4.1. W debacie o tożsamości Europy swe 
stanowisko wyrażają m.in. zwolennicy 
integracji wzmacniającej tradycję laickości 
życia społecznego i życia indywidualnego. 
Hans Albert zwraca uwagę na dokonujące 
się w Europie okiełznanie władzy politycz-
nej i okiełznanie władzy religijnej. Dziwi 
go uznawanie religii „za zjawisko głęboko 
ludzkie w moralnym tego słowa znaczeniu” 
i jest przeciwny takim przekonaniom. 

4.2. Odmienne stanowisko w debacie 
o europejskości zajmował Jan Paweł II. 
Wspominając (w 2002 r.) postawę ks. Ti-
schnera w kwestii przyszłości Europy, pre-
zentował bliską sobie opcję: „Pragnę uczcić 
pamięć nieżyjącego już Józefa Tischnera 
[...], szczerze oddanego dziełu rozwijania 
i szerzenia dialogu na temat przyszłości 
Europy, otwartego na głosy zarówno ze 
Wschodu, jak i z Zachodu”. Broniąc tezy, 
iż „Europa potrzebuje wymiaru religijnego”, 
Jan Paweł kierował wezwanie: „Europo, nie 
zapomnij swej historii!”, gdyż – wedle jego 
opinii – „chrześcijańskie korzenie są dla 
Europy podstawową gwarancją jej przyszło-
ści”. Tak formułowane postulaty wywołują 
oczywiście wątpliwości, czy nie jest to 
próba ponownego narzucenia – okiełznanej 
w Europie – władzy religijnej? 

5. Felieton dedykuję ministrowi Mariu-
szowi Handzlikowi, z którym w połowie 
lat 80. XX wieku toczyliśmy młodzieńcze 
dyskusje o tym, jaka powinna być „nasza 
Europa”. Obecne procesy integracji były dla 
nas czymś nieprzewidywalnym w szarudze 
PRL-u, gdy rozmawialiśmy w Bielsku-Bia-
łej na ulicy Ormowców... Postrzegaliśmy 
Europę głównie jako dziedzictwo filozo-
fii i sztuki, gdyż w polityce dominowała 
mentalność „ormowców”. Jednak obecne 
działania polityczne również mogą niszczyć 
nasze doświadczenie europejskości. Dlate-
go – powtórzymy – powinnością naszą jest 
sięganie do dziedzictwa europejskiej filozo-
fii i kultury.                       Marek Rembierz 

felieton
tak sobie myślę

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia i 
coraz bliżej do końca starego roku i początku 
nowego. Z tym okresem wiążą się różne tra-
dycje i obyczaje pieczołowicie pielęgnowane 
przez kolejne pokolenia. Do tych tradycji 
należy też bez wątpienia zwyczaj wzajem-
nego składania sobie życzeń świątecznych 
i noworocznych. Zaczyna się je składać na 
wiele dni przed świętami i dopuszcza się ich 
składanie do końca stycznia. Jest to więc 
prawdziwy sezon składania życzeń…

Najczęściej owe życzenia składamy sobie 
osobiście; w gronie krewnych i znajomych, 
przyjaciół i współpracowników. Mnożą się 
rozmaite spotkania gwiazdkowe i noworocz-
ne. Bywa, że w okresie przedświątecznym, 
szczególnie osobom pełniącym funkcje pu-
bliczne, trudno zdążyć z jednego spotkania 
„opłatkowego” na następne. Bywa też, że z 
niektórymi osobami spotykamy się przy tych 
okazjach wielokrotnie, łamiąc się opłatkiem 
i składając sobie życzenia. Ciekawe, czy 
przez to wielokrotne powtarzanie życzeń 
świątecznych i noworocznych, nabierają 
one coraz większego znaczenia czy wręcz 
odwrotnie; coraz bardziej powszednieją i 
tracą na wartości?

Innym sposobem składania życzeń, szcze-
gólnie osobom mieszkającym gdzieś daleko, 
jest wysyłanie kartek świątecznych. Miałem 
przyjaciela, który zaczynał wysyłanie takich 
kartek w drugiej połowie listopada i kończył 

tuż przed świętami. Kiedy spotykaliśmy się 
w tym okresie zawsze pisał kolejne kartki. 
Najpierw do znajomych i przyjaciół miesz-
kających za granicą. Wtedy takie kartki 
docierały do adresata po wielu tygodniach. 
Zresztą teraz nie zawsze nadchodzą szyb-
ciej. Znajomy z Kanady zapewnia mnie, że 
zwykły list wysłany przeze mnie dociera do 
niego dopiero po sześciu tygodniach, a w 
okresie świątecznym trwa to jeszcze dłużej. 
Rzeczywiście trzeba więc się śpieszyć z 
wysłaniem kartek i listów z życzeniami 
świątecznymi. I to nie tylko do adresatów 
mieszkających za granicą. Wszak i prze-
syłki krajowe w okresie przedświątecznym 
docierają z dużym opóźnieniem. Wszak w 
tym czasie torby listonoszy stają się o wiele 
cięższe niż normalnie…

Inna rzecz, że coraz więcej jest osób, 
szczególnie z młodszych pokoleń, które 
rezygnują z pisania listów i kartek z życze-
niami świątecznymi. Zamiast tego wysyłają 
sms-y i maile, bądź też składają życzenia 
podczas rozmów telefonicznych. Pewnie 
niejednego z nas zadziwi i zszokuje wyso-
kość rachunku telefonicznego za grudniowe 
rozmowy…

Bez względu jednak na formę składania 
życzeń ich treść jest właściwie co roku taka 
sama. To są życzenia pogodnych i radosnych 
świąt, życzenia szczęśliwego nowego roku. A 
kiedy chodzi o uszczegółowienie tych życzeń, 
to życzymy sobie wzajemnie szczęścia i po-
myślności, zdrowia i dobrego samopoczucia, 
odwzajemnionej miłości i radości z każdego 
przeżytego dnia, satysfakcji z pracy i zro-
bienia kariery, realizacji planów i spełnienia 
marzeń. A ludzie wierzący ujmują to wszystko 
w życzeniu Bożego błogosławieństwa. 

Zauważmy, że ów spis składanych sobie 
życzeń, który moglibyśmy jeszcze wydłużyć, 
zawiera same dobre życzenia. Nie słychać  
o tym, żeby przy okazji świąt czy nowe-
go roku ludzie życzyli sobie wzajemnie 
czegoś złego, niepowodzenia, nieszczę-
ścia, życiowej katastrofy… Najwyraź-
niej ten sezon składania życzeń nastraja 
ludzi pozytywnie i życzliwie do innych. 
Przecież nie wypada takich życzeń wypo-
wiadać. Zresztą można tego uniknąć, nie 
składając życzeń tym, których nie lubimy  
i źle im życzymy…

Zostańmy jednak przy tych dobrych 
życzeniach wypisywanych czy wypowia-
danych. Wskazują one na to, że ten sezon 
składania życzeń jest okresem wzajemnej 
życzliwości i dobroci dla innych. Zapewne 
jest tak dlatego, że święta Bożego Naro-
dzenia nazywa się świętami „rozgrzanych 
serc”. Mają one szczególną atmosferę 
ciepła, zrozumienia, życzliwości i miłości. 
Jest też pragnieniem każdego z nas, aby 
doznać tej niezwykłej świątecznej radości, 
aby ogrzać się ciepłem tych świąt, aby 
usłyszeć skierowane pod naszym adre-
sem najlepsze, najwspanialsze życzenia. 
Przecież tego wszystkiego oczekujemy.  
A życząc innym wszystkiego, co najlepsze 
oczekujemy, że usłyszymy od nich podob-
ne życzenia skierowane do nas. I liczymy 
na to, że choć część tych życzeń się spełni 
w te święta i w ciągu tego zbliżającego się  
nowego roku. I ja też na te święta i na ten 
rok życzę wszystkim drogim Czytelnikom 
wszystkiego najlepszego, spełnienia pra-
gnień i marzeń. A więc tego, aby życzenia 
spełniły się i marzenia stały się rzeczywi-
stością.                                      Jerzy Bór

Sezon składania życzeń
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o		puchar		prezeSa
8 grudnia odbył się III Turniej Siatkówki 

Chłopców o Puchar Prezesa Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego w Ustroniu. 
Grano w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Rywalizowały zespoły: 
Gimnazjum z Kończyc Wielkich, Klubu 
Sportowego „Beskid” Skoczów, Gim-
nazjum nr 2 w Ustroniu i MKS Ustroń. 
W półfinałach G-2 Ustroń wygrało  

grają siatkarze z MkS.                                                                                          Fot. W. Suchta

z Kończycami 2:0 (21,22), a MKS wygrał 
z Beskidem 2:1 (22, -21,7). W meczu  
o trzecie miejsce Beskid wygrał z Kończy-
cami 2:0, a w meczu o pierwsze miejsce 
MKS wygrał z G-2 2:1 (-24,19,16).

Zawody sędziował Andrzej Nowotarski, 
a zorganizował MKS Ustroń.
- Jak zwykle byliśmy „niegościnni”  
i wygraliśmy, a wystartowały praktycznie 

cztery najlepsze drużyny w powiecie  
w tych kategoriach wiekowych – mówi or-
ganizator Sławomir Krakowczyk. – Od lat 
rywalizujemy z tymi samymi zespołami. 
Wystawiłem drużynę kadetów i gimnazja-
listów. Całkiem przyzwoicie zagrali. Prze-
cież Beskid to chłopcy w wieku kadetów, 
Kończyce też przyjechały wzmocnione. 
Teraz rozgrywki powiatowe i jestem do-
brej myśli, że nasi gimnazjaliści powinni 
wygrać. Finał ładny, sporo siatkówki  
i młodzież przegrała dopiero w tie breaku 
18:16. Dlatego myślę, że możemy liczyć 
na gimnazja. Dziewczyny tez maja silny 
zespół. Chcielibyśmy wygrać wszystkie 
zawody powiatowe w siatkówce. Potem 
zazwyczaj wygrywamy rejon, a schody 
zaczynają się w półfinałach wojewódz-
kich, gdzie trafiamy na szkoły sportowe. 
Tam są uczniowie wyselekcjonowani,  
w jednej klasie, 16 godzin zajęć tygodnio-
wo. Dlatego tak trudno z nimi wygrać. Na 
naszym poziomie jesteśmy nieźli i robimy 
to, co maksymalnie możemy osiągnąć. 
Bazujemy na naszych uczniach i albo 
trafia się lepszy rocznik, albo nie. Zawsze 
pracujemy zawsze tak samo.

Po turnieju każda drużyna otrzymała 
nagrodę i wszyscy rozjechali się zado-
woleni.

4 i 5 grudnia rozegrano VIII Mikołaj-
kowy Turniej Siatkówki Szkół Gimna-
zjalnych i tu także chłopcy i dziewczęta  
z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu zajęli zdecy-
dowanie pierwsze miejsca.                (ws)

Mecz finałowy.                                                                                         Fot. W. Suchta

turNIej
W sali gimnastycznej SP 2 w Ustroniu 

w minioną sobotę  rozegrany został turniej 
tenisa stołowego samorządowców. Nie-
spodziewanie wygrała ekipa z Hażlacha 
– 137 punktów, a Ustroń był siódmy – 91 
punktów. Indywidualnie Jacek Tarnawiec-
ki i Wiesław Śliż zajęli miejsca 17 – 21,  
a Dariusz Michalski był 24. 

Zawody te zakończyły rywalizację  
w piątej edycji Olimpiady Samorządowej, 
która składała się z siedmiu turniejów  
w różnych dyscyplinach. Wygrał Strumień, 
a Ustroń był dziesiąty.                      (nik)


