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wi

ta wspólnoty

Człowiek zostaje powołany do ycia we wspólnocie. Realizuje
si w ró nych grupach, przynale y i działa w organizacjach czy
zrzeszeniach, ulega wpływom, ale i kształtuje oblicze rodowiska
w którym yje. Nikt z ludzi nie jest samotn wysp , nikt nie yje
i nie umiera dla siebie. Uwzgl dnia to Bóg, który chce zbawić
człowieka we wspólnocie i przez wspólnot .
Radosn wie ć: „Oto twój Zbawca przychodzi” obwieszcza Bóg
przez proroka Izajasza „wszystkim kra com ziemi”, aby ka dy
mógł wej ć w grono odkupionych przez Pana.
Nieporozumieniem jest jakie anonimowe chrze cija stwo
czy indywidualizm. Uciekaj c od wspólnoty, człowiek ucieka
od Boga. Słuchaj c słów Pana, uczestnicz c w kulcie Pana,
o ywieni Duchem Pana, którego Bóg obicie wylał na nas przez
Jezusa Chrystusa, tworzymy wspólnot i sprawujemy własne
zbawienie.
Pasterze wołaj : „Chod cie do Betlejem”. To wołanie
pasterzy jeden na drugiego.
Ich wymarsz to nie samotna, indywidualna decyzja,
to obraz wspólnoty, która si
wzajemnie zach ca i idzie ze
słowami Boga. Stół wigilijny
nas jednoczy. Zach cajmy si
wzajemnie by nas jednoczył

ołtarz, Eucharystia, miło ć, po prostu Chrystus, by my tworzyli
„Lud wi ty”, „Miasto Poszukiwane”, „Miasto nie opuszczone
na wieki”.
wi ta Bo ego Narodzenia to wi ta wspólnoty.
Radosne spotkania, wi ksza yczliwo ć, ch ć bycia razem. Jest
nam z tym lepiej. Mo e ten stan dałby si przedłu yć na pozostałe
dni roku? Pasterze, o tym co widzieli i słyszeli, pragn li dzielić si
z innymi i dzielili si , jakby chc c powi kszyć wspólnot . To było
ich apostolstwo; apostolstwo bez wykształcenia i bez ambony.
A mo e powinni my si zastanowić nad naszym – nad moim
apostolstwem, apostolstwem słowa, apostolstwem przykładu ycia? Czy nasze – moje apostolstwo buduje wspólnot , czy j rozbija? Pomaga innym czynić dobro, czy pobudza do innych zachowa ? Bóg zbawia we wspólnocie
i przez wspólnot . „Ludu wi tego”.
Wszystkim Mieszka com Ustronia oraz wszystkim Go ciom,
na te radosne chwile wiele
ciepła wewn trznego i du o
dobrych spotka we wspólnocie yczy:
Ks. Antoni Sapota,
proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. w.
Klemensa

„Bóg Syna swego jednorodzonego dał”
wi ta Narodzenia Pa skiego s wi tami rado ci. Chcemy j mieć w sobie, stwarzać
w drugich, darować dziecku,
m owi, onie, bliskim i nieznajomym. Rado ć bywa jednak ró na. Inna jest rado ć
dziecka, inna jest rado ć człowieka w jesieni ycia.
Niewiele trzeba słów, by
wypowiedzieć najdono niejsze wydarzenie, jakie miało
miejsce w dziejach wiata:
Bóg stał si człowiekiem. Z
Dziewicy zrodził si na wiat
– jak powiada znana pie – by
bratem moim zostać.
Kiedy to słyszymy, przypominaj si nam słowa ewangelicznych przekazów wie ci o
tym wydarzeniu. One prowadz do Betlehem – miasteczka
o wdzi cznej nazwie: Dom
chleba. Taka nazwa zapowiada
obito ć posilenia.
Obecno ć Syna Bo ego w
wiecie zaistniała niepostrzeenie, bez ogłosze , zgiełku
reklamy, bez medialnego szumu. Sprawy naprawd wielkie dokonuj si w cicho ci, a jednak
toruj sobie drog do ludzkiego serca, by wnosić w nie wiatło ć
dnia. Bóg tak umiłował wiat i powzi ł my l, i w czyn j przemienia, by wzi ć człowieka w swoj opiek , której pełni jest
zbawienie przez Syna.
Tak Bóg umiłował wiat, e Syna swego jednorodzonego dał,
aby ka dy, kto we wierzy, nie zgin ł, ale miał ywot wieczny.
Oto Bóg skłania si ku swojemu stworzeniu i to takiemu jakim ono
jest. Có mu dać mo emy? Jak tej miło ci odpowiemy? Zawsze
idzie o jego wej cie w histori – nie tylko w dzieje wiata, ale
przede wszystkim w dzieje człowieka – w Twoje i moje serce.
Miło ć Bo a, która si ga człowieka jest powołaniem do

nowego ycia, do ycia w
nowej relacji z Bogiem, tj.
do ycia w wierze. To jest
zgodne z duchem anielskiego piewania: Chwała na wysoko ciach Bogu,
a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie.
Obecne wi ta wzywaj nas
do wielkiej godno ci: być
ludem Bo ym.
On do nas przychodzi...
Bóg si rodzi... Okazała si
łaska Bo a... Objawiła si
ta łaska, gdy nad polami
Betlejem zabrzmiał anielski
piew; gdy w ród pól i gór
wypowiadane były przepi kne podobie stwa; gdy
do serc zbolałych i obci onych kierowane zostały
słowa ukojenia; gdy Jezus
wniósł w ten wiat Królestwo Bo e, a z nim dar nowej
relacji Boga do człowieka
i człowieka do Boga.
Bo e Narodzenie nie jest
rzeczywisto ci , któr zmiecić mo esz w historycznym
fakcie; ono dokonuje si
i dzi w człowieczym sercu,
które Jezus chce przekształcić tak, jak tam stajni przekształcił
w wi tyni . O to prosimy podejmuj c strof :
Podnie r k Bo e dzieci , błogosław Ojczyzn mił ,
W dobrych radach w dobrym bycie wspieraj sił jej sw sił ;
Dom nasz i maj tno ć cał i wszystkie wioski z miastami, a dalej
chciałoby si piewać nas, nasze my li, rozmowy, nerwy, siły by
nie ulegały rozproszeniu, załamaniu, ale by mogły si podnosić
i przeobra ać w piew: Chwała na wysoko ciach Bogu, a na ziemi
pokój ludziom, w których ma upodobanie.
ycz wszystkim błogosławionych wi t Bo ego Narodzenia.
Ks. Piotr Wowry,
proboszcz Paraii Ewangelicko - Augsburskiej w Ustroniu
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ustro skie rocznice w 2010 r.
w opracowaniu Michała Pilcha
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Pierwsza pisana wzmianka o Ustroniu, Lipowcu oraz
Hermanicach.
Jerzy syn Marcina z Ustronia został studentem Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie.
W umowie ustalaj cej granice mi dzy Nierodzimiem
a Wilamowicami wymienione s dwa stawy: Nesyt
i Diedinski.
Po raz pierwszy w dokumentach pojawiła si Polana.
Zało ona zostaje dla Lipowca ksi ga gruntowa. Najwi kszy grunt posiadał Adam Lipus.
Wła cicielem Hermanic zostaje Joachim Marklowski
Wła ciciel Ustronia Jan Tschammer otrzymuje potwierdzenie własno ci Ustronia Dolnego.
W Cieszynie stracono zbójników, którzy w 1633 roku
zamordowali Joachima Marklowskiego wła ciciela
Hermanic.
Leopold Tschammer sprzedaje Ustro Dolny.
W Lipowcu o. Leopold Tempes zało ył dom sierot.
W urbarzu w Górnym Ustroniu wymienieni s dwaj
młynarze Michał Kral i Jerzy Sztwiertnia, a w Lipowcu
Michał Maciejiczyk.
W wyniku prowadzonych bada geologicznych odkryto
w Ustroniu i okolicy zło a rudy elaza.
Oddano do u ytku ku ni (hamerni ) „Adam”.
Powstała w Ustroniu nowa paraia katolicka obejmuj ca
tak e Hermanice, Wisł i Lipowiec.
Na mocy Patentu Tolerancyjnego postawiono w Ustroniu
drewniany dom modlitwy.
Rozpocz to w hucie ustro skiej odlewanie pocisków do
armat.
Zawarta została ugoda z sałasznikami z Brennej, Ustronia
i Wisły dotycz ca rozdziału obszarów le nych pomi dzy
Komor Cieszy sk a pastwiskami górali.
Lipowiec uzyskał potwierdzenie wypasu bydła na obszarze
zlikwidowanego stawu gminnego.
W s siedztwie ku ni „Adam” zbudowano ku ni „Albrecht”.
ks. Karol Kotschy po wi cił kamie w gielny pod budow
ko cioła ewangelickiego.
Paraia ewangelicka zorganizowała nauk szkoln w prywatnych domach w Dobce i Polanie.
Urodził si Jerzy Michejda długoletni kierownik szkoły
ewangelickiej.
Urodził si lekarz dr Otton Zinsmeister.
Przy ko ciele ewangelickim ap. Jakuba wybudowano
wie .
Zało ono cmentarz ewangelicki.
Paweł Cymorek otworzył w Ustroniu pierwsz aptek
Zburzono ustro sk szkoł ewangelick przy ko ciele, a na
jej miejscu postawiono pi trowy budynek istniej cy do
dzisiaj.
Rozpocz to w Hermanicach budow kolonii robotniczej.
Ustro odwiedził cesarz Franciszek Józef I [20.10].
Rozpocz to w hucie produkcj pierwszych w Europie lokomobilowych pługów parowych angielskiego systemu
„Folver”.
Jednoklasow szkoł ewangelick w Polanie przekształcono w dwuklasow .
Urodził si Paweł Wałach, pedagog, działacz społeczny,
organizator ycia piewaczego [06.03].
Urodził si ks. Jerzy Kołek, proboszcz paraii rzymskokatolickiej, ostatni wikariusz generalny wikariatu w Cieszynie.
Urodził si ks. Rudolf Płoszek, wikary katolicki, autor
hymnu Polaków zaolzia skich [17.04].
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Na stawie huty „El bieta” (obok obecnego Zespołu Szkół
Technicznych) pojawiła si pierwsza łódka.
Urodził si Franciszek Jaworski, artysta malarz [06.08].
Urodził si Paweł Steller, artysta graik [23.01].
Zało ono Ochotnicz Stra Po arn w Ustroniu.
Wytyczona została cie ka od ródła elazistego na Równic .
Urodził si ks. Andrzej Wantuła biskup Ko cioła Ewangelicko–Augsburskiego w Polsce [26.11].
Oddano do u ytku cmentarz ydowski.
Przy schronisku na Czantorii odbył si pierwszy zlot turystyczno – sportowy.
Urodził si Jan Sikora, nauczyciel w Ustroniu, działacz
ZHP, „Strzelca” i Polskiego Zwi zku Zachodniego.
Powołano Ogólne Stowarzyszenie Spo ywczo – Oszcz dno ciowe, dzisiejsza PSS [12.12].
Urodził si Jan Cholewa, pilot, działacz harcerski [07.12]
Otwarto basen k pielowy z nowoczesnym zapleczem.
W paraii ewangelickiej rozpocz ł prac ks. Paweł Bocek.
Osadzeni zostali w Ustroniu przesiedle cy niemieccy
z Besarabii i Bukowiny.
Zmarł Jan Sztwiertnia, muzyk, kompozytor [29.08].
Urodził si Marian yła, pedagog, współzało yciel i dyrygent Estrady Ludowej „Czantoria” [23.05].
Zako czyła si okupacja niemiecka [01.05].
Odbyły si w Ustroniu pierwsze powojenne do ynki.
Zało ony został Fabryczny Klub Sportowy „Ustro ”.
Reaktywowano przedwojenne Ogólne Stowarzyszenie
Spo ywcze i Oszcz dno ciowe przekształcone pó niej
w PSS „Społem”.
Uruchomiono Technikum Mechaniczne, pierwsz redni
szkoł w Ustroniu [01.09].
Otwarto w Ustroniu oddział Narodowego Banku
Polskiego.
Otwarto Społeczne Ognisko Muzyczne [02.09].
W paraii ewangelickiej rozpocz ł prac ks. Stanisław
Dorda.
Zmarł lekarz Zygmunt Łysogórski [21.01].
Oddano do u ytku ostatnie domy wypoczynkowe i obiekty
usługowe w Jaszowcu.
Otwarto l ski Szpital Reumatologiczny.
Zmarł Jan Jarocki długoletni dyrektor Ku ni Ustro ,
inicjator zało enia muzeum ku nictwa.
Otwarto przystanek kolejowy „Ustro Zdrój” [19.07].
Zmarł gen. Jerzy Zi tek, mieszkaniec Ustronia, wojewoda
katowicki [20.11].
Zmarł Ferdynand Suchy, lutnik, chórmistrz [08.04].
Rozpocz to wydawanie „Gazety Ustro skiej” [27.05].
Odbyły si pierwsze wybory samorz dowe [27.05].
Wprowadzono obowi zkow segregacj mieci [06.06].
Oddano do u ytku plac targowy przy ul. A. Brody.
Powstał Miejski O rodek Pomocy Społecznej [01.11].
Powołano Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
[26.11].
Powstała Chrze cija ska Fundacja „ ycie i Misja”.
Powstało Stowarzyszenie Miło ników Kultury Ludowej
„Czantoria” [30.06].
Zmarł Józef Pilch, historyk, publicysta, biblioil [08.10].
Powstał Dzieci cy Zespół Pie ni i Ta ca „Równica”
[02.11].
Zorganizowano I Festyn Miast Partnerskich.
Podpisano umow partnersk z Luhaczowicami (Czechy)
Powstało Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” [23.12].
Erygowana została paraia rzymskokatolicka na Zawodziu.
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rozmowa z prof. Józefem Knopkiem

Jeste ustroniakiem, a sk d pochodzi twoje rodzina?
Babka urodziła si na Cienkowie a dziadek w Jaworzu. Dom,
w którym mieszkam z Nierodzimiu, ma 150 lat
Chodziłe do podstawówki w Nierodzimiu i liceum w Wi le.
Jak wspominasz tamten okres?
Nie były to najlepsze czasy. Liceum nie uczyło my leć.
Wszystkie szkoły wtedy takie były.
Wiem. Ale dopiero na studiach zaczynało si my leć samodzielnie.
A we my dla porównania dzisiejszych młodych ludzi.
To nie ma o czym mówić. Dla nich umiej tno ć pisania ko czy si
na SMS-ach. A maj matury. Przed kilku laty na jubileusz naszego
ogólniaka wyszła ksi ka ze wspomnieniami o nauczycielach.
Było tam par celnych spostrze e . Co nie pasowało, zgrzytało.
Te tak to dzi odczuwam.
Du o ludzi chwali ogólniak z tamtych czasów.
Trzeba zacz ć od tego, e s rzeczy lubiane i nielubiane. To bardzo
indywidualne. Zawsze nie cierpiałem matematyki, izyki, chemii.
Dla mnie to była makabra. Wolałbym pi ć lat być w wojsku,
ni jeszcze raz przechodzić to liceum, z którego zapami tałem
tylko to, czego nauczył mnie Jan Krop. To był najlepszy belfer.
Pani Gabska kiedy na angielskim powiedziała: „Mo ecie robić
co chcecie, mo ecie pluć i łapać, ale by cie to robili dobrze.”
I miała racj .
Kiedy pojawiły si zainteresowania plastyczne, bo o ile
wiem, to twój ojciec uko czył Akademi Sztuk Pi knych
w Krakowie.
Na pewno jest w tym co rodzinnego. Obaj dziadkowie co
w tym kierunku robili - jeden w drewnie, drugi w metalu. Głównie
jednak decydował wpływ ojca. Poza tym w liceum uczyła nas pani
Konarzewska i co w nas ruszyła. Ona nie była nauczycielk , ale
twórc . Nie patrzyła na nas jak na uczniów skoro wysyłała nas po
ledzie i piwo. Na przerwie to sobie konsumowała, gdy wchodzili
uczniowie, wszystko pakowała i prowadziła zaj cia. To było
(cd. na str. 5)
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15 grudnia w Miejskim Domu Kultury „Pra akówka” honorowano autorów najładniejszych kartek wi tecznych. W konkursie „Najładniejsza kartka wi teczna” zorganizowanym przez
MDK „Pra akówka” uczestniczyli uczniowie ustro skich szkół
podstawowych i gimnazjów. 310 prac oceniało jury w składzie:
Bogusław Heczko - artysta plastyk, Kazimierz Heczko – prezes
Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” – przewodnicz cy, Agata
Heczko - członkini Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. Wyłoniono najpi kniejsze kartki: w kategorii klas I – III szkół podstawowych: pierwsze miejsce Bernadeta Dziendziel - SP-2, 2. Alan
Cie lar - SP-2, 3. Kacper Kozieł - SP-5, wyró nienia: Dominika
Noszczyk – SP-6, aneta wie y - SP-6, Patrycja Boruta - SP-2,
Krzysztof Moje cik (2 prace) - SP-2, Alicja Uchro ska - SP-2,
Krystian Król - SP-2, Sonia Cie lar - SP-2, Katarzyna Kuszel
- SP-3, Joanna Grzesiok - SP-2, w kategorii klas IV – VI szkół
podstawowych: dwa pierwsze miejsca: Wiktoria Kukuczka - SP
6 i Dagmara Niemczyk - SP 3, dwa drugie miejsca: Marta Wolny
- SP 1 i Dawid liwka - SP 2, dwa trzecie miejsca: Natalia Wróbel
- SP-1 i Beata Szturc - SP-1, wyró nienia: Bartek Szcz sny - SP-1,
Julia Kral - SP-5, Magda Hombek - SP-2, Adrian Cielepak - SP-2,
Aleksandra Szlejter - SP-2, Sylwia Pinkas - SP-1, Karolina Loter
- SP-2, Ruta Mika - SP-6, Marlena Kurzok - SP-3, w kategorii
szkół gimnazjalnych wyró nienia otrzymały: Paulina Madzia
G-1, Beata Szachowicz G-2, Ewelina Rymorz G-2, Agnieszka
Benek G-1.
Wszyscy nagrodzeni i wyró nieni otrzymali dyplomy, nagrody
ksi kowe, kalendarze ustro skie i cienne na 2010 r., długopisy
oraz nagrody rzeczowe.
(ws)

kartka wiktorii kukuczki.
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normalne. Nie była nad ta. Poza tym par razy zaprosiła nas do
swego domu na Andziołówce. Wiadomo, tradycja, wspomnienia.
To te w człowieku si skr ca i potem wychodzi.
A jak było z ojcem? Czy to dziecko podpatrywało tatusia,
czy tatu uczył?
Tato rysował cały czas, a ko czył studia w czasach socrealizmu,
czyli „Podaj cegł ” i cała reszta. Ojciec był realist , miał korelacj
mi dzy okiem i r k . Wszystko bez problemu przelewał na papier.
Nas uczyli ju troch inaczej.
Na pewno dziecko maj ce ojca plastyka ma wi ksze szanse
ni jego rówie nicy.
Oczywi cie. Gdy ojciec malował w niedziel obrazek, to w wieku
pi ciu lat ju podpatrywałem, ju chodziłem usmarowany farbami. Poza tym w domu były pod r k albumy, ksi ki o sztuce.
O tyle było łatwiej, a s rzeczy pami tane przez całe ycie. Ja
pami tam stare wydanie albumu Williama Hogartha. Chyba mam
tym nasi kni te r ce. Nie lubiłem tego albumu, ale do niego
ci gn ło. I było par takich albumów.
A kiedy wiedziałe , e pójdziesz w tym kierunku?
Zawsze chciałem być le niczym.
Jak ka dy.
Lubiłem zawsze co robić w metalu, a studia plastyczne na graice
daj tak mo liwo ć. wiadomy wybór nast pił w trzeciej klasie
liceum. Wtedy wiedziałem, co mniej wi cej chciałbym robić, a e
tak si uło y, było nie do przewidzenia. Jak w piosence: „ ycie
składa si z przypadków, e skłonno ci do wypadków.”
Jeste całe ycie zwi zany z Ustroniem. Pami ć ludzka jest
ulotna, a czy ty pami tasz jak si zmieniał.
Od zawsze był dworzec PKS na rynku, stacja PKP przy Ku ni,
szkoła zaj cy, obok kino.
Ale wtedy był to taki charakter wiejsko-przemysłowy i co
si zmieniło. Pewien profesor w przypadku Ustronia mówił
o twórczym chaosie.
Ale jednak o chaosie i chyba to dobrze uj ł. Gdy byłem w wojsku
w Łodzi, mówiono o tym mie cie: „Wioska, a w rodku Piotrkowska.” W Ustroniu jest to rynek, ul. Gra y skiego i cała reszta.
Troch si jednak zmieniło.
Ale to ju 50 lat i co musiało powstać. We my rynek w Ustroniu.
Ma ju funkcje kulturowe, ale to dla mnie jest sztuczne, choć
ludzie tego nie widz .
A da si co zbudować od podstaw, by na pocz tku nie było
sztuczne?
Je li da si w jakich ramach ludziom wolno ć i oni j wypełniaj .
To tak jak z budow osiedla i wytyczaniem cie ek, a ludzie i tak
chodz po trawnikach. Mo na natomiast wytyczyć cie ki tam
gdzie chodz ludzie.
A jak to zrobić z rynkiem?
Pocz wszy od nieszcz snej Bładniczki płyn cej przez Ustro .
Ile ju było o tym dyskusji i dalej jest to ciek. A przecie ta
Bładniczka mo e płyn ć inaczej, a zacz ć trzeba od wyrzucenia
wszystkich betonów. Nawiasem mówi c, były kasztany na rynku
i jeden spadł na totolotka. Powiedziano mi, e jak był dworzec
PKS, to chodzono za te kasztany sikać. Tak spalono korzenie
i kasztan musiał si przewrócić. Tak twierdz fachowcy.
Wróćmy do estetyki Ustronia. Jeste zawodowo zwi zany ze
sztukami plastycznymi, uczysz studentów, to powiedz nam, co
dalej robić z Ustroniem? Nazwijmy obecny stan jako zerowy,
a ty co proponujesz.
Ustro układa si na krzy u, na dwóch głównych ci gach ze
Skoczowa do Wisły i Cieszyna na Zawodzie. W tej chwili preferowany jest ci g z centrum na Zawodzie i jest to naturalne, ale
nie dba si o wej cie w miasto, a to bardzo wa ne. Jak si gdzie
wchodzi, to pierwsze wra enie zostaje na zawsze, a w Ustroniu to
pierwsze spotkanie jest nieciekawe. Zreszt tak jak w Warszawie,
gdzie wszystko rozpoczyna si od jakich parterowych budynków,
króliczoków i nie widać, e to stolica. Wokół Ustronia buduje si
osiedla, ale nie maj nic wspólnego z miastem. Powstaj enklawy.
Oczywi cie ka dy b dzie na to patrzył inaczej.
Ale Ustro zawsze taki był.
(cd.. na str. 6)
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Jest przelotowy a Wisła docelowa.
Dalej pytam, co w takim razie mo na zrobić?
Mog jedynie powiedzieć, e na razie wszystko jest w ruchu
i brak stałego punktu odniesienia. Zabudowany rynek by to załatwił. Z zabudowy zrezygnowano i powstał plac z amiteatrem
i na pewno ma funkcje wi ce ludzi, ale na krótki okres czasu.
Tak jak w kinie, ludzie wchodz i wychodz . Taka jest moja
subiektywna ocena.
A jak oceniasz architektur Zawodzia?
Do piramid mieli my czas przyzwyczaić si od dziecka. Mówi
si , e to ostre kamienie w górach, zreszt ka dy ma inn opini .
I takie Zawodzie mo e zostać, ale bez tego hotelu na szczycie.
To nieporozumienie. Podobnie z Równic , gdy si patrzy od
strony Orłowej. To ju wielki plac budowy i mi si to nie podoba.
Z drugiej strony, trzeba uczciwie powiedzieć, e s to pieni dze
dla Ustronia. Ale wróc do tego, e lepiej by było zatrzymać tych
ludzi na dole, bo dostać si na Równic w lecie, to makabra.
W ci gu pogodnego weekendu w lecie na Czantorie wyje d a pi ć tysi cy ludzi. Ju si nie da utrzymać urokliwych
zak tków i ciszy.
Chodzi o to, by ludzie wje d aj cy na Czantori , gdzie te s tylko
budy, zjechali na dół i skierowali si do centrum na rynek. Rynek
jest ładnie zrobiony, ale gdy si nic nie dzieje, to jest to tylko
plac. A do tego wszystkiego te domki z informacj turystyczn
i totolotkiem. Nie dało si wybudować czego innego? Przecie
lepiej by to wygl dało bez tych budynków, troch wi kszych od
dawniejszych kiosków.
Czy jako graik zajmujesz si te fotograi ?
Jasne. Na studiach miałem zaj cia i du o fotografowałem, ale od
czasu gdy weszły cyfrówki, przestałem to lubić. Mam cyfrówk ,
ale gdy chc zrobić dobre zdj cie, bior ilm czarno-biały, sam
wywołuj .
To znaczy, e zaliczasz si do fotograicznej arystokracji. Czy
zaczn doł czać inni?
Jest u nas prof. Witold Jacyków od fotograii i od zawsze kłócimy si . On twierdził, e tradycja zginie, a ja mówi , e nie. Na
studiach mamy zaj cia z fotograii czarno-białej, coraz wi cej
osób chce tak robić zdj cia. Przechowywanie zdj ć na no nikach,
na płytkach jest zawodne. Trzeba cały czas przegrywać, bo si
zdj cia traci.
Wiem co o tym.
A z dagerotypów mo emy korzystać do dzisiaj. A jaka jest
przestrze , gł bia na ilmie. Przecie bez trudu mo na rozró nić
zdj cie z kliszy i z cyfrówki.
A samo robienie zdj ć.
Na cyfrówce robi si tysi c zdj ć, wyrzuca wi kszo ć i co zostaje. To ułuda wolno ci. Małpie te mo na dać aparat i po ilu
próbach zrobi ciekawe zdj cie. Na tej samej zasadzie ka demu
mo e si udać.
A jak to wygl da ze studentami?
U nas oprócz fotograii jest rysunek, rze ba, malarstwo, graika,
nauka kompozycji, czyli wszystko to, co powinna zawierać fotograia. Tak wi c dostaj c aparat, zaczynaj tak my leć, jakby stali
przed sztalug . W innym przypadku zaczyna si pstrykanie.
Reklamy to te graika i mamy z ni do czynienia na co dzie .
Twojej graiki na ulicy nie zobaczymy. To jak to wła ciwie
jest? Gdzie jest ta graika rzeczywista?
Kiedy polski plakat ilmowy był na wysokim poziomie. Dzi jest
tylko błyszcz cy i kolorowy. Mamy plakaty autorskie, lecz na
ulicy ich nie zobaczysz, bo nie ma takiego zapotrzebowania.
To jak b dzie obecna graika postrzegana po latach? Przez
pryzmat tego, co wy teraz tworzycie w pracowniach, czy te
tego, co widać na ulicy.
Jest graika u ytkowa i artystyczna. Jak w wojsku nie było co pić
i kurzyć, to drukowali my kartki na sicie. Taka była potrzeba.
Zreszt byłem jedyn osob z tego wydziału, która poszła do
wojska. Teraz na ulicach panuje kociokwik i nie da si go wyeliminować. Ale skoro w szkole redniej nie ma plastyki, to mamy
tego skutki. Dopiero od przyszłego roku wchodzi plastyka. Po
dwudziestu latach si zorientowali, e co jest w Polsce nie tak.
(cd.. na str. 7)
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Zbli aj si wi ta Bo ego Narodzenia, te najpi kniejsze wi ta
w roku, podczas których nie powinno zabrakn ć miło ci, serdeczno ci i ciepła. Ludzie przemierzaj nie raz setki kilometrów, by
w tym czasie być ze swoimi bliskimi, z rodzin .

estraDa regionalna
„równica”
wi tecznie

Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia chc c być w tym
czasie blisko swoich fanów, nagrała płyt CD z kol dami, pastorałkami i pie niami religijnymi maj c nadziej , e pie ni płyn ce
prosto z serca stworz w waszych domach wła nie taki klimat
cudownych wi t pełnych wzajemnej miło ci i yczliwo ci.
Nie mogliby tego dokonać, gdyby nie sponsorzy, ludzie bardzo
zaanga owani w działalno ć kulturaln . Dlatego za naszym
po rednictwem DER „Równica” dzi kuje: Henrykowi Kani,
Michałowi Bo kowi, Konradowi Owczarkowi, prezesowi Kolei
Linowej „Czantoria” Czesławowi Matuszy skiemu, za fanom,
współpracownikom, mecenasom oraz wszystkim mieszka com
Ustronia i całej ziemi cieszy skiej składa wierszem yczenia
wi teczne.

To beskidzkie winszowani,
Niech poleci w wiat.
yczymy Wam ukochani,
W szcz ciu wiele lat.
Niechaj człowiek człowiekowi,
Zawsze b dzie bratem.
Niechaj miło ć, dobroć, szczero ć,
Rz dzi całym wiatem.
Łzy rozpaczy niech nie płyn
Z oczu matek, dzieci
Niech na całym wiecie ludziom
Jasno sło ce wieci.
To yczenia, które płyn
Z gł bi serca mego.
Tak uczcijmy przyj cie na wiat
Jezuska małego.
Estrada Regionalna
„Równica”

er równica podczas korowodu do ynkowego.
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Moim zdaniem skoro arty ci tworz zamkni t kast , to reszta
musi sobie radzić sama. Kiedy był wspaniały polski plakat ilmowy. Dzi producentowi i re yserowi nie zale y na wyrobionej
publiczno ci tylko na masowej.
A czy masowe nie mo e być ładne?
Mam nadziej , e co si zmieni po powrocie plastyki do szkół
rednich. Ludzie wszystkiego musz si nauczyć i innego wyj cia
nie ma. Gdyby nie ojciec, ksi ki, byłbym innym człowiekiem.
Przecie gdy on robił plakat na festyn stra acki, to oczywi cie
p dzlem, z odpowiednim krojem liter, z gestem r ki. Do tego ka dy plastyk miał swój styl. A teraz wszystkie litery s jednakowo
kwadratowe, bez odpowiednich wiateł, tak jak bije komputer.
S rze by powstaj ce na tokarce, ale jednak wszyscy chc
mieć zrobione r cznie. Ka dy chce mieć oryginał, czego nie
widać w graice.
Bo graika jest o wiele dro sza.
Ale nawet bogate irmy, nawet ze snobizmu, nie chc graik
artystycznych.

Ju zacz li wynajmować dobrych architektów. Z drugiej strony
dobra, estetyczna reklama dzi si gubi, nie ma szans zaistnieć.
No i powstaj takie reklamy jak w Cieszynie, gdzie zaprasza si
na go-go na ul. Ko cieln . Niby przypadek, ale daje do my lenia
o osobie, która to powiesiła. I to jest to, o co pytasz.
No to zapytam, jaki jest odbiór społeczny twoich prac?
Wszyscy s bardzo grzeczni, bo profesor i nie wolno krytykować?
Krytykować trzeba. Inaczej wszystko byłoby bez sensu. W lipcu
pani sołtys z Harbutowic zaproponowała mi wystaw . Zgodziłem si . I to była najtrudniejsza wystawa, jak mo e sobie graik
wyobrazić. W Zach cie mo na wszystko pokazać, a w Harbutowicach miałem nó na gardle. Wystawione w Domu Rolnika
prace były na sztalugach, ale bez szkła. Wchodz na sal , i widz
pani głaszcz ca graik . Pytam, o co chodzi, a ona odpowiada,
e my lała, i jest to graika komputerowa, ale przecie nie jest
liska. Zacz li my rozmawiać. I to jest to, o co pytasz. Ta pani
nie znała tematu. Weszła, zobaczyła graik , ale tak drapi c . Jak
to jest zrobione? Gdy zacz li my rozmawiać, zebrało si kilka
osób. W galerii w wielkim mie cie te nie wiedz , a tu ta pani
chciała pogłaskać. Jest takie chi skie przysłowie: „Powiedz mi,
a na pewno zapomn , poka , na pewno zapami tam, daj dotkn ć,
a na pewno zrozumiem.” Ta pani musiała dotkn ć, by zrozumieć.
A miałe do czynienia z reakcj : „A có to jest do pioruna?”
Inna pani, na tej samej wystawie w Harbutowicach, mnie nie widziała i mówi: „Jezus! Maria! Kobiety, powiedzcie co to jest!”
Bo sztuka współczesna odeszła od odbiorcy i jest dla niewielu
zachwycaj cych si znawców.
Bardzo cz sto tak si dzieje. Stało si to jaki czas temu i sztuka
oderwała si od ycia. Odbiorcami s zazwyczaj ci sami ludzie,
patrz , krytykuj , ale w zamkni tym wiecie, iluzorycznym.
(cd.. na str. 8)
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Jeszcze niedawno wielcy arty ci jak Picasso, czy nawet niedawno Starowieyski, poruszali zbiorow wyobra ni , byli
powszechnie znani i przeci tny człowiek znał ich dzieła. To
si sko czyło.
I wracamy do braku plastyki szkole. Dawniej nawet mówiono,
e w domu pomaluj sobie ciany na Picassa. Dzi ju młodzi
ludzie nie wiedz kto to był. Nikt ich tego nie nauczył. Zobacz
jak wygl daj domy, jaki maj wystrój. Nikt ludzi nie przyzwyczaja do estetyki. Czasem co zlecaj , ale cz sto te osobie
nieprzygotowanej.
To jak si porozumiewacie ze studentami?
Wszystko jest nadrabiane, oni si musz spr yć. Widać jednak,
e brakuje im przygotowania.
Jakie maj szanse po sko czeniu waszego kierunku?
Spotyka si ich w wielu dziwnych miejscach. Maj godziny pozalekcyjne, pracuj w irmach, prowadz własne interesy.
Twoje podej cie do sztuki jest raczej konserwatywne. Je eli
fotografia, to czarno-biała, je eli grafika, to na płytach,
a nie komputerowa. Moim zdaniem cz ć nowych rzeczy, po
sprawdzeniu, mo na zaakceptować.
Oczywi cie. Komputer to te narz dzie i mo na na nim wytwarzać
graik . A dlaczego komputera nie lubi ? Mo e dlatego, e nie
mieli my go w szkole redniej. Poza tym lubi poczuć wszystko
na palcach. Gdy powstaje kreska, musz czuć jak jest chropowata, a gdy nakładam farb , to musz czuć jej konsystencj . A
w komputerze mamy wszystko gotowe, tylko brak człowieka.
Mo na si przed tym bronić, choć s dziedziny gdzie nie ma
szans, jak choćby w nowych technologiach, medycynie. Je eli
jednak mog co zrobić r cznie, nawet pisz c plakat, to wol to od
komputera. Nie zrobiłem jeszcze ani jednej graiki komputerowej.
Kiedy chciałem wydrukować graik . Były tam cienkie kreski,
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co pół milimetra. Poszedłem do naszych komputerowców, eby
wydrukowali to na kalce pod sitodruk. adna drukarka nie była
w stanie tego złapać i musiałem wszystko robić r cznie. I zrobiłem.
Komputer to fajna maszyna, ale maszyna. Na blasze podejmuj
sam decyzj i albo si wycina dziur , albo nie. Spadnie rylec na
blach i jest kłopot. W komputerze załatwia si to klikni ciem.
Dzi kuje za rozmow .
Rozmawiał: Wojsław Suchta

Prof. Józef Knopek studiował w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie l skim w Katowicach ilia w Cieszynie. W 1999 r. uzyskał tytuł
adiunkta w zakresie graiki warsztatowej w warszawskiej ASP. W macierzystej uczelni prowadzi zaj cia z graiki warsztatowej i sitodruku.
Zajmuje si graik , rysunkiem i fotograi . Brał udział w wystawach
zbiorowych i indywidualnych m.in. w Bielsku-Białej, Katowicach,
Cz stochowie, Warszawie, Clemond i Opawie. W 2000 roku na Mi dzynarodowej Wystawie Graiki w Toronto otrzymał II nagrod .
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gDzie zapoDział si tato

w 2009 roku mija setna rocznica powstania zorganizowanego ratownictwa w polskich górach. wspomnienia te chciałem po wi cić ustroniakom,
którzy jako pierwsi wst pili w szeregi ratowników górskich.
Po II wojnie wiatowej o ywia si ruch
turystyczny i narciarski w Beskidach.
Notuje si coraz wi cej wypadków. Z konieczno ci w roku 1951 tworzy si w Bielsku Narciarskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako sekcja PTT Katowice. Ilo ć
wypadków skłoniła działaczy turystyki
do zorganizowania pierwszego na naszym
terenie kursu ratownictwa. Kurs taki odbył
si w Szczyrku w listopadzie 1952 r. Po
zako czeniu kursu 25.11.1952 uczestnicy
zało yli Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako pierwsz jednostk
regionaln po Tatrach. Dat t przyjmuje
si jako pocz tek zorganizowanego ratownictwa górskiego w Beskidach.
W pierwszym kursie ratownictwa górskiego brał udział ustroniak Antoni Michalski, który po zło eniu przyrzeczenia był pierwszym ratownikiem górskim
z naszego miasta. Pełnił on słu b ratownicz do 1974 roku. Osobi cie pami tam
go jako ikon ratownika górskiego.
Gwałtowny rozwój turystyki, powstawanie o rodków wczasowych w miejscowo ciach podgórskich, budowa wyci gów
narciarskich spowodowały wzrost wypadków w górach. W latach 1952-54 zdarzyło
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si 609 wypadków, w tym 278 wymagaj cych transportu specjalistycznego, w roku
1962 zdarzyły si 792 wypadki, w tym 364
wymagaj ce transportu specjalistycznego.
Wypraw i akcji poszukiwawczych w latach
1952-54 było 9, w 1962 było 20. Konieczne było zwi kszenie liczby stacji ratun-

kowych a i liczby ratowników górskich.
Wiosn 1963 roku rozeszła si informacja,
e poszukuje si ch tnych do wst pienia
w szeregi ratowników. Na apel ten odpowiedziało o miu mieszka ców Ustronia.
Byli to: Henryk Czy , Leon Drobczy ski,
Zenon Kawecki, Henryk Kubok, Eugeniusz Latanik, Jan Misiorz, Zdzisław
Pokorny i Józef Słotki. Od kandydatów
na ratowników wymagano: dobrej znajomo ci topograii gór, dobrej umiej tno ci
jazdy na nartach, dobrego zdrowia oraz
umiej tno ci udzielenia pierwszej pomocy.
Po egzaminach wst pnych jesieni 1963
roku cała ósemka podpisała „Deklaracj
ratownika górskiego” i od sezonu 1963/64
wszyscy rozpocz li dy ury sta owe. Odbywały si na Przysłopiu pod Barani Gór,
w Domu Turysty w Malince, na Sto ku,
na Kozi cach.
Nie mo na nie wspomnieć przy okazji
o ówczesnym kierowniku Sekcji Cieszy skiej Alojzym Szupinie. Jednym
z zało ycieli Grupy Beskidzkiej GOPR,
aktywnym działaczu PTTK, przewodniku beskidzkim, instruktorze Polskiego
Zwi zku Narciarskiego. Jako instruktor
ratownictwa przekazał nam, wst puj cym
w szeregi ratowników wszechstronn
wiedz . Był wymagaj cym nauczycielem
i chwała mu za to.
W latach 1965-66 wszyscy kandydaci
uko czyli kurs podstawowy i po zło eniu
przyrzeczenia otrzymali upragnion „blach ”. eby być ratownikiem trzeba spełnić
trzy warunki: brać udział w szkoleniach
organizowanych przez Naczelnictwo,
dy urować w roku przynajmniej 120 godzin oraz ui cić składk członkowsk .
W dalszych latach cz ć ratowników oprócz
szkole goprowskich nabywała wiedz
i uzyskiwała uprawnienia w organizacjach
zwi zanych z turystyk . Jan Misiorz,
Zdzisław Pokorny uzyskali uprawnienia
Przewodnika Beskidzkiego. Uprawnienia
Instruktora Narciarstwa PZN uzyskali:
Henry Czy i Zdzisław Pokorny. Zenon
Kawecki uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej z uprawnieniami
na cał Polsk .
W nast pnych latach doł czyli do grona ratowników dalsi koledzy z Ustronia,
zmiana pokole trwa do dzi . Nie chc
specjalnie wyró niać młodszych kolegów,
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by kogo nie pomin ć, stwierdzić jednak
trzeba, e prawie wszyscy ratownicy,
którzy pozostali w słu bie, z obowi zków
podj tych wła ciwie si wywi zywali
i wywi zuj . Jednak jednego ratownika,
naszego młodszego koleg musz tutaj
wymienić, a jest nim Jan liwka – „władca” Czantorii. Od wielu lat mocno zaanga owany w słu b górsk . Oprócz słu by
społecznej wiele lat pełnił słu b jako
ratownik sezonowy i zawodowy.
Z biegiem czasu i potrzeb liczba ratowników si zwi kszała.
W Grupie Beskidzkiej GOPR w 1962
roku było 108 ratowników, w tym 25
kandydatów, w 2006 roku - 440 ratowników, w tym 75 kandydatów i 69 w stanie
pozasłu bowym. Z roku na rok wzrasta te
liczba interwencji. W pocz tkach działalno ci Grupy Beskidzkiej było ich rocznie
około 200, a obecnie liczba ta dochodzi
do 2 tysi cy. W sezonie 2008/09 odnotowano 1400 interwencji. Aktualnie z Ustronia pochodzi 12 czynnych ratowników
i 3 kandydatów.
W gronie ratowników górskich niewielk grup stanowi ratownicy zawodowi
i ratownicy sezonowi, główny trzon tworz ratownicy ochotnicy. Oni głównie
dy uruj w dni wolne od pracy i niedziele, a wła nie wtedy jest najwi kszy ruch
i najwi ksza liczba wypadków. Cz sto
spotykamy si ze zdziwieniem, ale te
podziwem, e s jeszcze w obecnych
czasach ludzie, którzy bezinteresownie
po wi caj czas i niejednokrotnie naraaj swoje zdrowie a nawet ycie, nios c
pomoc bli nim. Faktem jest, e znaczna
cz ć kandydatów po pierwszych dy urach
sta owych, czy kandydackich rezygnuje
ze wst pienia do GOPR-u. Trzeba być
w wyznaczonym miejscu o godzinie ósmej,
a dy ur ko czy si wraz z zako czeniem
ruchu turystycznego, cz sto po godzinie
dwudziestej, bo wi kszo ć wyci gów
narciarskich ma stoki o wietlone. Warunki
dy urowania w niektórych stacjach ratunkowych, szczególnie gdy wła cicielami s
osoby prywatne, s mizerne, choć prawd
jest, e w ostatnich latach sytuacja si
nieco poprawiła.
Mimo pewnych niewygód i trudno ci
ratownicy górscy w wi kszo ci to miłonicy gór, mo na powiedzieć fanatycy,
wykonuj cy przyj te obowi zki sumiennie
i z po wi ceniem.
Dwudziestego pierwszego wieku nie doczekała cz ć ratowników górskich ustroniaków, tych z pierwszego zaci gu. Odeszli
od nas, przeszli na „wieczn słu b ” do
„lepszego wiata”.
Słu ba Górska to podstawa działalnoci GOPR. Liczby wymienione poni ej
najlepiej pokazuj , ile czasu ratownicy
po wi caj słu bie. Godziny liczone s
od 1963 r.
Henryk Czy
4146 do 2004 r.
Henryk Kubok
5111 do 2002 r
- zmarł 30.12.2006 r
Jan Misiorz
7483 do 2004 r
- zmarł 04.11.2007 r
Zdzisław Pokorny 8817 do 2006 r
Zenon Kawecki 11412 czynny nadal.
Wszyscy wymienieni ratownicy, za
wzorow słu b , zaanga owanie zostali
24 grudnia 2009 r.

od lewej: józef słodki, Henryk kubok, Bronisław ogrodzki, jan Misiorz, zbigniew kunc,
Henryk czy , eugeniusz latanik, janusz szupina, czesław zontek, zdzisław pokorny,
zenon kawecki.

wyró nieni Odznak za Zasługi dla Województwa Bielskiego, Srebrn i Złot
Odznak GOPR. Wszyscy uzyskali stopie
Starszego Ratownika Górskiego.
Oprócz działalno ci bezpo rednio
w górach niektórzy z naszych ratowników
pełnili równie funkcje w Radzie Grupy.
Zdzisław Pokorny w latach 1982-98,
przez cztery kadencje był członkiem Rady
Grupy, a po reorganizacji, w zwi zku ze
zmian Statutu GOPR członkiem Zarz du
Grupy Beskidzkiej GOPR. W latach 198386 na stanowisku sekretarza, a od 1986 na
stanowisku wiceprezesa. W latach 1990-98
był członkiem Kapituły Odznacze i Wyró nie Zarz du Głównego GOPR w Zakopanem. Za wkład pracy tak w terenia jak
w Radzie Grupy otrzymał szereg wyró nie i odznacze . Oprócz wymienionych
powy ej wyró nie otrzymał: Odznak
Honorow „Za Zasługi dla Ratownictwa
Górskiego”, Oznak Srebrn „Zasłu ony
Działacz Turystyki”, Odznak Srebrn
„Zasłu ony Działacz Kultury Fizycznej”,
Medal Srebrny „Za Zasługi dla Obronno ci
Kraju”, Srebrny i Złoty Krzy Zasługi.
Zenon Kawecki w latach 1984-92 był
członkiem Zarz du Grupy. Od 1984 roku
pełni funkcj przewodnicz cego komisji
bezpiecze stwa Grupy. Od 2000 roku
zajmuje si dokumentacj techniczn stacji
ratunkowych Grupy Beskidzkiej. Aktual-

nie posiadamy 6 własnych obiektów ze
Stacj Centraln w Szczyrku. Od pocz tku
działalno ci w GOPR-e zabiegał o sponsorów, którzy wspomagali Grup w trudnych warunkach inansowych. Za wkład
pracy w górach oraz za zaanga owanie si
w pracach w Grupie otrzymał wyró nienia
i odznaczenia. Oprócz wymienionych wyej wyró nie s to: Srebrna i Złota Odznaka PTTK, Odznaka Srebrna „Zasłu ony
Działacz Turystyki”, Medal Srebrny „Za
zasługi dla Obronno ci Kraju”, Odznaka
Honorowa PCK, Br zowy Krzy Zasługi,
dwukrotnie Złoty Krzy Zasługi.
Wspominaj c przebyte lata w słu bie
ratowniczej, wykazuj c osi gni cia osobiste ratowników i GOPR-u jako cało ci
nie nale y zapomnieć o naszych rodzinach,
które musiały si obyć bez nas w czasie
pełnienia słu by w górach. W czasie naszej
nieobecno ci co sobot i niedziel od grudnia do kwietna ka dego roku ony musiały
troszczyć si o dobytek, wychowywać
dzieci, niejednokrotnie tłumacz c im gdzie
zapodział si tato w dniu wolnym od pracy.
Chwała im i podzi kowanie!!!
Ko cz c wspomnienia chciałem podkre lić, e cz ciowo korzystałem z materiałów publikowanych przez GOPR
jak równie z danych z teczek osobistych
ratowników.
Ratownik senior Zenon Kawecki

Gazeta Ustro ska 

Zdaniem
Burmistrza
o gazecie ustro skiej mówi burmistrz
ireneusz szarzec.

*

*

*

Polacy lubi rocznice i jubileusze. Gdzie
tylko mo liwe s one podkre lane. Nadchodz cy rok w tym wzgl dzie b dzie
szczególny, gdy obchodzić b dziemy
dwudziestolecie samorz du, ale tak e dwudziestolecie Gazety Ustro skiej. Pierwszy
numer GU ukazał si tu przed pierwszymi
wyborami samorz dowymi w maju 1990 r.
Inicjatorem wydawania gazety w naszym
mie cie był najpierw Komitet Obywatelski, jednak z uwagi na brak rodków
obowi zki wydawcy przej li na siebie
ustro scy przedsi biorcy skupieni w Izbie
Gospodarczej. Pod ich szyldem Gazeta
Ustro ska ukazywała si do 31 stycznia
1991 r., a nast pnie od 1 stycznia 1991 r.
do dzi wydawc jest Rada Miasta.
Dwadzie cia lat funkcjonowania GU
jest okazj do pewnych podsumowa . Na
pocz tku trzeba stwierdzić, e nasza gazeta
funkcjonuje w warunkach rynkowych, tzn.
jest sprzedawana. Udało si w takiej formule
przetrwać 20 lat. Chyba niewiele jest miast
podobnej wielko ci, maj cych gazet ukazuj c si od dwudziestu lat i maj c swych
stałych czytelników. Mo na si zastanowić,
co sprawia, e taka gazeta mo e funkcjonować przez 20 lat?. Oczywi cie najwa niejszym elementem s czytelnicy kupuj cy j
co tydzie . Gazeta jest odpłatna i zdania co
do zasadno ci tego s podzielone. Trzeba
jednak stwierdzić, e podobne wydawnictwa
bezpłatne upadały i to wła nie ze wzgl du na
to, e były bezpłatne. W wiadomo ci ludzi
funkcjonuje pogl d, e rzeczy bezpłatne nie
s do ko ca warto ciowe. Po drugie, aby
wydawać gazet , kto musi za to zapłacić.
Min ły czasy, gdy pieni dze były niczyje
i podejmowano ró ne inicjatywy, za które
nikt nie ponosił odpowiedzialno ci. Gazeta funkcjonuje jako zakład bud etowy,
wi c ma swoich pracowników, podpisuje
umowy na druk, kto te ponosi wszelkie
konsekwencje zwi zane z ukazuj cymi
si artykułami. Wszystko to wymusza na
redakcji podnoszenie poziomu, by gazeta
znalazła si w domach ustroniaków i była
czytana. Spraw redakcji jest trzymanie
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w ryzach wszystkich mechanizmów i nie
chodzi tu tylko o artykuły. Według mnie
najwi ksz warto ci Gazety Ustro skiej
jest po pierwsze stały kr g czytelników,
a po drugie grupa ludzi tworz ca te gazet .
Wła cicielem tytułu jest Rada Miasta,
natomiast redakcja przygotowuje kolejne
numery. Zgodnie z prawem prasowym
powołany został organ doradczy redaktora
naczelnego, a jest nim Rada Programowa
GU zło ona z radnych. Zadaniem Rady
Programowej jest czuwanie nad zasadnicz lini programow . Pojawiaj si
opinie, zwłaszcza w okresach wyborczych,
e GU jest tub burmistrza i radnych. Te
przedwyborcze problemy rozwi zano
w ten sposób, e poszczególne komitety
wyborcze otrzymuj darmowo okre lon
ilo ć miejsca, w zale no ci od liczby kandydatów. Ka dy mo e te ponad to wykupić sobie płatn reklam przedwyborcz .
Pojawiaj si w GU tak e kontrowersyjne tematy, toczone s spory, jest krytyka urz duj cych władz. Z jednej strony
trudno znale ć na wiecie wydawc pozwalaj cego si krytykować, z drugiej
wszyscy mamy wiadomo ć, e jest to
gazeta mieszka ców Ustronia, wi c nic
nie stoi na przeszkodzie, by w sposób kulturalny wyra ali swe pogl dy. Tu trzeba
jasno rozró nić merytoryczn krytyk od
pomówie i obra liwych tekstów. Dlatego
pogl dy, mog ce nie ć za sob negatywne
skutki prawne, nie s w GU prezentowane. Trzeba sobie zdawać spraw , e nie
jest to tylko odpowiedzialno ć pisz cego,
ale przede wszystkim osób decyduj cych
o publikacji. Ani samorz d, ani redakcja
GU nie mo e sobie na to pozwolić, gdy
byłoby to ze szkod dla wszystkich,
w najwi kszym stopniu dla GU. Zreszt
w innych gazetach jest to te do ć rygorystycznie przestrzegane, oczywi cie poza
tymi, które yj z plotek, sensacyjnych
zdj ć itp. Moim zdaniem, nie mo na
zgodzić si z pogl dem, e skoro jest to
gazeta miejska, to ka dy mo e pisać co
chce.
GU jest platform wymiany pogl dów,
dyskusji. Przykładem pojawiania si wielu
głosów krytycznych był okres, budowy
nowego rynku. Pisało si bardzo du o,
czasami a za du o i niektórzy byli tym
tematem zm czeni. Otrzymywałem takie
głosy. Ka dy temat ma swój ywot, jednak
trudno było nie publikować kolejnych
listów w tak wa nej sprawie. Tu mogłyby
si pojawić głosy o cenzurze, a tego kolejne samorz dy staraj si unikać.

Od czasu do czasu pojawiaj si opinie,
e GU powinna raczej być biuletynem
Urz du Miasta. Biuletyn musieliby my
rozdawać za darmo, co poci ga za sob
wiele negatywnych skutków, o których
ju mówiłem. To, e biuletyn byłby rozdawany za darmo nie oznacza, e nikt by
za to nie płacił. Byłby opłacany w cało ci
z naszych podatków. Obecnie GU ma
dochody z reklam, sprzeda y, a reszt
dopłaca miasto. Poza tym w biuletynie
nie byłoby miejsca na listy, opisy imprez,
zawodów sportowych, nie byłoby wywiadów i felietonów, czyli tych wszystkich
elementów o ywiaj cych ka d gazet
i odró niaj cych j od biuletynów i informatorów.
Na pewno GU jest forum, na którym
s obecne działaj ce w mie cie stowarzyszenia, fundacje, a nawet nieformalne
grupy. Te grupy mieszka ców zapewne nie
byłyby w stanie wydawać własnej gazety,
by przekazywać informacje o swej działalno ci. W GU pisze si o osi gni ciach,
ró nych wydarzeniach, co jest opisem
ycia miasta, ale te pewn dokumentacj
historyczn . Z GU wła nie wynika, e
wszyscy razem tworzymy to miasto, a nie
tylko władza. Mimo ró nych opcji, nawet
politycznych, samorz d w naszym pa stwie pełni rol stabilizuj c . Mimo e co
cztery lata mamy wybory samorz dowe,
e cieraj si ró ne pogl dy, to aden
z dotychczasowych samorz dów nie miał
zamiaru likwidacji GU. Oczywi cie były
spory, dyskusje, co do formuły, tematyki,
obj to ci.
Moim zdaniem atutem GU pozwalaj cym jej przetrwać przez 20 lat jat brak uwikłania w spory polityczne. Nie znajdziemy
w GU odniesie do utarczek politycznych
w Warszawie, natomiast je eli pisze si
o polityce, to o partiach u nas działaj cych,
o wizytach polityków i o tym, co mieli
do powiedzenia ustroniakom. Z tego, co
obserwuj , to ycie polityczne w Ustroniu
jest do ć spokojne, a politycy z pierwszych
stron gazet zagl daj do nas do ć rzadko.
Wyj tkiem s okresy przed wyborami,
ale wtedy, redakcja GU pilnuje, by jej
łamy nie słu yły dyskusji ideologicznej.
Je eli s spotkania z politykami, redakcja
to relacjonuje a nie publikuje materiałów
propagandowych danej partii. Nie oznacza
to, e wiadomo ci polityczne s cenzurowane. Miejscowe partie polityczne
zamieszczaj w GU swe artykuły, co te
oddaje specyik lokalnej społeczno ci.
Notował: (ws)

24 grudnia 2009 r.

NoWy RoK Bie y…
…i bie y te gromadnie lud na ustro ski rynek, by go powitać.
Tak jak w ubiegłych latach mieszka cy naszego miasta, wczasowicze i kuracjusze spotkaj si w ten wyj tkowy wieczór przed
ratuszem. B d bawić si i ta czyć w rytm muzyki płyn cej z głoników ju od godz. 22.30. Przed północ przyb dzie te burmistrz
i wspólnie, przy wtórze wystrzałów przywitamy 2010 rok.

Chór „Moniuszko” działaj cy w latach 1945-59 był ju prezentowany w gazecie, lecz Wanda Szczepa ska dostarczyła zdj cie
dotychczas nie publikowane i opisała je. Stoj od lewej: Maria
Broda, Zoia Sadowska, Zuzanna Pod orska, Wanda Szczuka,
Janina Chra cina, Wanda Niedoba, Wanda Szczepa ska, dyry-
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gent chóru Emanuel Guziur, Michalik, Dorota Kurpas, Jadwiga
Albrewczy ska, Barbara Krysta, NN, Lidia Dustor, w drugim
rz dzie: Jadwiga Kieco , Władysława Bujok, Katarzyna Krop,
Ludmiła Palowicz, Wantuła, Leopoldyna Hladky, Maria Bukowczan, Wanda Cichy, Helena Kocjan, Maria Krysta, Helena
Glaser, NN, Mikesz, Anna Bałon, w trzecim rz dzie: Franciszek
Wawrzyk, Henryk Lupinek, Alojzy Tomaszko, Jan liwka, Rafał
Dziech, Tadeusz Pod orski, Alojzy Chowaniok, Alojzy Odechnal,
Władysław Hladky, Emil Gomola, w czwartym rz dzie: Stanisław
Błaszczyk, Franciszek Raszka, Leopold Nawrat, Józef Nowak,
Leon Kobarski, Teodor li – dyrygent, Rudolf Turo , NN.
Informujemy, e jeszcze jedno zdj cie tego chóru znajduje si
w nowym „Kalendarzu Ustro skim”.
Lidia Szkaradnik
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Pracownikom i emerytom zlikwidowanej Ku ni Ustro

Wierzba płacz ca
Nikt ze wiata ywych nie zna swego ko ca,
Nawet pszczoła w locie, b d wierzba płacz ca.
Powiał wicher, niebo biło piorunami,
Kto wyszeptał: Bo e, zmiłuj si nad nami.
Rosłam w ród zgiełku, na wprost Ku ni - w ogrodzie,
Wsłuchiwałam si w pie młotów bij cych co dzie .
I byłam przystani ptaków w czasie lotów,
A ludzie szukali mego cienia wokół.
Ale i wbijali gwo dzie do mej kory,
Wieszaj c plakaty, czy inne upiory.
Nie dostrzegali łez płyn cych listowiem,
A ja rany kłute przypłacałam zdrowiem.
Gorzko te płakałam nad losem zakładu,
Teraz, nawet i po mnie nie zostało ladu.
Tak zako czyli my ywot bezlitosny,
zł czył nas wspólny byt - niezwykle ałosny.
A gdy w kominku palić b dziesz moim drzewem
Opowiedz rodzinie, e tutaj za chlebem
doje d ały przecie całe pokolenia.
Po wi ć chwil czasu na rzewne wspomnienia…
Ustro ,22.05.2009
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Maria Nowak
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w legii cuDzozieMskiej

w encyklopediach mo emy przeczytać, e legia cudzoziemska to formacja utworzona 9 marca 1831 r., w celu
ochrony francuskich terytoriów zamorskich. Do dzisiaj posiada ona zakaz prowadzenia działa bojowych na terenie samej Francji. zwykle jest ona wysyłana w najbardziej zapalne tereny, gdzie stanowi pierwsz lini frontu lub
prowadzi działania poza lini frontu. legia jest te znana z wielu ilmów, w tek legionisty przewija si w ksi kach
sensacyjnych. jak jest naprawd ? zgodził si o tym opowiedzieć legionista z pi tnastoletnim sta em, obecnie
mieszkaniec naszego miasta. w legii cudzoziemskiej słu ył w latach 1994-2009. poni ej jego opowie ć.
ANGA
Anga uj c si do Legii Cudzoziemskiej
otrzymuje si drugie nazwisko. Je eli kto
miał problemy z prawem te otrzymuje
przybrane nazwisko, przy czym jest zakaz
utrzymywania kontaktów ze wiatem zewn trznym, nawet telefonicznie czy przez
internet. Legia stwarza otoczk chroni c
człowieka. Przy złamaniu tego zakazu
i np. wysłaniu SMS, traci si t chroni c
otoczk .
Wiadomo, e wszystkie słu by maj
długie macki i s w stanie doj ć do tego, e
kto poszukiwany jest w Legii. Wówczas
z reguły odbywa si to w ten sposób, e
idzie si do generała, a on mówi, e legionista ma dwa dni na dezercj . Z zasady
Legia nie wydaje swoich.
Kryterium przy zaci ganiu si do Legii
jest przede wszystkim zdrowie. Trzeba
być w pełni sprawnym izycznie. Jest kilka testów do zaliczenia, m.in. słynny test
Coopera, wspinanie si po linie, pompki,
przysiady.
Do Legii mog wst pować Francuzi
od lat 17, ale za pozwoleniem rodziców.
Cudzoziemcy od lat 18 do 40. Dawniej
mo na było przyj ć bez papierów, w pó niejszym czasie to si zmieniło i trzeba
mieć dokument potwierdzaj cy to samo ć.
Co mnie uderzyło w przyjmowaniu do
Legii, to sprawdzanie z bów. „Otwórz
buzi ” - je eli kto nie rozumie, to mu
otwieraj . Na z by nie patrzy dentysta, ale
inny legionista, który plus-minus widzi czy
uz bienie jest dobre. Ja miałem uczucie,
e badaj mnie jak konia.
PieRWSZe DNi
W okresie adaptacyjnym, gdy sprawdzaj , czy jeste my sprawni zdrowotnie,
otrzymuje si stroje sportowe plus skar24 grudnia 2009 r.

petki, majtki i to ma wystarczyć na dwa
tygodnie. Równocze nie odbywa si wiele
innych procedur. W momencie, gdy przejdzie si wszystkie testy, dostaje si mundur
z magazynu z czerwonym naramiennikiem
i przez tydzie ucz jak si ubierać, jak
czy cić. Potem nast puje szkolenie, które
trwa cztery miesi ce.
Wszystkie rzeczy cywilne pakuje
si w jeden worek i oddaje si go do
magazynu. Dawniej było tradycj , e
po czteromiesi cznej instrukcji, worek
z rzeczami cywilnymi si paliło. To było
spalenie swojego dotychczasowego ycia
cywilnego. Je eli były w worku rzeczy
warto ciowe, te si je paliło.
Na pocz tku wybiera si chłopa, jak to
si mówi, granatem od pługa odrywanego, by pokazać innym, czego si od nich
wymaga. Z reguły tego najsilniejszego
chłopaka masakruje si , eby inni zacz li
czuć respekt. Bije si go na oczach innych, a on nie wie za co, jest zaskoczony,
a nie ma mo liwo ci obrony. Pó niej cała
reszta wprowadzona jest w pewien szyk.
Widzieli, co si stało na oczach wszystkich
z najsilniejszym.
J ZyK
Na pocz tku nie jest wymagana znajomo ć j zyka francuskiego. Do ka dego
nowego legionisty przydzielony zostaje
frankofon, konkretnie mówi c, legionista
znaj cy j zyk francuski. Na pocz tku
komunikacja polega na dwóch-trzech prostych słowach po francusku, równocze nie
tygodniowo jest cztery-pi ć godzin nauki
francuskiego, przy czym wszystko odbywa si na gest. Skuteczno ć jest taka, e
po półrocznej edukacji niewiele si umie.
Wtedy trzeba si wzi ć samemu za nauk ,
bo nie rozumiej c rozkazów otrzymuje si

kary. Nie znaj c j zyka człowiek czuje si
zagubiony. Z reguły jest tak, e na pocz tku
w oddziale jest ze dwóch rozumiej cych
komendy. Gdy inni widz , e po gwizdku
oni id na zbiórk , pod aj za nimi. Nie
wiedz po co, gdzie, ale lec . Gdy dolec
i stan nie tam gdzie trzeba, dostaj w łeb.
Z czasem wszyscy dokładnie wiedz gdzie
lecieć i gdzie stan ć.
Je eli Polacy na zbiórce mówi mi dzy
sob po polsku, ponosz za to kar .
Bywa, e cała sekcja za jednego została
ukarana, a nikt nie wie za co, bo z facetem nie mo na si porozumieć. Sprawa
jest prosta i wieczorem zostaje pobity
przez kolegów za to, e musieli za niego
ponie ć kar .
NARoDoWo Ć
Wszyscy ludzie z krajów komunistycznych jako legioni ci si sprawdzili. Maj
do nas zaufanie i ch tnie nas anga uj .
Oczywi cie maj swój system sprawdzania
konkretnych osób i s w stanie du o dowiedzieć si o danym człowieku. Dobrze
wiedz czy to szpieg, czy osoba chc ca
zostać legionist .
W Legii jest 180 narodowo ci - praktycznie wszystkie. Francuzów jest około
10%. Polaków i Rosjan jest około 30%,
wcze niej było du o Anglików - do 30%,
w tej chwili maksymalnie 15%, zaczyna
si du y nabór Azjatów. Zazwyczaj chodzi
o zdobycie papierów stałego pobytu we
Francji. Chc odsłu yć 5 lat i oicjalnie
zostać we Francji.
Chi czycy cz sto nie potrai czytać
cyfr arabskich. S jednak bardzo ambitni.
Pracuj 24 godziny na dob , eby chocia
dorównać.
Byłem w legii gdy trwała wojna mi dzy Chorwatami i Serbami, dwoma nie-

Gazeta Ustro ska 5

nawidz cymi si nacjami. Gdy oni si
bili, wszyscy byli za to odpowiedzialni i
ponosili kar . Za to tych dwóch inni bili.
Po pewnym czasie zgubiła si nienawi ć,
a po 10 latach zostawali najlepszymi
przyjaciółmi.
Stosunkowo bardzo mało w Legii było
Arabów i Murzynów. Chyba wynika to
z tego, e zawsze byli t pieni. Teraz wygl da to inaczej, gdy jest parytet, e w armii
francuskiej ma być np. 5% Arabów, eby
nikt nie mówił o dyskryminacji rasowej.
Kiedy zaci gn ł si chłopak z dalekiej
Mongolii. Jakim cudem, przez cztery
miesi ce si nie ok pał. Takie miał zasady. Twierdził, e od dziecka ma naturaln
powłok , która go chroni. Jednak smród
był tak niemo liwy, e dziesi ciu chłopaków zaprowadziło go pod prysznic.
Krzyczał, jak obdzierany ze skóry, ale go
wyszorowali, a po tygodniu sam wchodził
pod prysznic.
Bardzo du o konliktów maj Polacy
z Anglikami na tle alkoholowym. Ch tnie
razem pij , ale w momencie, gdy alkohol
dochodzi do pewnego poziomu, błahostka
powoduje bitw do rana kilkunastu Anglików i kilkunastoma Polakami. Potem
wszyscy s karani, kopi dziury, maj
manewry nocne, bo tu mo liwo ci s
olbrzymie. Po wytrze wieniu oczywi cie
ałuj , ale po miesi cu znowu wspólne
pija stwo i znowu to samo, bo kwestii
spornych nie brakuje.
Amerykanie generalnie byli niesprawni.
W USA id c na marsz, gdy kto czuje si
niesprawny, naciska guzik i przyje d a pomoc. Nawet rangersi, o których mieli my
wysokie mniemanie, przy bezpo rednim
kontakcie wiele tracili.
Brazylijczycy trzymaj si razem, s to
wesołe chłopaki - co wypić, zapalić.
Polacy i Rosjanie w latach 90. byli ze
sob z yci. W 1998 nast pił rozłam, bo Rosjanie zacz li si uwa ać za p pek wiata.
Wtedy nast piło ozi bienie stosunków.
KoNTRAKT
Pierwszy kontrakt zawiera si na 5 lat.
Po tym okresie b d c wzorowym legionist otrzymuje si kart stałego pobytu,
a co za tym idzie mo liwo ć pozostania
we Francji. Oczywi cie, je eli kto zwalnia si wcze niej, tych uprawnie nie
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otrzymuje. Po pi ciu latach, je eli nie
ma problemów zdrowotnych, no na si
anga ować na kolejne trzyletnie okresy
słu by. Po pierwszych pi ciu latach mo na
powiedzieć: „Pomyliłem si , nie o takiej
słu bie my lałem.” Wówczas jest wolny
wybór czy si zostaje. Je eli natomiast
kto straci zdrowie, nie przedłu a si
z nim kontraktu.
Obecnie wiele si zmieniło. Gdy si
anga owałem pieni dze dostawałem do
kepi. Dzi od pocz tku legionista ma swoje
konto. Niesamowite zmiany nast piły od
roku 2000.
SŁU BA
Pracuje si r kami i nogami. Wszystko
polega na wysiłku i dyscyplinie. S trzy
rzeczy utrzymuj ce Legi - forma izyczna legionistów, dyscyplina i poczucie, e
jest si jedn wielk rodzin . Tego si
trzeba nauczyć. Do wydolno ci izycznej
dochodzi si z czasem, uzyskuje si coraz
wi ksz pewno ć, pomimo e bariery s
coraz wy sze. Je eli chodzi o dyscyplin ,
to wiadomo, e nie odpowiada si komu ,
kto ma wy szy stopie . Dyscyplina to
równie to, e je eli kto si do niej nie
stosuje, wywierany jest na niego nacisk,
równie w formie przemocy izycznej.
Takiego legionist trzeba ustawić, by si
znalazł na swoim miejscu i stał si wzorowym ołnierzem. Jest te aspekt wielkiej
rodziny. Je eli chłopak pada, bo nie ma
wody, kto mu wod poda, kto poniesie
bro . Na takich zasadach si działa.
Dzi Legia jest zupełnie inna. Mo na
mieć aparat fotograiczny, dost p do internetu. Wcze niej nie mo na było mieć
polskiej ksi ki. Dzi nie ma przeszkód
by legionista zawarł zwi zek mał e ski.
Dawniej wydawał na to zgod francuski
Minister Obrony. Dzi po pi ciu latach
legionista w wybrank idzie do merostwa
i bierze lub.
Słu ba to tak e umiej tno ć prowadzenia ró nych pojazdów, posługiwania si
ró nymi rodzajami broni. Nauka odbywa
si w trakcie słu by na dodatkowych
szkoleniach. W czasie słu by zrobiłem
wszystkie kategorie prawa jazdy.
DZie SZKoLeNiA
Pobudka o pi tej, nast pnie mycie si
i golenie, cielenie łó ka. Co do golenia,

to jest obowi zkowe, nawet gdy kto
nie mam zarostu. O 7.30 zbiórka i np.
marsz-komando czyli marsz z dwudziestokilogramowym plecakiem na półtora
kilometra, który trzeba zaliczyć poni ej
5 minut. Po 15 minutach odpoczynku
dalsze 8 kilometrów z plecakiem, które
trzeba zaliczyć poni ej godziny. Z reguły
wymaga si poni ej 50 minut, a dobrze
widziane jest poni ej 45 minut. Po marszu
pod prysznic i np. kurs j zyka francuskiego, rozbierania broni, musztra. Przed
obiadem apretif, czyli pompki, brzuszki,
wspinanie si po linie. Obiad nie dłu ej ni
15 minut, powrót do jednostki, ponowne
sprz tanie. Po południu tor przeszkód,
a przeszkód jest kilkadziesi t. Najpierw
robi si ka d przeszkod kilkana cie razy,
eby si jej nauczyć i eby si rozgrzać,
a potem biegnie si ten tor na czas. Po torze
szkolenie z historii Legii, znowu apretif
z pompek, brzuszków i idzie si na kolacj .
Po kolacji sprz tanie i gdy człowiek marzy
ju o nie, okazuje si , e jest wymarsz na
cał noc. Marsz 50 kilometrów i powrót do
jednostki rano przed 7.30. No i zaczyna si
nast pny dzie .
W biegach zazwyczaj najlepszy jest
Murzyn, który dystans 13 km pokonuje
w czterdzie ci par minut, a droga wiedzie
np. przez pustyni znaczon tylko białymi
kamieniami, wi c nie wiadomo, w którym
człowiek jest miejscu.
W tradycji Legii jest, e przed wi tami Bo ego Narodzenia organizowane s
zawody. Jest to przeci ganie liny, bieg,
w którym uczestnicz wszyscy legioni ci,
zawody pływackie. Z reguły jest to tydzie
zawodów sportowych ko cz cych si
zbiórk jednostki. Najlepsza kompania
otrzymuje du y puchar, a potem oczywicie si pije i to w jednostce.
Jest takie niepisane prawo, e ka dy
postój obywał si w ten sposób: legionista
kl ka z jednym kolanem na ziemi, czyli
kolano na ziemi, zało ony plecak i tak
przez dwie godziny. Po powstaniu wszystkie stawy i ci gna odmawiały posłusze stwa. Podobnie w postawie na spocznij
w sło cu przez cztery godziny. Okazuje
si , e po czasie człowiek to wytrzymuje.
W Legii nie ma rzeczy niemo liwych. Gdy
kto tego nie wytrzymuje, to mówi si mu:
„Dzi kuj , odsłu ył ju pan swoje”.
W JeDNoSTCe
Legionista szkoli si cały czas. B d c
ju w jednostce wychodzi si zazwyczaj
na kilka dni. Trzeba wzi ć plecak, zaopatrzyć si . Te wyj cia dotycz wszystkich
szar . Oczywi cie oicerowie nie maj
tego stopnia wyszkolenia, co legioni ci.
Odbywaj ćwiczenia, czasem zast puj
ich sier anci. Z reguły oicer robi to samo,
co legionista, ale po marszu gdzie znika
i odpoczywa, a jego rol przejmuj sieranci, a wszystko po to, eby był ci g
ćwicze bez odpoczynku.
Co do wy ywienia to w Legii nie ma
upodoba . W wojsku francuskim jest du o
muzułmanów i dlatego w stołówkach jest
kilka potraw, np. kurczak, baranina, schabowy. W Legii je si to, co podaj . Jak
kto nie je, to jego problem. A jedzenie
takie, jak chyba w ka dym wojsku. Bez
rewelacji. Wi c na trzeci dzie , ka dy ju
24 grudnia 2009 r.

zje to co dadz . Starsi legioni ci jedzenie
dokupuj .
ołd jest naliczany od pocz tku, ale
przez pierwsze cztery miesi ce si go nie
otrzymuje. Obecnie s karty bankowe,
konta i legionistom s one zakładane. Po
czterech miesi cach mo na ju wysłać
pieni dze do rodziny. Albo chłopak odkłada, ta po czasie je dzi ostatnim modelem
BMW, bo jest kawalerem.
Byłem 11 razy na misjach w Afryce. S
misje bardzo spokojne, gdy nic si nie
dzieje, a s inne, o których media nie mówi . Do tego dochodz misje humanitarne.
W zasadzie to legionista nie wie do ko ca,
jak misj spełnia.
Pierwsza misja w Afryce rozpoczyna
si dwutygodniow biegunk , gwałtownym chudni ciem. Po okresie dwutygodniowym nast puje wymiana bakterii,
przystosowujemy si do bakterii miejscowych i człowiek zaczyna normalnie
funkcjonować.
Je eli si jedzie w konwoju, w nieopancerzonych samochodach, to zawsze jaki
kamie poleci w nasz stron . Ale generalnie w Afryce nas si boj , a w momencie
konliktu przechodz na nasz stron , bo
zapewniamy im bezpiecze stwo.
By przetrwać, trzeba mieć wod , umieć
j znale ć, mieć odpowiedni ubiór na
pustyni, by nie dostać udaru słonecznego.
Legioni ci s w tym szkoleni.
Alkohol jest gł boko zakorzeniony
w Legii. Po prostu trzeba pić. Jak kto pije,
to jest wzorowym legionist . Podczas słu by, przy tych obci eniach, picie to samobójstwo. Za to, e nie piłem, na pocz tku
słu by byłem bity, dodatkowo ćwiczony,
a ja ci gle nie piłem. Potem troch oszukiwałem, wylewaj c alkohol. Narkotyki te
s , ale dosyć wcze nie wykrywane. Ka dy
raz w roku przechodzi wszystkie badania,
je eli s podejrzenia, wraca na badania,
potem powa na rozmowa. Narkotyki s
wykrywalne w urynie do 6 miesi cy.
PRZePUSTKA
Po 10 miesi cach, po dostarczeniu aktu
urodzenia, wyci gu z kartotek policyjnych, gdy wiadomo, e były to jedynie
drobne problemy z prawem, mo na i ć
na przepustk . Maj cym jakie drobne,
zadawnione konlikty w prawem, Legia
reguluje je za po rednictwem adwokatów
i wtedy mo na wrócić do prawdziwego
nazwiska. Wówczas legionista sam za
siebie odpowiada i mo na go wypu cić
poza jednostk . Je eli wywoła burd na
mie cie, zostanie normalnie ukarany.
Przepustk otrzymuje cała kompania.
Jednak pierwsz przepustk , wszyscy
młodzi legioni ci, sp dzaj na dodatkowych ćwiczeniach. Czyli kompania jest
na przepustce, a młodzi legioni ci jad
w góry maszerować, uczyć si rozbierania i składania broni i piosenek.
Z reguły po przepustce kompania wyje d a do Afryki na cztery miesi ce i po tych
czterech miesi cach, ju z młodymi legionistami, jedzie na przepustk . Nie dotyczy
to jednak tych, którzy nadal pozostaj
pod fałszywym nazwiskiem. Dla nich jest
specjalny o rodek dla legionistów i tam
wypoczywaj .
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czas przepustki do rodzin, krajów ojczystych, inni w takie miejsca jak np.
Tajlandia.
oBoWi ZKi
Je dzimy praktycznie na wszystkim.
Spadochroniarz musi umieć prowadzić
wóz pancerny, amibi . Mo na dostać si
na miesi c do kuchni, tam mo na odpocz ć, lepiej zje ć, ale po miesi cu wraca
na sekcj i zaczynaj si marsze, bieganie,
skakanie. Nie ma przypadku, e legionista idzie do kuchni i po pi tnastu latach
wychodzi zadowolony z brzuszkiem, tak
jak w Wojsku Polskim. Nie ma czego
takiego, e z kuchni sprzedaje si dodatkowo chłopakom kurczaki. Mechanicy
to jedna wielka kompania obsługi. Je eli
natomiast potrzebuj dodatkowych ludzi,
to z innych kompanii id legioni ci na dwa
miesi ce i tam pracuj . Potem wracaj na
kompani .
KSZTAŁCeNie
Z reguły jest tak, e po pi ciu latach
mo na wybrać szkolenie, np. na sanitariusza. Taki legionista jest szkolony
w danej bran y, zdobywa do wiadczenie,
jak jest dobry, pokonuje kolejne szczeble
wykształcenia, nawet do dyplomu lekarskiego. Teraz w Legii zwraca si uwag
na kształcenie. Jest to kwestia wyboru
legionisty i tego jak go widz oicerowie.
Kogo orientuje si w danym kierunku i je eli si sprawdza, uczy si dalej.
Z drugiej strony za ka dy sta trzeba zapłacić. Płaci Legia, ale tylko wtedy, gdy jest
pewno ć, e w takiego człowieka warto
inwestować i e wróci do Legii. Z reguły
przed sta em podpisuje si dodatkowy
kontrakt honorowy, e po zdobyciu wykształcenia nadal pozostanie si w Legii.
Na takich zasadach legioni ci kształc si
w uczelniach cywilnych i wracaj .
Skoro zacz li my od przykładu sanitariuszy, to pocz tek jest taki, e id do
pogotowia, tam gdzie s nagłe przypadki,
a ko cz jako lekarze.
SŁU BA W RÓD CyWiLÓW
Legia jest wykorzystywana w wielu
akcjach poszukiwania np. my liwych,
osób zaginionych. W czasie kl sk ywiołowych legioni ci pomagaj w ewakuacji
ludno ci cywilnej, w budowaniu zapór,
zabezpieczaniu mienia. Na Korsyce praktycznie cały czas legioni ci bior udział
w przeciwpo arowym zabezpieczaniu
terenu. Współpracuj ze stra po arn .
Gdy tylko pojawia si ognisko po aru,
kierowani s tam legioni ci. Prowadz te
akcje humanitarne.
S te wspólne patrole z andarmeri
w metrze podczas wa nych meczów, na
lotniskach. Trzech-czterech legionistów
z jednym andarmem, który ma prawo
legitymować. Je eli kto jest agresywny
wkraczaj legioni ci i szybko go obezwładniaj , a dalej swe czynno ci prowadzi
andarm.
W oCZACH FRANCUZÓW
Ludzie starej daty, zapraszaj legionistów do domów, widz w nich przyszło ć,
pomoc. Natomiast zupełnie inna jest ocena legionistów w ród ludzi młodych,
szczególnie emigrantów z Afryki. Jest to
młodzie maj ca problemy z policj , bez
zainteresowa .

CyWiLe
Kiedy w Legii nie było kobiet i wszystko załatwiało si we własnym zakresie.
W tej chwili w armii francuskiej wymagany jest jaki procent cywilów . To polityka.
Zdarza si wi c, e w jednostce w okienku
pocztowym siedzi kobieta, która pracuje
tak jak na poczcie. Jednak w stołówkach,
szpitalach wojskowych s tylko legioni ci. Mechanicy to te tylko legioni ci.
Natomiast jako spadochroniarze mieli my
cztery kobiety szyj ce spadochrony. Mo e
faceci si do tego nie nadaj
Po LeGii
Nie ałuj niczego i gdyby była mo liwo ć cofni cia czasu, zapewne znowu zaci gn łbym si do Legii. Z drugiej strony
odsłu yłem 15 lat i dzi mam dwa kolana
jak człowiek siedemdziesi cioletni. To
skutek marszów i skoków. Niepisane prawo mówi, e po pi tnastu latach legionista
dostaje rent . Dzi niestety s to niewielkie
pieni dze, a i to chc zlikwidować. Dzi ,
eby mieć godziw rent , trzeba odsłu yć
22 lata.
Dlatego po sko czeniu słu by legioni ci
robi wszystko, czego robić nie powinni.
Nagminnie maj problemy z prawem,
próbuj przemycać narkotyki, bro . S
wynajmowani jako najemnicy. Typowy
legionista po sko czeniu słu by nie ma co
z sob zrobić, z reguły pije.
Trzeba sobie wyobrazić człowieka wychodz cego z Legii, która jest wiatem
zamkni tym. W Legii ka dy ma co zje ć,
jest dobrze ubrany, ma pieni dze. Po
pi ciu latach wychodzi. Nie ma mieszkania, zatrudnienia. Do tego legionista jest
zazwyczaj człowiekiem wybuchowym,
konliktowym, który nie zawsze potrai
si opanować. No i l duje na posadach
wykidajłów, ochroniarzy. A e wbija si
legionistom do głowy, e s najlepsi, to
szybko wpadaj w konflikt z prawem.
Metody szkolenia s takie, e człowiek
faktycznie w pewnych rzeczach jest perfekcyjny, ale to nie zawsze procentuje
w yciu poza Legi . Poczucie, e jest si
kim lepszym od otoczenia, zwykle le si
ko czy.
Notował: (ws)
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susza z DeszczeM
Majowa wichura, do ynki bez deszczu.
Wrze niowa ulewa i pa dziernikowy nieg.

Nowy Rok 2009 nie był szczególnie nie ny, ale ju w pierwszy
weekend stycznia cały Ustro przykryła gruba warstwa niegu.
W Trzech Króli dodatkowo pojawił si mróz, a termometry
pokazywały 10 stopni poni ej zera. Nie trwało to jednak długo,
bo ko cem stycznia na ulicach i chodnikach nie było ju ladu
niegu, a temperatury panowały raczej wiosenne. W lutym znowu sypn ło, czapy na samochodach si gały pół metra. To była
prawdziwa zima na koniec zimy. W mie cie nawarstwiły si
takie ilo ci niegu, e trzeba go było wywozić. W marcu przyszło
długo oczekiwane ocieplenie. Na Wielkanoc mogli my si ju
w pełni cieszyć wiosn . Lany Poniedziałek był ciepły, a przez
to naprawd lany. Pocz tek maja to sło ce, sło ce i jeszcze raz
sło ce. Problemem staje si susza. Przez miesi c prawie w ogóle
nie pada. Ale ju w GU z 28 maja znajduje si notatka: „Kiedy
w pi tek po południu nad Ustroniem, zacz ły si kł bić chmury,
nasuwały si skojarzenia z ameryka skimi ilmami katastroicznymi. Wydawało si , e lada moment chmury zwin si w tr b
powietrzn i ywioł zapanuje nad miastem. Ostatecznie tornada
nie było, ale wichura pozostawiła po sobie spore zniszczenia.”
Mi dzy innymi dwa drzewa zwaliły si na domy, zerwane były
linie energetyczne i spora cz ć mieszka ców pozbawiona była
pr du, niektórzy nawet 24 godziny.
Prezentem dla najmłodszych na dzie dziecka był deszcz
i zimno, pogoda si nie spisała. Koniec czerwca równie mokry
i chłodny i w takich warunkach inaugurowali my letni sezon turystyczny. Wakacje nie rozpieszczały nas długotrwałymi upałami,
ale te nie nale ały do szczególnie mokrych. Były kilkudniowe
upały i dni chłodniejsze, zdarzyło si te oberwanie chmury.
W okolicach 15 sierpnia, dzi ki ładnej pogodzie zjechały do nas
tłumy go ci, ale pozostałe weekendy nie były tak rewelacyjne.
Tym razem nie lało podczas Ustro skich Do ynek. Ale 17 wrzenia ulicami popłyn ły rw ce potoki. Popołudniowe oberwanie
chmury spowodowało lokalne podtopienia. Ogólnie we wrze niu
było ładnie, pa dziernik te niczego sobie, a do pami tnego
dnia 14 pa dziernika, kiedy to spadł pierwszy nieg. Zszokowani
ustroniacy mieli jeszcze nadziej , e to wybryk, art i zaraz wrócimy do jesiennej rzeczywisto ci. Ale nie. Padało cały tydzie .
Drogi było miejscami nieprzejezdne, a gał zie łamały si pod
ci arem niegu pokrywaj cego jeszcze zielone li cie. Pracowało
9 zast pów OSP i około 60 stra aków. Na Czantorii napadało 50
cm niegu, który w ko cu stopniał. 1 listopada, gdy wybierali my
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si na cmentarze, panował słoneczny chłód. Prawdziwej złotej
polskiej jesieni było jak na lekarstwo. Li cie długo były zielone,
a potem podczas silniejszych wiatrów po prostu opadły. Teraz
czekamy na białe wi ta.
Monika Niemiec

Majowa burza nad Hermanicami.

Fot. M. nowak
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wilija w pracy

W ka dy pierwszy poniedziałek miesi ca w Muzeum Ustro skim im. Jana
Jarockiego odbywaj si spotkania byłych
pracowników Ku ni Ustro . Jest to okazja
do wspomnie , ale tak e ró norodnych
inicjatyw. Jedn z nich jest powołanie
stowarzyszenia skupiaj cego byłych pracowników i sympatyków tego przez dwa
i pół wieku najwi kszego zakładu pracy
w naszym mie cie. Wszystko rozpocz ło
si z inicjatywy dyrektor muzeum Lidii
Szkaradnik od wspólnego zdj cia pracowników i emerytów Ku ni 19 pa dziernika
2008 r. Przybyło wielu, przede wszystkim
byłych pracowników. Niejeden podczas
tego po egnalnego wspólnego zdj cia miał
łzy w oczach. Nie było to jednak ostatnie
spotkanie i obecnie kilkadziesi t osób co
miesi c wspomina swój dawny zakład.
Spotkania te prowadzi L. Szkaradnik.
W poniedziałek 7 grudnia wspominano
wi ta i koniec roku w Ku ni, głównie
w latach 60. i 70., ale były te wspomnienia dotycz ce okresów wcze niejszych. Tak jak we wszystkich rednich
i du ych zakładach pracownikom sprzedawano karpie. Młodszym czytelnikom
nale y wyja nić, e w Polsce Ludowej
karpie na wi ta były pewnym problemem
wszystkich, czyli dla konsumentów, ale
i dla władz. Co prawda prawie wszyscy
w ko cu mieli karpia w Wigili na stole, ale
władzom zawsze rachunek si nie zgadzał
i ryby gdzie gin ły. Dlatego, by ukrócić
spekulacj , którym to terminem okre lano
wolny rynek, dystrybucj karpi zajmowały
si zakłady pracy, w tym Ku nia Ustro .
Znano nie tylko liczb zatrudnionych, ale
te jak liczne maj rodziny i na tej podstawie odbywały si przydziały. Cał akcj
prowadzono pod czujnym okiem aktywu
PZPR, przy współpracy ze zwi zkami
zawodowymi, odpowiednie dyrektywy
odpowiedzialnym pracownikom wydawała dyrekcja. Zamieszanie było spore,
a ko czyło si na tym, e po karpie jechało
kilku pracowników.
Dla pracowników Ku ni zazwyczaj karpie sprowadzano z zakładu hodowlanego
Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Jak
wspominali uczestnicy spotkania w Muzeum, dwa razy si zdarzyło, e karpie do
Ku ni nie dojechały.
- Karpie były w beczkach, a samochód
jechał pomaluczku. Gdzie w Harbutowicach na mostku jedno koło mu spadło,
beczka si wywróciła i karpie wpadły do
wody i popłyn ły – wspominał Tadeusz
Pod orski. Potem był kłopot, bo karpie
mino wszystko trzeba było załatwić.
Podobne przypadki nie nale ały do
rzadko ci.
Były dyrektor Jan Pod orski mówił
o pracy w Wigili :
- Ku nia pracowała systemem trzyzmianowym. Wigilia nie była wi tem, pracowało
si i powstawał dylemat, bo wszyscy pracownicy byli przyzwyczajeni do tego, e
w Wigili siada si wieczorem do stołu.
Pracuj cy na pierwszej zmianie nie mieli
problemu, gorzej z drug i trzeci zmian .
Tu decyduj cy głos miała kadra rednia,
24 grudnia 2009 r.

wiele zale ało od majstra i kierownika jak
to sobie uło y. W wi kszo ci po prostu
nie pracowano. Na trzeciej w ogóle, a na
drugiej, je eli ju , to gdzie do szóstej
wieczorem.
Inni wspominali, e w Wigili pracowało si 5 godzin i były one przeznaczone
głównie na porz dki, a młoty musiały być
wyczyszczone. Młodszych pracowników
jednak upominano dzie wcze niej: „A we
Wilij co przynie ”.
Zdaniem J. Pod rorskiego zaraz po
wojnie załoga była rozpijaczona. Tak
wspominał:
- Pracowałem na ku ni parowej. W ci gu
dnia w dwóch wiadrach, jak to mówiono, sztelowano gorzołk . Był to spirytus
z sokiem. Pocz wszy gdzie od godziny 12
si piło. Patrzyłem z niedowierzaniem, jak
to jest mo liwe, e w pracy si pije. A w
tamtych czasach nie było warsztatu, gdzie
by w Wigili nie pili. Z czasem ten zwyczaj
zanikał. W pó niejszych latach takiego
pija stwa ju nie było, wszyscy rozumieli,
e co za du o, to niezdrowo.
Gor cym dniem był sylwester. Pracownicy wspominaj ciepło cały okres
wi teczny. Cz stowano si , była wiliówka, ludzie sobie przyja ni. wi towano
na wydziałach, w biurach. Pracownicy
z kierownikami. Dla dyrekcji sylwester
był jednak dniem szczególnym. Tak to
wspomina J. Pod orski:

- W sylwestra robiło si spis z natury tzw.
inwentur . Pracowników si rozdzielało
i liczyli. Patrzyli my na to z przymru eniem
oka, poza głównym ksi gowym, bo to była
podstawa do danych statystycznych. Mieli my kolosalne niedobory w ci gu roku
si gaj ce 10-15%, z czego nie umieli my
si rozliczyć. A o pracowniku licz cym nie
wiedzieli my, czy dokładnie policzył, czy
popatrzył na suit i podał liczb .
Było te magiczne słowo „plan”. Plan
był wi to ci i musiał być zrobiony.
Wszyscy pami taj jak to było w sylwestra, gdy plan trzeba było ko czyć,
a wtedy te si piło, mo e niewiele, ale
zawsze. Pomimo wszystkiego były to
wesołe dni. Tak w Wigili jak i sylwestra
załoga dzielnie obchodziła. Był czas na
gorzołk , ale na prac te . Na zewn trz
wygl dało, e pracowali my, ale wi towali my te .
Spotykaj cy si w Muzeum maj ju
plany na przyszło ć. Franciszek Giecek
nawiazał kontakt z hut w Trzy cu i na
wiosn mo na zorganizować wycieczk .
Dyrekcja w Trzy cu zgadza sie na zwiedzanie huty. Artur Kojma na spotkaniach
wyst puje z ciekawymi inicjatywami.
Zaproponował np. jako atrakcj turystyczn mał elektrowni na Młynówce.
Inni proponuj , by w zapominanych ju
miejscach, zwi zanych z ustro skim przemysłem, ustawić tablice informacyjne.
Co najwa niejsze spotkania odbywaj si
w kole e skiej atmosferze i nikt nie czuje
si na nich obco.
Wojsław Suchta

Był czas na prac , był i na gorzołk . teraz jest na wspomnienia.

Fot. w. suchta
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na sze ciu kontynentacH
Fotoreporta Andrzeja Wi cławka
Andrzej Wi cławek, nestor ustro skich
fotograików i globtroter obchodził w tym
roku 80. urodziny. Poprosili my o wspomnienia z licznych woja y, ale okazało si ,
e s gotowe. Pan Andrzej napisał bowiem
ksi k , w której opisuje swoje podró e,
a tekst bogato ilustruje zdj ciami. Swoj
przygod A. Wi cławek zacz ł w 1976
roku od poznania Demoludów, a potem postawił nog na wszystkich kontynentach,
z wyj tkiem Antarktydy. Zjechał niemal
cał Europ , dwukrotnie je dził po Ameryce Południowej, poznał wyspy Morza
Karaibskiego, Kub , Meksyk, USA. W
Azji odwiedził Indie, Tajlandi , Wietnam,
Chiny, a potem Australi , Tasmani i Now
Zelandi . W Afryce był na samej północy
w Egipcie i na samym południu w RPA
oraz dwukrotnie opłyn ł Wyspy Kanaryjskie. Ksi ka uka e si w lutym 2010 roku.
Na zdj ciu obok A. Wi cławek w Australii
w roku 2003.
Republika Południowej Afryki` 1998.
Zwiedzili my star kopalni złota, zje d aj c szybem na gł boko ć 220 metrów
do miejsca, gdzie wci znajduje si złoto.
Po powrocie na powierzchni w Gold Reef
City uczestniczyli my w pokazie wytopu
złota. Po nim zaproponowano konkurs:
kto podniesie jedn r k do góry sztabk
złota, jak poło ono na stole, ten t sztabk dostanie na własno ć. Sztabka miała
wielko ć dwóch decymetrów sze ciennych
o bokach trapezowych. Tak jak wielu innych i ja próbowałem, ale nawet nie udało
mi si jej ruszyć. Po gładkiej powierzchni
palce mi si lizgały i nie pomogło nawet
plucie w palce. Nikomu nie udała si ta
sztuka. Po miasteczku za niewielk opłat
zrobiłem sobie przeja d k zabytkow
doro k konn , odwiedziłem bar piwny,
a nast pnie wraz z cał grup ogl dałem
pokaz piewów i ta ca regionalnego wykonywanego przez otyłe, czarne kobiety.
Moskwa`2009. W drugim dniu pobytu
pojechali my na parking przy mo cie
lubów. Grupa udała si zwiedzać Galeri
Tretiakowsk , a ja obserwowałem i ilmowałem bardzo ciekawy zwyczaj par nowoe ców. W czasach Zwi zku Radzieckiego
widziałem jak para młodych po zako czeniu ceremonii lubnej udawała si pod
pomnik Lenina i tam zostawiała wi zank
lubn . Obecnie jest zupełnie inaczej. Para
nowo e ców przyje d a na most, na którym stoj sztuczne choinki. Tam zawiesza
si kłódk z wygrawerowanymi imionami
młodych, a kluczyki uroczy cie wrzuca
si do rzeki. Na tym mo cie jest kilkana cie metalowych choinek, na których
wisi kilkadziesi t tysi cy ró nych kłódek.
W czasie trzech godzin widziałem kilka
par młodych podje d aj cych limuzynami
i wyrzucaj cych kluczyk. Niektóre z nich
wypuszczały jeszcze białe goł bie.
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Tajlandia` 2002. Zwiedzanie Chiang
Mai zwanego Ró Północy, jednego
z najpi kniejszych miast Tajlandii rozpocz li my od obejrzenia Wat Phra Doi
Suthep – pi knie poło onej wi tyni ze
wspaniał panoram miasta. Zwiedzilimy przepi kny ogród orchidei, których
było ponad dwa tysi ce odmian. Przy
wej ciu do ogrodu dziewczyna przypi ła
mi kwiatek do koszuli. W ogrodzie tysi ce
kwiatów, kilkadziesi t barw i odcieni. Było
na co popatrzeć i uwiecznić na zdj ciu
i ta mie ilmowej. Mo na było zakupić
nasiona z przepisami jak je piel gnować
i z tej oferty wielu uczestników wycieczki
skorzystało. Odwiedzili my w górach
wiosk ludzi narodowo ci Meo. Tamtejsze dzieciaki, ubrane w ludowe stroje
popisywały si piewem i ta cem, a my
nagrodzili my je nie tylko brawami, ale
i dolarami. Wieczorem spacerowali my
po tym spokojnym mie cie odwiedzaj c
kawiarenki i bary i zajadaj c si wietnie
przyprawionymi krewetkami.
Brazylia` 2004. W godzinach wieczornych odlecieli my do Salwadoru. Po
niadaniu wyruszyli my autokarem na
zwiedzanie Salvadoru, stolicy stanu Bahia,
miasta poło onego na ró nych poziomach
ła cucha górskiego, który dzieli miasto na
górne i 70 metrów ni ej poło one miasto
dolne. Z jednej do drugiej cz ci miasta
mo na si dostać wind „Lacerda” lub
miejsk kolejka linow . Autokar nasz
zatrzymał si przy latarni morskiej, gdzie
podziwiali my popisy młodzie y uprawiaj cej capoeir . To taniec walki – spu cizna
z czasów niewolnictwa, a Salvador stanowi
centrum tej sztuki walki. Kr tymi ulicami
nasz autokar wdrapał si na górne miasto
i tu powitały nas t gie „Bajany”. Zatrzymali my si w samym centrum tu przy
pomniku Ludwikas Lejzera Zamenhofa,
twórcy j zyka esperanto. Zwiedzili my
najciekawsze ko cioły, w tym katedr
w. Franciszka i cz ć starego miasta tzw.
Pelourinho, nale ce do spu cizny wiatowego dziedzictwa UNESCO.
Meksyk` 1979. W Acapulco zakwaterowano nas w pi knych apartamentach.
Zorganizowano nam nocny objazd po
mie cie z przeró nymi atrakcjami: pokazy folklorystyczne, romantyczna kolacja
z ta cami i programem rozrywkowym
oraz przedstawienie oparte na starym
religijnym rytuale. Nast pnego dnia
w godzinach południowych ogl dali my
nurków skacz cych do w skiej zatoczki
w La Quebrada z 45 metrowej skały. Po
obiedzie pojechali my do miejscowo ci
Coyuca na piknik nad słodkowodn lagun otoczon palmami kokosowymi.
Pocz stunek składał si z potraw rybnych
popijanych coco loco (alkohol zmieszany
z mlekiem kokosowym podany w skorupie
orzecha ze słomk do picia. Alkohol mocno schłodzony w lodówce piło si lekko,
ale skutki były widoczne po jakim czasie.
Naszym udziałem były luksusy, ale tu
obok toczyło si normalne ycie. Na zdj ciu pralnia w Coyuca, do której miejscowi
przynosili ubrania do czyszczenia.
24 grudnia 2009 r.
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paMi ć zBiorowa

We wrze niu w Ustroniu przebywali na obozie badawczym
studenci socjologii Uniwersytetu Jagiello skiego. Zamieszkali
w domu nale cym do UJ na ul. Pana Tadeusza. Pracowali pod
kierunkiem ustronianki, dr Gra yny Kubicy oraz dr Jacka
Nowaka. Badania dotyczyły pami ci społecznej o ii wojnie
wiatowej. Studenci zgodzili si na podzielenie si wra eniami
z naszego miasta. Generalnie Ustro si spodobał:
- Ludzie s bardzo mili, go cinni. Mo e miałam szcz cie, ale
cz stowano nas, chciano ugo cić. Zawsze było bardzo ciepło
i miło.
- Jest to znany kurort. Byłem tu w 1987 r. i wtedy pasjonowała
mnie winda w domu Złocie , a ostatni raz byłem tu w 2003 r.
i zapami tałem wyci g krzesełkowy na Czantori .
- Jest tu mniej folklorystycznie, mniej ciupagowo, a miejsce
bardziej przyjemne uporz dkowanie w stylu austriackim, co jest
przyjemne dla oka.
- A słyszeli my, e przed wojn były cztery domy na Zawodziu.
- Piramidy s rewelacyjne.
- Dobrze, e miasto jest oddzielone od uzdrowiska i ma swoje
ycie.
Nast pnie mówiono o samych badaniach, które wtedy
były jeszcze w toku. oto kilka uwag dotycz cych spotka
z respondentami.
- Człowiek z zewn trz przyje d a i nie wie, co si tu działo,
a jest to region bardzo ciekawy poprzez to, w jaki sposób ludzie
na tym terenie egzystuj po tym, co si tu działo. Ciekawe jest,
jakie przyjmuj strategie mierzenia si ze swoj przeszło ci .
Ciekawe było porównacie wiedzy córki z wiedz ojca. Doszło
do sytuacji, gdy ojciec bardzo du o mówił o tym, co si działo,
opowiadał przygody z wojny. Córka natomiast nie potraiła nic
konkretnego przytoczyć z tego, co si tu działo, co robił ojciec.
Albo niewiele wiedziała, albo nie chciała z nami rozmawiać. To
pokazuje jak kolejne pokolenie inaczej podchodzi do przeszło ci.
Natomiast córka du o opowiadała o swojej rodzinie, o historii
rodziny swego m a.
- Ch tnie mówiono o swojej pracy, działalno ci, zainteresowaniach. O wojnie opowiadano na chłodno.
- Mówiono ile kto ma dzieci, co robi , chwalono si rodzin .
- Opowiadano, co zrobiono dla Ustronia.
- Mo na odnie ć wra enie, e wiedz historyczn młodsi ludzie
w wi kszym stopniu czerpi z przekazów publicznych.
- Wiedz , e ich rodzice, dziadkowie znaj tutejsz histori , ale
gdy chce si porozmawiać, to musz dopytać starszych. Nie widać
zainteresowania. Dzi rozmawiałam z chłopakiem opowiadaj cym o słu bie swego dziadka w wojsku, ale nie wiedział, czy to
było w czasie wojny, czy po wojnie. Stwierdził, e nie wie, bo
dziadek nigdy nie opowiadał o czasach wojennych, a je eli ju , to
o partyzantce, która cz sto była gorsza od Niemców. Partyzanci
schodzili z gór i okradali gospodarstwa.
- Moja respondentka wypowiadała si o partyzantach pozytywnie.
Mo e dlatego, e jej rodzina aktywnie im pomagała. Jej zdaniem
byli to pozytywni wojownicy o wolno ć.
- Rozmawiałem ze starszym panem i na partyzantach nie zostawił
suchej nitki.
- Kojarzono dowódc partyzantów, ale nikt o nich nie mówił:
„Nasi partyzanci”.
- Miałam opowie ć o tym, jak namawiano chłopaka, eby nie
szedł do wojska, ale został z partyzantami.
- Mówiono te , e partyzanci sprowadzali nieszcz cie na miejscowych. Czy lepiej i ć do Wehrmachtu, czy te przeze mnie
maj cierpieć inni.
- Gdy pytałem czy warto w jaki sposób upami tnić ołnierzy
Wehrmachtu, respondentka odpowiadała, e mamy w Polsce do ć
pomników. Zostawmy to w choler i id my do przodu. Miałem
wra enie, e była to kobieta, która chciała wszystkie sporne kwestie zakopać pod ziemi , by wnuki nie miały ju tych obci e .
- Mnie mówiono, e mamy w Polsce wystarczaj co du o ludzi
robi cych z siebie oiary. My nie chcemy robić z siebie oiar, nie
mówmy o tym, jeste my Polakami i tyle.
- Pytali my, czy dobrze byłoby na pomniku umie cić te tablic
po wiecon tym, którzy zgin li w Wehrmachcie. Dzi rozma-
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wiałam z panem, który stwierdził, e to dobry pomysł. Były
osoby zmuszone do pój cia na wojn , wi c dlaczego o nich nie
pami tać.
- Wi cej było takich głosów, choć nie wprost. Mówiono: „Zróbmy
co , poka my e tu yli, gdzie ich zapiszmy, eby o nich nie
zapomnieć, eby była jaka wzmianka - i to wszystko.”
- Moi respondenci mówili, e powinno si co z tym zrobić. Mo e
nie pomnik, ale w jaki dyplomatyczny sposób to zaznaczyć,
eby było wiadomo.
- Pan słu cy w Wehrmachcie powiedział, e w czasie wojny
bardziej pot piani byli ludzie wybieraj cy niemiecko ć.
- Byli tacy, co podpisali volkslist , bo musieli i potem poszli do
Wehrmachtu, a byli te tacy, którzy byli Niemcami za Niemców,
a Polakami za Polaków.
- Co innego być zmuszonym i robić co niech tnie, co innego ch tnie. Ch tne bycie Niemcem i słu enie Niemcom było
widziane jako co negatywnego, natomiast to, e okoliczno ci
spowodowały pewien przymus, było przyjmowane jako norma.
To nie czyn chwalebny, ale te nie naganny.
- Pojawił si w tek je ców rosyjskich pracuj cych tu podczas
wojny. Matka mojego respondenta przemycała im cukier.
- Jest wiadomo ć, e ydzi tu byli, mieli swoje sklepy, konkurowali. Mówi si , e np. sklep ydowski chciał wygry ć konkurencj
obni aj c cen .
- W moich wywiadach pojawili si ołnierze, inwalidzi Wehrmachtu, którzy obecnie bior rent niemieck .
- S kobiety otrzymuj ce renty po zmarłych m ach, b d cych
w Wehrmachcie.
- Główna narracja jest nastawiona na l sko ć, albo na polsko ć
i to jest problem narracji o wojnie
- Ludzie, którzy bardzo du o wiedzieli o wojnie, nie przekazywali tego rodzinie, a teraz niejako deponuj t wiedz
w muzeum. Ich dzieci wiedz bardzo niewiele, uwa aj , e jest
to niepotrzebne.
- Niektórzy uwa aj , e powinno si inwestować w histori dlatego, e jest to cz ć lokalno ci, a obecnie lokalno ć jest na fali,
przy czym dobrze jest do tego podchodzić raczej patriotycznie.
Wybrałem tu jedynie charakterystyczne wypowiedzi studentów dotycz ce ich bada . T cz ć rozmowy podsumował
J. Nowak mówi c:
- Mam wra enie, e istniej strategie zwi zane ze l sko ci albo
z polsko ci , przy czym polsko ć rozumiana jest jako ci, którzy
przyjechali tu po wojnie, natomiast l sko ć, to ludzie stela, którzy
rozumiej , e s Polakami, ale widz swoj odr bno ć, mówi
gwar , albo j znaj . Istniej iltry zwi zane z wiar , polsko ci ,
l sko ci , poprzez które w ró ny sposób jest budowana pami ć
zbiorowa. Mamy nurt tej pami ci budowanej wokół ludzi st d,
starych, którzy maj Wehrmacht w tle. Dla nich opowie ć jest
w miar jednolita. Potrai opowiedzieć, e kiedy była volkslista,
maj wiedz na ten temat. Ju dzieci mniej wiedz . Natomiast ci,
którzy przyjechali w latach pó niejszych, nie mieli szans poznać
l ska i maj alternatywn pami ć zbiorow , gdzie albo historii
wojny i opowie ci o niej słuchali, albo w ogóle nie znali. Dla nich
to wiedza ksi kowa i ten problem nie istnieje, bo je li jest, to
rozpatrywany w kategoriach Polak - Niemiec. Te ró ne pami ci
gdzie si spotykaj i prowadzona jest dyskusja, mniej konliktowa, dla nas stosunkowo łatwa do uchwycenia. Jak s pomniki
to kogo upami tniaj . Rozmawiali my i praktycznie nie mo na
było wywnioskować kogo upami tniaj . Jest ul. Partyzantów, ale
to tylko ogólnie s bojownicy. A to, e nieszczególnie lubi si
wspominać o partyzantach to jasne, bo w ka dej miejscowo ci
wprowadzali jaki kłopot.
W przeprowadzanych rozmowach z respondentami pojawiała
si te sprawa religii. Dla studentów zajmuj ca była wielowyznaniowo ć, tym bardziej, e G. Kubica jest luterank .
- Ludzie graj na tym, e tu zawsze była ró norodno ć, odmienno ć i nie było problemów. U yto nawet stwierdzenia, e tu ludzie
byli kosmopolityczni.
- Dzi usłyszałam, e ewangelików w Polsce traktowano wprost
przez analogi : ewangelik – luter - Niemiec.
- Mówiono te , e podziały religijne nie maj znaczenia, bo
w ogóle religia nie ma znaczenia w identyikowaniu si . W przeszło ci miało to jakie znaczenie np. przy przyjmowaniu do pracy,
gdzie ewangelicy trzymali si ze sob , katolicy ze sob .
- Słyszałam, e mieszane mał e stwo, ojciec ewangelik i matka
24 grudnia 2009 r.

katoliczka, umówili si , e pierwsze dziecko b dzie ewangelikiem, drugie katolikiem.
- Jako agnostyk jestem przera ony, bo dla mnie religia mo e
być prze ywana albo w sposób wspólnotowy i jest monolitem
to samo ciowym jakiej grupy lub s rodowiska agnostyczne,
ateistyczne. A taki podział, e pierwsze dziecko okre lonego
wyznania, drugie innego, wydaje mi si instrumentalny.
G. Kubica: - To pana przekonanie, e nie mo e. Chrze cijanie
s w stanie doj ć do konsensusu.
- W Ko ciele ewangelickim wyznanie wiary jest identyczne,
przykazania i Ewangelia te same. Nawet podobne pozłacane
barokowe kolumienki. Natomiast ci cie w poprzek w rodzinie
wiadczy o tym, e podstawy s powierzchowne.
G. Kubica: - Chodzi panu o to, e rodzina na być jednolita
wyznaniowo?
- Mimo wszystko nale y pami tać, e w dzisiejszych czasach
nacisk na dogmaty w katolicyzmie nie jest tak wielki. Wielu wierz cych nie wie o co chodzi w dogmatach i ma swoje wyobra enie
na ten temat. Oni tego nie czuj , nie konfrontuj z katechizmem,
ale mog funkcjonować w Ko ciele.
- Bardzo cz sto wspólnoty mog istnieć dzi ki temu, e dogmatami si specjalnie nie przejmuj . Babcia mi mówi, e jak rzeka
zamarza, idzie do cerkwi grekokatolickiej, a na wiosn , gdy trzeba
byłoby i ć naokoło, idzie do prawosławnej. To jej nie przeszkadza,
bo Bóg jest jeden. To jest sposób na funkcjonowanie. Oczywi cie
s dogmaty wiary, ale pytani odpowiadaj : „Bez przesady”.
- A nie byłoby lepszym rozwi zaniem w mieszanym mał e stwie
pokazanie dzieciom, e jest tak i tak, a kiedy doro niecie, wybierzecie, a nie mówienie z góry, kto idzie do jakiego Ko cioła.
G. Kubica: - Jak si chrzci małe dzieci, trudno dawać im wybór.
Sytuacja takiego terenu jak ten jest inna od tego, do czego jeste cie
przyzwyczajeni. Tu pół klasy idzie do jednego ko cioła, pół do
drugiego, i to jest oczywiste.
- Ale w Polsce trudno nie wychować si w rodzinie katolickiej.
G. Kubica: - Tu mo na. Pan tego nie dostrzega, bo jest katolikiem.
Jak si jest innym, (poza l skiem Cieszy skim), ka dy si dziwi. Gdy si wchodzi w nowe rodowiska, trzeba sobie stworzyć
tak pigułk , eby krótko odpowiedzieć, o co chodzi w mojej
religii i czym si ró nimy od katolicków. To nie jest tak, e inni
s prze ladowani, ale denerwuj ca jest ignorancja. Na przykład
jak pytaj , czy wi cimy wi ta Bo ego Narodzenia.
- Polska jest raczej jednolita pod wzgl dem wyznania i oburzanie
si na te reakcje jest dziwne.
G. Kubica: - Rozumiem, e to jest fakt statystyczny, wszystkich
mniejszo ci wyznaniowych jest w Polsce 5%. Ale gdy si człowiek spotyka z zupełn niewiedz , to za którym razem jest to
irytuj ce.
Wojsław Suchta
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Dzieje szlacHeckiej sieDziBy w HerManicacH

Pierwsza ródłowa wzmianka o Hermanicach pochodzi z 1484 r., kiedy to Mikołaj
Kloch z Kornic pan na Ustroniu nabył je
od rycerza Stanisława z Hermanic za 19
zł. Kolejna wzmianka o interesuj cej nas
miejscowo ci pochodzi z 1627 r. W roku
tym doszło do podziału Dolnego Ustronia
i Hermanic przez spadkobierców zmarłej
Doroty Podholkowej z erotic, z domu
Klochowej z Kornic. W wyniku podziału
doszło do wyodr bnienia si Hermanic
z Ustronia, których wła cicielk została
córka zmarłej Magdalena Podholkowa.
Ta wyszła za m za Jana Kisielowskiego
z Kisielowa. Po kilku latach w 1632 r. małonkowie Kisielowscy odst pili swe dobra
krewnym, Zuzannie i Janowi młodszemu
Kisielowskim. Kolejnym wła cicielem
Hermanic został Joachim Marklowski
z ebraczy. Jako dziedzic Hermanic wyst puje on po raz pierwszy w 1650 r. 17
listopada 1663 r. banda zbójników napadła
na dwór w Hermanicach i zamordowała
wła ciciela Joachima Marklowskiego.
Sprawców schwytano i stracono w Cieszynie w 1665 r. Podczas obławy postrzelono tak e jednego wybra ca. Zbójnictwo
w owym czasie znajdowało dobre warunki do rozwoju w beskidzkich górach.
Rabunki, napady i morderstwa dotykały
przede wszystkim zamo niejsz cz ć
społecze stwa-młynarzy, karczmarzy
a tak e szlacht . Ze spisu inwentarza dóbr
przeprowadzonego po mierci wła ciciela
wynika, e w Hermanicach było tylko
dwóch poddanych i kowal, uprawiano
niewiele pola, chowano za to du o bydła,
zwłaszcza na folwarku zwanym Abrahamowski oraz przy młynie. Po mierci Joachima Marklowskiego kolejnym
wła cicielem Hermanic został jego syn
Adam. Był on człowiekiem porywczym,
o czym wiadczy bójka, do jakiej doszło
w cieszy skim ratuszu z panem Krzysz-

tofem Tschammerem z Iskrzyczyna, za
któr został aresztowany. Po jego mierci,
około 1711 r. kolejnym dziedzicem został
syn Adama, Adam Marklowski młodszy.
Nowy dziedzic był kolatorem ko cioła
w Nierodzimiu, gdzie w 1726 r. został pochowany. W tym czasie z polecenia cesarza
Karola VI, przeprowadzono dokładne
oszacowanie nieruchomo ci posiadanych
przez wszystkich podatników oraz czerpanych z nich zysków. Kataster Karoli ski
na terenie interesuj cej nas miejscowo ci
przeprowadzono w latach 1722-24. Spis
wymienia na terenie Hermanic jeden folwark z trzema ogrodami, którego zarz dc
był Gottfried Kusche, oraz ogród przy
nale cym do folwarku wolnym gruncie
chałupniczym zw. Abrahaamowski. Przy
folwarku osadzonych było 8 chałupników
utrzymuj cych si z uprawy zbo a, hoduj cych 14 krów i jeden wiertel owiec.
Jednym z osiadłych był u ytkownik pola
zwanego Abrahamowski, który przynale ał do karczmy. W ród folwarcznych
chałupników znajdował si te niejaki Tokarsky alias Mikusch, któremu wła ciciel
Hermanic darował grunt o powierzchni
6 szeli, przeznaczony do wypasu owiec,
a znajduj cy si w nale cym do folwarku górskim lesie (dzisiejsza Tokarnia).
W cz ci rustykalnej wsi mieszkało 14
osiadłych, z czego 12 regularnie obsiewało
pola, ka dy z nich, tak e młynarz trzymali
dobytek.
Po mierci Adama Marklowskiego maj tkiem hermanickim zarz dzała
wdowa Helena Zuzanna Marklowska.
W 1732 r. folwark hermanicki trzymał
tylko niezb dne bydło kuchenne, które najmował zarz dca folwarku, płac c czynsz
w wysoko ci 85 zł. Przy folwarku znajdowało si 11 stawów, dom ogrodnika
i zarz dcy, pa skie mieszkanie czyli dwór,
„lokajnia” oraz browar, trzymano tak e

Brama główna do folwarku - lata mi dzywojenne.
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zabudowania dawnych czworaków przy
dworze hermanickim.

krowy oraz bydło czarne. Poddani mieli
obowi zek wysyłać co noc ludzi do pilnowania folwarku oraz do wykonywania robót domowych. W tamtym czasie działały
w Hermanicach tak e dwa młyny, z czego
jeden na gruntach rustykalnych. Młyn
ten nale ał do Andrzeja Herzmanskiego,
który kupił go od swojego ojca za 100
talarów. Poło ony był przy małym potoku.
Herzmansky gospodarował na nim jeszcze
w 1732 r., a do jego powinno ci nale ało
ci cie dla zwierzchno ci 8 kloców twardego drewna oraz wo enie na furze soli.
Poza tym, jako „co-inspector” miał dbać
o urz dzenia stawowe. Jego nast pc był
prawdopodobnie Adam Mach, wymieniony w 1751 r., zobowi zany dodatkowo do
transportu soli do Bielska. W 1762 r. Jerzy
Kolarczik sprzedał wolnemu osadnikowi
Pawłowi Nowakowi (Nowokowi) młyn
nale cy do gminy, za 200 zł re skich.
Drugi mały młyn w Hermanicach znajdował si na pa skim gruncie, czerpał wod
z wielkiego młyna, a wynajmował go za 2
talary rocznie Jan Wilczok, bez pisemnego
kontraktu. W 1757 r. pa ski młyn sprzedano niejakiemu Jerzemu Stanieczkowi. Przy
wszystkich młynach działały te piły, lub
tartaki, które były konieczne w regionie
bazuj cym na gospodarce drewnem.
W kwietniu 1733 r., przeczuwaj c zbliaj c si mierć, wła cicielka Hermanie,
Helena Zuzanna Marklowska spisała ostatni wol . Zmarła przed upływem dwóch
tygodni w Hermanicach. Pochowana została na cmentarzu przy Ko ciele Jezusowym w Cieszynie. Po mierci wdowy po
Adamie Marklowskim maj tek hermanicki przeszedł w r ce rodu Posadowskich
z Posadowa, piecz tuj cych si polskim
herbem Skarbiec. Wła cicielem został
Joachim Wacław Posadowski, a jego on
była Eleonora Helena Marklowska, córka
poprzednich wła cicieli. W listopadzie
1744 r. Joachim Posadowski sprzedał
24 grudnia 2009 r.

cz ć swojego maj tku le cego w górach,
tzw. Tokarni , Urbanowi Cie larowi za
200 zł. W kilka lat pó niej na mocy umowy zawartej w lipcu 1751 r. Joachim
Wacław Posadowski sprzedał Hermanice
mał e stwu Helenie z Marklowskich
i Robertowi Ross z Torton. Gospodarowanie Roberta na maj tku hermanickim sko czyło si katastrof . Liczne zobowi zania
inansowe przyczyniły si do sprzeda y
maj tku na licytacji. W okresie po zako czeniu wojen l skich w wielu wsiach
l ska Cieszy skiego zacz ły wybuchać
mniejsze lub wi ksze bunty chłopskie. Do
podobnych wypadków doszło w 1754 r.
w Hermanicach. Poddani odpowiedzieli
cichym bojkotem na wzrost obowi zkowej
robocizny, której wykonania osobi cie dogl dał baron Robert Ross. Podczas jednej
z podobnych utarczek w lipcu 1754 r.
baron próbował wymusić posłuch przy
u yciu nabitego pistoletu, którym ranił
do krwi jednego z poddanych, niejakiego
Michała Kozła, po czym wraz ze sługami
uprowadził go na folwark. Po tym wydarzeniu wi kszo ć poddanych wypowiedziała mu posłusze stwo. Napisano skarg
do Starszego Krajowego barona Cselesty, a na znak protestu ludzie zebrali si
w umocnionym obozie na granicy maj tku,
gdzie wytrwali trzy dni. W pa dzierniku
1754 r. skarg gminy rozpatrywała komisja
Królewskiego Urz du zło ona z Locelli
i von Schlangenfelda, wie jako deputowani reprezentowali Michał Kozioł, Paweł
Sławik oraz Maciej Pilarczyk. Komisja
po rozpatrzeniu sprawy przyznała racj
baronowi Ross von Thornton a buntownicy
doczekali si ukarania.
Robert Ross von Torton był ostatnim
lutera skim dziedzicem w Hermanicach.
W 1763 r. w wyniku wspomnianej licytacji, Hermanice wraz z Nierodzimiem nabył
Antoni baron Goczałkowski z Goczałkowic. Temu wła cicielowi przypisuje si
wybudowanie dworu, który wraz z zabudowaniami gospodarczymi (folwarkiem)
oraz resztkami parku jest jedynym na te-
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renie Ustronia, oraz jednym z nielicznych
na terenie l ska Cieszy skiego tak dobrze
zachowanych zało eniem dworskim. To
typowa pó nobarokowa ziemska siedziba, stoj ca prawdopodobnie w miejscu
starszej budowli. Jednopi trowa, na planie
prostok ta. Pi cioosiowa fasada została
ozdobiona jedynie szerokimi obramowaniami wokół okien. Dwór zwie czony
został czterospadowym, polskim dachem
z gontem, z małymi lukarnami. Zachowana
do dzisiaj pierwotna wi ba dachowa jest
cała kołkowana. W skromnych wn trzach
zachowały si aglaste i kolebkowe sklepienia oraz belkowane suity.
Od połowy XVII w. wa nym ródłem
dochodów dla panów feudalnych była
produkcja i wyszynk alkoholu, głównie
piwa i wódki. Trunki te były sprzedawane w karczmach znajduj cych si na
gruntach pa skich. Karczma w Hermanicach tradycyjnie znajdowała si przy
folwarku i zwi zana była z gruntem zw.
Abrahamowski. W pó niejszym czasie tak
wła nie ow karczm nazwano być mo e
od hebrajskiego imienia jej wła ciciela
lub najemcy. W 1724 r. dochód karczmy
pochodził ze sprzeda y 4 achtli piwa
(1 achtel to 140 l) i 3 wiader wódki
(1 wiadro to 56 l), co nie było du ilo ci ,
a wi zało si z niekorzystnym poło eniem
daleko od drogi. Od 1721 r. dzier awc
szynku wódczanego był yd Hirschel Salomon. W karczmie w owym czasie szynkowano przewa nie wódk , piwo jedynie
w czasie mszy i wi t, ale dla arendarza
w Lipowcu. W 1732 r. prowadz c karczm była niejaka Helena, nieb d ca poddan . Gorzelnik z gruntu Abrahamowski miał
te obowi zek wypasać pa skie bydło.
W 1751 r. kolejnym arendarzem w Hermanicach był Jan Sikora. W owym czasie
przy folwarku hermanickim znajdował si
tak e browar pod Nr 6.
W czerwca 1783 r. Antoni baron Goczalkowski spisał testament. Po mierci m a maj tek przeszedł w kwietniu
1784 r. na Ann . Po o miu latach w czerw-

cu 1792 r. maj tek został sprzedany ostatniemu wła cicielowi Hermanic, Janowi
baronowi Mattencloitowi, za kwot 38 tys.
lorenów. Do dóbr tych, licz cych 1200
ha, oprócz samych Hermanic, przynale ał
Nierodzim, Górne Bładnice oraz Tokarnia zwana Koloni Józefa. We wrze niu
1793 r. mał onkowie Mattencloit sprzedali Hermanice ksi ciu Albertowi SaskoCieszy skiemu i jego onie arcyksi nej
Marii Krystynie za 75 tys. lorenów i 100
dukatów kluczowego. Posuni cie to było
zgodne z polityk ksi cia, który w s siednim Ustroniu otworzył ju w 1772 r. huty
elaza i nabywał okoliczne ziemie bogate
w rudy elaza. Po mierci ksi cia Alberta
dobra hermanickie wł czone zostały do
habsburskiej Komory Cieszy skiej.
Dwór w Hermanicach stoi po rodku
dawnego zało enia gospodarskiego. Prowadzi do niego aleja wysadzana starymi
lipami. Od strony frontowej znajduje si
du y dziedziniec uj ty przez dwa ramiona
gospodarczych zabudowa . Składaj si
na nie dawne czworaki dla słu by oraz
podłu na stajnia z obor z charakterystycznymi dwuskrzydłowymi schodami.
Na tyłach zało enia dworskiego znajduj
si resztki malowniczego ogrodu francuskiego z parkiem, w którym zachowały si
relikty dawnego drzewostanu.
Przemysław Korcz
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najwa niejszy
czas

Przybie eli do betlejem
Kiedy zobaczyła ten dom, poczuła lekkie ukłucie. Wystraszyła si . Na pozór wszystko było w porz dku. Nawet te ciowa
u miechn ła si na jej widok i Marta chciała wierzyć, e szczerze.
Była nie wiadoma niczego i szcz liwa. Marka poznała w pracy. Mały sklep spo ywczy w małej nadmorskiej miejscowo ci.
Niedaleko poligon, lubiła kiedy przychodzili ołnierze. Kiedy
Marek sko czył słu b mieszkali kilka miesi cy w wynaj tym
pokoju. Ona sama na wiecie jak palec, on niewiele mówił
o swojej rodzinie. Kiedy ich przycisn ło powiedział, e ma dom
w Ustroniu. e Ustro to nowoczesne miasto i Marta na pewno
znajdzie jak prac . e w domu czeka na niego matka.
Zamknij e znu one płaczem powieczki
Najpierw znalazła prac w kuchni. W domu wczasowym
było wesoło. Kelnerki nie zadzierały nosa i nawet w recepcji
pracowały miłe dziewczyny. Marta coraz cz ciej do nich zachodziła, bo znały si na ciuchach i kosmetykach. Opowiadały
jacy go cie przyjechali i z któr wczasowiczk kr ci kierownik.
Coraz cz ciej łapała si na tym, e na Jaszowcu było jej lepiej
ni w domu. W pracy j lubili. Nie narzekali, e za mało robi. Nie
wypominali, e przyszła w jednej kurtce. Nie zabierali wypłaty.
Nie wyzywali. I nie pili wi stwa. W domu wczasowym alkohol
był niemal codziennie. Kto miał urodziny, imieniny, lub, rozwód. A w domu najta sza gorzoła i czeski spirytus. Marta piła
w pracy dla towarzystwa i zabawy. W domu, eby nie widzieć
towarzystwa i ze smutku.
Wie ć okropna, wie ć to smutna
Du o pracowała, du o piła, mało jadła i traiła do szpitala. Kiedy
wróciła do domu, zrobiła matur . Kole anka poszła na macierzy ski, a ona opanowała recepcj . Wsz dzie jej było pełno, wszystkim
si zajmowała, z wszystkimi piła. Teraz ona krzyczała na m a
i te ciow , bo przynosiła do domu najwi cej pieni dzy. Marek
na zasiłku, pracował dorywczo, te ciowa z niewielk emerytur
po m u musieli si słuchać. Bo jak nie, to nie postawiła. Siadali
w kuchni przy stole nakrytym lepk cerat i wrzeszczeli na siebie.
Zawsze te mo na przyło yć. Raz, drugi przyszła z siniakiem na
twarzy. Raz, drugi zasn ła w recepcji, co zawaliła i j zwolnili.
Teraz sama miała tylko zasiłek. Obrywała cz ciej, znowu była
ta najgorsza i znowu piła najgorsze wi stwo.
Chrystus si rodzi, Pan oswobodzi
Jednego razu uparła si , eby zrobić prawdziwe wi ta. eby
Marek tylko karpie zabił. Nie pozwalała pić, straszyła kar bosk .
M z te ciow pobali si chyba, bo na dwa dni przed Wigili
siedzieli przy kolacji trze wi i w ciekli. Ale cerata si nie kleiła. Okna były umyte. Podłogi wypastowane. Choinka ubrana.
Upiekła orzechowe ksi yce, nic innego nie umiała. Planowali
zakupy, liczyli, czy im na wszystko starczy. Sama te była trze wa

i w ciekła. Poszła do ko cioła, eby przetrzymać. Kiedy wróciła
do domu, Marek poprowadził j do pokoju, przedstawił koledze,
który wła nie dał mu prac . Na stole dobra wódka, kiszone ogórki,
kawa i jej wi teczne ciasteczka.
Bóg porzucił szcz cie twoje
M dalej był bezrobotny. Liczyli, czy wystarczy im na alkohol.
Na nalewk starczało. Marta my lała, e tak dłu ej ju nie mo e
i kładła si spać pijana. Awantury były zawsze, gdy nie mieli co
pić. Nie wychodziła za cz sto, bo miała wiadomo ć jak wygl da. Czasem spotykała Bo en . W domu wczasowym pracowały
razem w kuchni. Bo ena zawsze du o mówiła i gdy si spotykały,
plotkowała o wspólnych znajomych. Przy okazji próbowała si
dowiedzieć, co u niej. Marta unikała odpowiedzi, bo co miała
powiedzieć? Nie pracowała, rozwi zywała krzy ówki, ogl dała
telewizj i piła. Wła nie kombinowała jakie pieni dze na laszk .
Spytała Bo en , czy by si nie napiły, a ta stwierdziła, e chodzi
do Anonimowych Alkoholików. Frajerka.
By nas wyrwał z czarta mocy
Zbli ały si kolejne wi ta. Wszyscy o nich mówili, dłu sze
reklamy mi dzy serialami, a w nich same Mikołaje, choinki,
prezenty. Stwierdziła, e nie wytrzyma w domu kolejnego Boego Narodzenia. Postanowiła co zmienić. Bywał u nich Jurek.
Raz jechała z nim taksówk na melin . Traiła tam bez trudu. Do
domu wróciła na Trzech Króli. Nawet choinki nie ubrali. Wyj ła
z pawlacza stare drzewko i ozdoby. Bombki le ały na klej cej
ceracie. Pomy lała, e jest chora. Przypomniało jej si to, co jakby
mimochodem mówiła jej Bo ena. O ludziach, którzy przestali
pić, o spotkaniach, wyznaniach, postanowieniach. Zadzwoniła.
M Bo eny powiedział, e poszła w Polsk i nie wie, gdzie jest.
Marta uznała, e nie ma ju dla niej ratunku.
Cicha noc, wi ta noc
Ale min ło sze ć lat, a ona ju pi ć razy sp dzała wi ta na
trze wo. Dla Marty to najwa niejszy czas. Pami ta Bo e Narodzenie w domu rodziców alkoholików, bo jeden raz w roku si starali.
U ciotki, która j wychowywała te zawsze było uroczy cie.
W Wigili nawet m i te ciowa mówili czasem ludzkim głosem.
Teraz Marta sp dza j sama. Po wigilijce w pracy, wraca do wynaj tego mieszkania i cieszy si swoj choink . Wspomina tych
wszystkich, którzy podali jej r k i uwierzyli w ni . Uratowali.
Wyobra a sobie, e siedz ze swoimi bliskimi przy suto zastawionym stole i yczy im wszystkiego najlepszego. Wierzy, e ona te
prze yje jeszcze prawdziwe, rodzinne wi ta. Nauczyła si robić
kocie oczka i ma przepisy na jeszcze inne ciasteczka.
Monika Niemiec
(imiona i niektóre szczegóły zostały zmienione)

anioł z wystawy „z nieba do nieba anioły i drzewa”, któr mo na
ogl dać w zbiorach Marii skalickiej na Brzegach. Fot. M. niemiec
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wi teczny czas, wi teczny blask.
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Fot. M. niemiec
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Niedawno pisałem w felietonie „Patroni”
o obrz dach andrzejkowych. Pragn teraz
przedstawić P.T. Czytelnikom niektóre obrz dy zwi zane z nadchodz cymi wi tami
Bo ego Narodzenia i co z nich pozostało.
21 grudnia - w. Tomasza (Toma),
w które to wi to najwa niejszy był nakaz
zawarty w powiedzeniu „W Toma sied
w doma”. Wierzono, e w wigili zimowego przesilenia (solsticium zimowego), granica płotu chroniła przed złem.
W dzie ten nie wolno było chodzić do lasu,
eby nie przysporzyć sobie nieszcz cia.
Zakazu tego przestrzegali równie my liwi,
gajowi, le nicy, a nawet drwale i kłusownicy. Dlatego te znane jest powiedzenie:
„W Tomy nie jed chłopie do lasu po trómy
oby nie był chromy”.
Jaka to przezorno ć naszych przodków.
z tym nie chodzeniem do lasu! No bo, po
co na wi ta mieć kłopot w domu. Dawniej
liczba pracowników le nych przygniecionych drzewami w lesie przy ich wycince
była du a. wiadczyć mogła o tym liczba
wdów po tych, co przygniotło ich drzewo
w lesie i liczba inwalidów w ród le ników.
Kto dzi chodzi do lasu przed wi tami?
Pr dzej jedzie do supermarketu, na ostanie
przed Bo ym Narodzeniem zakupy. Dlatego współcze nie powinni my mówić:
„Nie jed chłopie na Tóma do supermarketu, to nie b dziesz miał debetu”.
23 grudnia - Szczodry Dzie (Szczodrzok, Wilijówka) to dzie , kiedy doroli wypijali szczodrzoka, czyli kieliszek
warzonki - ciepłej wódki zaprawionej
przypalanym cukrem (karmelem). Najemni
pracownicy w gospodarstwach rolnych
otrzymywali w tym dniu tzw. wilijówk ,
w postaci strucli, ryby i innych wiktuałów,
a nawet pieni dzy.W wielkich zakładach
takich jak kopalnie, huty, fabryki pracownicy otrzymywali na wilijówk nawet buty
i odzie dla dzieci.Wilijówk w sklepach
otrzymywali stali klienci. Po domach stra-

acy i kominiarze roznosili kalendarze za
co otrzymywali datki.
Pami tam jak w 1972 roku rozpocz łem
przac w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Cieszynie, to zdumiony byłem cz stowaniem si w pracy warzonk
i otrzyman wilijówk w postaci ryb ze
stawów w Chybiu, zakupionych przez rad
zakładow . Jak twierdz znawcy tematu,
popularne dzi 13-tki, to wła nie współczesne wilijówki. A co z 14-tkami i 15-tkami,
czy tote ma zwi zek z dniem szczodrym?
Dobrze jak 14-tki i 15-tki wypłaca prywatny wła ciciel zakładu, gorzej, jak te
„wiliówki” płaci pa stwo lub samorz d
z naszych podatków.
24 grudnia Wigilia Bo ego Narodzenia
- (Wilija). W Wi le w domach ewangelickich
czytano rano kazanie z „Dambrówki”, wprowadzaj c w wigilijny nastrój. Gospodynie
piekły wi ksze ilo ci chleba, gdy „ka dy
przi Wigiliji musioł dostać jeden chlebiczek
i szulk masła”. Domownicy, a zwłaszcza
dzieci, poprawnie si zachowywały, bo
wci przypominano powiedzenie: „Jako
Wigilija taki cały rok”. Z okolic Cieszyna
znany jest zwyczaj wkładania do portmonetki łuski karpia, co wró y, e nigdy nie
zbraknie pieni dzy. Wszyscy rozpoczynali
wieczerz wigilijn z nastaniem pierwszej
gwiazdki. Katolicy zaczynali od łamania
si opłatkiem. W domach ewangelickich
łamano si opłatkiem przewa nie dopiero
po wieczerzy. Dzi łamiemy si opłatkiem
w miejscu pracy, w grupach rodowiskowych, w okresie od pocz tku grudnia do
ko ca stycznia. Jak byłem starost cieszy skim, zwyczaj ten tak si rozpowszechnił, e
zaliczałem kilkadziesi t takich „wigilijek”
z opłatkiem i karpiem. To było dziesi ć
lat temu. A teraz, jak pomy l , ile takich
spotka ma obecny nasz starosta Czesław
Gluza, to dopiero!
Dzi , wi kszo ć chce sko czyć wieczerz wigilijn jak najszybciej, no
bo przed nami prezenty. Zakupy prezentów u nas trwaj od pocz tku listopada do popołudnia w wigili . To
nowy obrz d. Takie mamy czasy!!
Szybko wi c, ko czymy wieczerz , bo
w wieczór wigilijny mamy prerzenty

sonia cie lar, 8 lat.

Dawid wisełka, 14 lat.
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i dobry program telewizyjny. Po wieczerzy wigilijnej ewangelicy obowi zkowo
udawali si do ko cioła na jutrzni . Katolicy za na pasterk , która rozpoczynała si
o północy. Dzi jak si uda nas oderwać od
prezentów i tv, to idziemy do ko cioła.
25 grudnia - Bo e Narodzenie, od północy tego dnia do 6 stycznia, to według
katolików i Dolan - wi ty Czas, za według Górali i ewangelików Godne wi ta,
(Gody), czas który rzutował na konkretny
wzór zachowa i wykluczał wykonywanie
wielu prac izycznych. Bo e Narodzenie to
wi to, w którym na całej ziemi cieszy skiej nale ało pozostać w domach. Dzi
rzadko si piewa w domu, najcz ciej
słucha si kol d z nagra na płytkach
CD czy DVD. Sam tak płytk kupiłem
od poła niczek i poła ników z Estrady
Regionalnej „Równica”. Co do słuchania
starszych, to chyba dzisiejsza młodzie
słucha muzyki starszych, ale kapel, takich
jak „Rolling Stonsi”.
26 grudnia - w. Szczepana, (Szczepóna),
kiery po kol dzie rod chodził. To czas biesiady, rado ci i obowi zkowych odwiedzin
krewnych i znajomych. U górali l skich
dzie ten nosi nazw „połazy”. Oczekiwano poła niczka z poła niczk , którzy winszowali. Na koniec winsza dzi piewaj :
„Dajcie abo stówk , abo dwie, to mi kapsy
nie urwie!” Obecnie poła niczków i poła niczek jak na lekarstwo. Kol d słuchamy na ekumenicznych koncertach kol d
w ko ciele ewangelickim i katolickim oraz
w Domu Kultury „Pra akówka”.
27 grudnia - w. Jana Apostoła i Ewangelisty - (Jóna), w tym dniu rozpoczynały
si chasy - słu by, tzw. rozchodne dni, gdy
pasterze i pasterki, ale przewa nie pachołcy - parobcy i dziewki słu ce rozchodzili
si z gospodarstw. Odchodzili do swych
domów lub zmieniali albo na zawsze
opuszczali słu b . Rozchodne dni trwały
od Jóna do Trzech Króli..
Id Gody, id bydzie płaczu dosyć,
Byd gospody ki same se wod nosić,
Same wod nosić, same myć, gotować,
Byd gospody ki dziweczek ałować.
Dzi te mamy takie rozchodne dni, gdy
nasi młodzi wyje d aj w tych dniach do
pracy w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii. Oj, byd gospodyni
same se wod nosić!
28 grudnia - wi tych Młodzianków,
w tradycji cieszy skiej dzie ten uwa any jest za nieszcz liwy. Zaznaczano go
w kalendarzach, w którym wypada dniu
tygodnia ta data, aby przez cały rok w ten
dzie niczego nie rozpoczynać, zwłaszcza
orki i siewu. W ten dzie dzieci obowi zywał zakaz wychodzenia z domu, eby
w nadchodz cym roku nie spotkało je
jakie nieszcz cie, ale matki udawały si
z dziećmi do ko cioła prosz c Boga o opiek nad nimi. Ciekawe, ilu rodzicom uda si
zatrzymać dzieci na cały ten dzie w domu,
a matkom zaprowadzić je do ko cioła.
W tym roku dzie 28 grudnia - wi tych
Młodzianków przypada na poniedziałek.
W moim kalendarzu na 2010 ju zaznaczyłem wszystkie poniedziałki, aby niczego
w tym dniu nie zaczynać.
Ale ja i tak, Nie lubi poniedziałku.
Andrzej Georg
24 grudnia 2009 r.

FELIETON
W kr gu ilozoicznej
releksji (58)
1. Wyobrazić sobie mo na nast puj cy
sposób ilozofowania w kontek cie doktrynalnych wymaga religii. W punkcie
wyj cia, przyst puj c do uprawiania ilozoii, przyjmujemy tezy teologiczne jako
obowi zuj ce, zarazem jednak traktujemy
je jako tezy jedynie ilozoiczne i „czysto
rozumowe”, gdy s one podane w terminologii (w stylizacji) ilozoicznej. Pó niej, ilozofuj c niby całkiem niezale nie
od teologii, dokonuj c ró nych procedur
intelektualnych, wykazujemy zgodno ć
pogl dów „czysto rozumowej” filozoii ze swoistymi tre ciami teologii, czyli
z prawdami objawionymi, pochodz cymi ze
ródeł nadprzyrodzonych. Tak przemy lnie
skomponowana ilozoia, pozornie korzystaj c tylko z „czysto naturalnych” rodków
poznania, prowadzi do sedna fundamentalnych przekona religii. Co wi cej, ilozoia
ma si dopominać niezb dnego dopełniania
jej tre ci przez prawdy teologii. Filozoia
„racjami rozumu” – wedle jej propagatorów – wydatnie wspiera „nadprzyrodzony
autorytet” religii i słu y kształtowaniu
(utwierdzaniu, indoktrynacji) wyznawców
religii, zwłaszcza odpowiedzialnych za
prawowierny przekaz doktryny.
2. Pod przedstawion tu charakterystyk
podpadaj niektóre z historycznie znanych i instytucjonalnie wpływowych form
uprawiania ilozoii w kontek cie religii.
I nie jest to tylko opinia przeciwników ilozoii zespolonej z religi . O takim fakcie
historycznym, gdy teolodzy manipuluj
ilozoi i pozoruj jej uprawianie, pisze
Étienne Gilson (13 VI 1884 – 19 IX 1978),
zdeklarowany ilozof chrze cija ski, zaanga owany w intelektualne umacnianie
chrze cija stwa.
2.1. Zalecana w katolickiej formacji
intelektualnej (koniec XIX i pocz tek XX
wieku) neoscholastyka, jak zauwa a Gilson, „usiłuje stworzyć taki zr b doktryn
ilozoicznych, by ucze przechodz c od
studium ilozoii do studium teologii nie
natkn ł si na aden zasadniczy rozd wi k,
a raczej by był zdolny uwie czyć prawdy
rozumowe prawdami objawionymi. Ta
praca zawsze si udaje, poniewa to, co
naprzód konstruuje si w postaci doktryny
ilozoicznej, jest oderwan cz ci jakiej
teologii. Kiedy przychodzi moment wykorzystania wniosków tego rodzaju ilozoii
przez teologi , odbiera ona z powrotem
swoj własno ć”. Ta nieuczciwo ć intelektualna budzi sprzeciw ilozofów, do którego
Gilson si doł cza. Jednak Gilson za jeden
z powodów negatywnej oceny neoscholastyki uznaje te jej słabo ć jako narz dzia
obrony wiary: „kiedy chce si skorzystać
z niej jako ze zwykłej ilozoii do walki
przeciwko innym ilozoiom, na płaszczy nie poznania intelektualnego i czystego rozumu, natraia si niepokonalne trudno ci.
Jest to walka na nierówne bronie, bo chocia
chrze cijanin ma przewag tak długo, jak
długo uprawia teologi , traci j skoro tylko
24 grudnia 2009 r.

zadowoli si ilozofowaniem tak, jakby nie
był chrze cijaninem”. Ta militarna krytyka
neoscholastyki budzi w tpliwo ci: Czy
chodzi o wolno ć i czysto ć ilozoii, czy
o sprawne narz dzie walki? Czy Gilson
godzi si na to, aby ilozofować „tak, jakby
nie był chrze cijaninem”? Bowiem z jednej strony w ilozoii autonomicznej i „na
płaszczy nie czystego rozumu” dostrzega
Gilson mo liwo ć uzyskania rzetelnych
wyników, z drugiej – d y do wypracowania ilozoii słu cej wierze i teologii.
2.2. W ród negatywnych konsekwencji
neoscholastycznego wyszkolenia teologów
katolickich znajduje si ich postawa wobec
ilozoii Henri Bergsona (18 X 1859 – 4
I 1941). Gilson, opisuj c konlikt teologii
z my l Bergsona, stwierdza, e od „umysłu
ilozoicznego, najczystszego być mo e,
jaki poznał wiat od czasów Plotyna”
teolodzy dali pełnienia obowi zków
chrze cijanina. Teologiczne warto ciowanie my li ilozoicznej uznano w Ko ciele
za najtrafniejszy sposób os du warto ci
ilozoii jako takiej.
Oceny teologów przekładały si na prawne restrykcje ko cielne; w 1907 r. pot piono
ruch modernistyczny. Stłumiono swobodne
uprawianie ilozoii zwi zanej z religi .
Kryzys sumienia prze yli ilozofowie chc cy zachować podwójn wierno ć: wobec
ilozoii i wobec wiary. Łamano sumienia,
gdy wymuszano uznanie nadrz dno ci
autorytetu Ko cioła.
Teolodzy – wedle Gilsona – powinni
przyj ć nast puj c postaw wobec filozoii Bergsona: „Jeszcze jedna ilozoia! Jak przedstawia warto ć? Odrzućmy
z niej to, co fałszywe; zobaczmy, co w niej
prawdziwe, i doprowad my t prawd do
własnej doskonało ci”. Ta propozycja budzi
wszak e w tpliwo ci: Czy oceny prawdziwo ci teologia dokonuje bez ingerencji
w autonomi ilozoii? Czy mo e jednak
teologiczne rozstrzygni cia maj obligować
ilozoi i sumienie ilozofa?
3. W korespondencji Edith Stein (12
X 1891 – zgin ła ok. 9 VIII 1942 w Auschwitz) z Romanem Ingardenem (5 II
1893 – 14 VI 1970) widoczna jest obrona
przez Stein jej decyzji o przyj ciu wia-

ry chrze cija skiej i uprawianiu ilozoii
w kontek cie tej wiary.
3.1. W li cie z 10 II 1928 Stein wyja nia
Ingardenowi jego w tpliwo ci: „Co si
tyczy naszych dyskusji na tematy religijne,
to nie chciałabym ich unikać. Ten sposób
prowadzenia dyskusji, jaki zaproponował
Pan, nie zbli yłby nas jednak do siebie, lecz
pogł biłby jeszcze ró nice”. Dalej Stein
rozpatruje granice filozofii i wyzwania
wobec „honoru ilozofa”: „Co do mojego
«honoru ilozofa», to musz powiedzieć, e
[…] istniej rzeczy, które wykraczaj poza
granice naturalnych mo liwo ci poznawczych. Filozoia, jako nauka opieraj c si
wył cznie na naturalnym poznaniu, mo e
poznać swoje granice”. Jak silne musiały
być obiekcje Ingardena wobec filozofii
uprawianej w kontek cie religii sygnalizuje
list Stein z 19 VI 1924, b d cy reakcj na
list Ingardena: „Po przeczytaniu tego listu
zadałam sobie pytanie: jak to mo liwe, by
człowiek z naukowym wykształceniem,
który zgłasza roszczenia do cisłej obiektywno ci i bez gruntowanych bada nie
wydałby s du w najbłahszej kwestii ilozoicznej, aby ten człowiek najwa niejsze
problemy kwitował zdaniem, które przywodzi na my l styl prowincjonalnego pi midła: «aparat dogmatyczny wymy lony do
panowania nad masami»”. Stein odwołuje
si do sumienia Ingardena, pytaj c o jego
studia nad my licielami chrze cija skimi,
których okre lił „półgłówkami” i „sprytnymi oszustami”. Apeluje, aby „całkiem
bezstronnie” rozpatrzył ocen my licieli
chrze cija skich.
3.2. Korespondencja Stein z Ingardenem
ukazuje egzystencjalne zaanga owanie
w spór o autonomi i intelektualny honor
ilozofa w kontek cie wyznawania wiary
religijnej.
4. Czas wi t sprzyja rachunkom sumienia, w tym te releksji nad nasz uczciwo ci intelektualn . Jest stosown okazj , aby kształtować moralno ć my lenia
i samodzielno ć poznawcz . Choć trzeba
pami tać, e nie ma prostych recept jak – na
własn odpowiedzialno ć – rzetelnie myleć o sprawach dla nas najwa niejszych.
Marek Rembierz

Marta Moskała, 11 lat.

Magda Hombek, 12 lat.
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Tak sobie my l

Wesołych
wi t!
Jak co roku nadszedł czas składania
sobie wzajemnie wi tecznych ycze .
Wysłane ju zostały wi teczne kartki
z yczeniami. Być mo e było ich mniej ni
dawniej. Wcale to jednak nie znaczy, e
przekazali my swoim bliskim i znajomym
mniej ycze ni w poprzednich latach.
Kartki wi teczne coraz cz ciej zast powane s przez rozmowy telefoniczne,
maile czy sms-y. W ten sposób łatwiej,
szybciej, wygodniej i pewniej nast puje
przekazanie ycze . Mamy pewno ć,
e nadejd one na czas do adresata. Natomiast z kartkami wi tecznymi bywa
ró nie. Bywa, e nadchodz do adresatów
wiele dni po wi tach. Z ró nych zreszt
powodów; czasem zbyt pó no były wysłane, innym razem na kopercie adres był
niedokładny, a najcz ciej przekazanie
kartek od nadawcy do adresata trwało
zbyt długo i listonosze nie zd yli ich
dor czyć.
W yczeniach wi tecznych, bez wzgl du na to w jaki sposób zostaj składane,
powtarzaj si te same słowa. yczymy
sobie wzajemnie wesołych, radosnych,
błogosławionych wiat. Te wi ta maj
być czym nadzwyczajnym, najwa niejszymi wi tami w roku. I to wi tami
wesołymi, przepełnionymi rado ci . Potrzebujemy rado ci, szcz cia, pewno ci,
e Bóg jest z nami i nas błogosławi. Na
co dzie wiele mamy trosk i kłopotów,
smutków i zmartwie . Oczekujemy wi c
z ut sknieniem na dni wolne od tych
trosk, nie obci one smutkiem, wolne od
strachu i poczucia zagro enia. A wi c na
dni wi teczne, a szczególnie na wi ta
Narodzenia Pa skiego, zwane te wi tami Bo ego Narodzenia. Mo na by wr cz
powiedzieć, e rado ć jest nieodł czn
cz ci tych wi t. Ba, s dzimy wr cz, e
te wi ta niejako z obowi zku powinny
być radosnymi, wesołymi wi tami. Wi c
co roku powtarzamy jak mantr te same
yczenia Wesołych wi t! Radosnych
wi t! Błogosławionych wi t!
W ko ciołach chrze cija skich podczas
wi tecznych nabo e stw przypominane
s teologiczne powody rado ci tych wi t.
Na ró ne sposoby powtarzane jest zwiastowanie ogłoszone pasterzom na polach
betlejemskich, przed wieloma wiekami:
„Nie bójcie si , bo oto zwiastuj wam
rado ć wielk , która b dzie udziałem
wszystkiego ludu, gdy dzi narodził si
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan”. To zwiastowanie dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich pokole . Poprzez
wieki dociera i do nas, aby uwolnić nasze
serca od strachu i napełnić rado ci , bo
narodził si nam Zbawiciel, którym jest
Chrystus Pan.
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Nie wszyscy jednak ycz c sobie wesołych wi t, my l o tej religijnej podstawie wi tecznej rado ci. Wszak wi ta
Bo ego Narodzenia obchodz nie tylko
ludzie wierz cy, ale i niewierz cy. I jedni
i drudzy pragn prze yć radosne i wesołe
wi teczne dni. Przy tym tak e dla ludzi
wierz cych, poza tym najwa niejszym powodem, e narodził si Zbawiciel, wa ne
s te inne powody wi tecznej rado ci;
a wi c obyczaje zwi zane z tymi wi tami, ich niezwykła atmosfera, rodzinne
spotkania, jakby wi ksza ni zwykle
wzajemna yczliwo ć ludzi do siebie. Nie
przypadkiem te wi ta nazywa si wi c
„ wi tami rodziny” czy te „ wi tami
rozgrzanych serc”.
Na te wi ta czekamy z radosnym napi ciem i ut sknieniem. Szczególnie dotyczy
to dzieci, ale przecie i dorosłych ogarnia
wi teczne napi cie i oczekiwanie. Najbardziej wtedy, gdy te wi ta wi
si
z powrotem do rodzinnego domu czy te
ze spotkaniem z bliskimi lud mi, których
dawno nie widzieli my.
Po tych wi tach obiecujemy sobie wiele; od ywaj wspomnienia, przed oczami
wyobra ni staj te dawne wi ta, przed
dawnymi czy bli szymi czasy. Wspominamy przede wszystkim wi ta przepełnione rado ci , wzajemn yczliwoci i miło ci , obecno ci ludzi bliskich
i kochanych… Wiele takich wi t mamy
ju za sob . I chcieliby my, aby te tegoroczne wpisały si na list tych najlepszych, najwspanialszych wi t…
Powrót w my lach do dawnych czasów
niesie jednak tak e przypomnienie tego,
e nie wszystkie wi ta Bo ego Narodzenia były wesołe i szcz liwe. Wszak
niejedne przypadały na czasy niedoli
i nieszcz ć. Najstarsi przypominaj sobie
smutne wi ta w czasach wojny. Nieco
młodsi pami taj smutne wi ta po ogłoszeniu w naszym kraju stanu wojennego.
A przecie ka dy z nas miał te w swoim
yciu smutne wi ta, spowodowane wydarzeniami w yciu rodzinnym; chorob
czy mierci kogo bliskiego, yciowym
niepowodzeniem, rozstaniem z bliskimi
osobami, niedostatkiem i bied …
Być mo e wi c owe powtarzane w kółko yczenia wesołych wi t wynikaj nie
tylko z ch ci prze ycia znowu wi tecznej
rado ci, podobnie jak to było dawniej,
ale tak e z obawy, aby nie powtórzyły
si znowu złe i smutne wi ta. Jest wi c
w tych yczeniach swoiste zaklinanie
rzeczywisto ci, pragnienie, aby te wi ta
spełniły nasze oczekiwania i nadzieje,
aby były rodzinnymi wi tami, wi tami
rado ci i wesela, wi tami rozgrzanych
serc. Aby był to czas spokoju, poczucia
bezpiecze stwa, wzajemnej yczliwo ci,
rado ci z tego, z kim jeste my i czym
zostali my obdarzeni.
Na zako czenie tego felietonu pozostaje mi ju tylko zło enie wi tecznych
ycze wszystkim Czytelnikom Gazety
i ich bliskim. Wiem, e nie jestem w tych
yczeniach oryginalny. Wi cej, nie chc
być oryginalny. Po prostu ycz wi c
wszystkim wesołych, radosnych, pogodnych, błogosławionych wi t!
Jerzy Bór

PoZioMo: ) polska firma lotnicza,
4) stru , 5) piewany spektakl, 7) z wyj tkowo du ym dziobem, 8) w ród fordów,
9) super wywiadowca, ) przegroda
rzeczna, 4) chodzi do tyłu, 5) królewski
fotel, 6) KS Ku nia Ustro , 8) jednostka
mocy, 9) mały Aleksander, ) razem
z opierunkiem, 5) zej cie z linii ciosu,
6) ydowski przysmak, 8) szata duchownego, ) zasłona w boksie, ) austriacka ci arówka, 4) student dawniej,
5) ... amandi, 6) tak lub ..., 7) symbol chemiczny glinu, 9) pełen pszczół,
40) narz d wzroku, 4) autoryzowana
stacja obsługi, 4) telewizyjne okienko,
44) Agata dla bliskich, 46) .... domini,
48) z niej kawior, 5) du ski zespół
pop-rockowy, 5) niemieckie „jeden”,
54) najmocniejsza karta, 55) cinał głowy, 56) system ratalny „za Gierka”,
58) lilak ioletowy, 59) zwierz poci gowe,
60) równikowy albo podzwrotnikowy,
6) wi teczny z bakaliami, 65) afryka ska rzeka, 66) materiał budowlany,
67) zapytanie o liczb uczestników,
68) wyszywana serweta, 70) li ciasta
i kolczasta, 7) nieznana osoba, 7) papierowa deska, 7) mleczny lub trzonowy,
74) wierzba płacz ca, 75) na zup .
PioNoWo: ) gatunek literacki, ) pułapka na muchy, ) przodek ubra, 5) plan
organizacyjny, 6) północnoameryka ski
Indianin, 8) enzym, witamina, 0) do
zagniatania ciasta, ) gruntowa miara,
) Armia Krajowa, 5) polska grupa
rockowa, 7) istnienie, 0) włoski ksi yc, ) do uszczelniania lub wciskania,
) dopływ Dunaju, ) za przewinienie, 4) cenny naszyjnik, 7) karnawałowy atrybut, 9) miasto i port nad Łab ,
0) ksi ga łaci ska, ) czasami do nik d,
8) w rodzinie seata, 9) zwi zek pa stw,
4) kobiety, dziewczyny, 44) wyspa
w Archipelagu Malajskim, 45) wi teczne
drzewko, 47) przynosi deszcz, 49) motocykl crossowy, 50) choinkowa ozdoba, 5) wojsko, 55) australijski misiek,
57) .... Lake City, 59) odgłos myszki
komputerowej, 6) w walce bokserskiej,
6) zakopany w ziemi, 64) wi zienna iranka, 68) od zamiatania ulic, 69) dawny
aglowiec holenderski, 70) polski aparat
fotograiczny.

Rozwi zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól oznaczonych liczbami
w dolnym rogu. Na rozwi zania oczekujemy
do 5 stycznia. Rozlosujemy dwie nagrody po
50 zł.

Rozwi zanie Krzy ówki z nr 49

NADCHoDZi ZiMA
Nagrod w wysoko ci 0 zł otrzymuje:
Adam Andrzejak, ul. Podgórska 14.
Album „Fascynuj cy Izrael” Estery Wieji
i Janusza Szczotki i ksi k ustro skiego
Wydawnictwa Koinonia, otrzymuje Maria
Herzyk, ul. Skoczowska 28. Zapraszamy
do redakcji.
24 grudnia 2009 r.
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