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Zrozumieć
Chrystusa
Ewangelia jest księgą, która była i zawsze będzie poddawana badaniu i interpretacjom. Niezliczone rzesze chrześcijan,
kapłanów, zakonników świeckich szły w ciągu wieków za
Chrystusem. Ileż było różnych kongregacji, zakonów, nie
mówiąc o rozmaitych nurtach pobożności i szkołach życia
duchowego... Sobór Watykański II usiłował ujednolicić
formy kultu, przez ześrodkowanie życia chrześcijan przede
wszystkim na tajemnicy paschalnej, na Ewangelii. Dochodziło
niekiedy do przerzucania się
z jednej skrajności w drugą. To
uproszczenie pociągało za sobą
nieraz zubożenie w stosunku do
tego, czym przez wieki było życie Kościoła. Może to zresztą
w pewnym momencie było nieuniknione?
Jakie jest więc prawdziwe oblicze Chrystusa? Nie brakuje nam
Jego wyobrażeń we wszystkich
możliwych stylach, sprzedaje
się mnóstwo obrazków, które
dalekie są od ukazywania Jego
piękna! A pośród tego wszystkiego Chrystus realizuje swoje dzieło prawdy i świętości
w ludzkich sercach. Kiedy teraz obejmuję spojrzeniem świat
i staram się w nim rozeznać, widzę
do jakiego stopnia konieczny jest
nam Chrystus, który by dał odpowiedź na wiele dręczących pytań.
Ale jeszcze zbyt często pytamy
Chrystusa bynajmniej nie o te
sprawy, dla których przyszedł do
nas od Ojca. Nie umiemy stawiać
pytań Chrystusowi, który uczy
mądrości, który ratuje ubogich,
który jest człowiekiem w pełnym
tego słowa znaczeniu. Kim jednak
jest On naprawdę? Nie przyszedł
przecież jedynie po to, by dokonać
wielu dzieł, by zapoczątkować największe choćby akcje, bo te ludzkość byłaby zdolna sama wymyślić
i podjąć bez Niego.
Któż z nas, czytając Ewangelię, nie zwraca uwagi przede
wszystkim na zdania i fragmenty, które mu bardziej odpowiadają, zostawiając inne na boku? Kto przyjmuje w pełni słowa
i twierdzenia Chrystusa tak, jak zostały przez Niego sformuło
wane, nie pomijając żadnego z nich? Jesteśmy skłonni tworzyć
sobie Chrystusa na własny obraz, zamiast pozwolić Mu, by
wprowadził nas we własny, wspaniały świat. Życie chrześcijańskie, pozostaje zawsze i przede wszystkim życiem w pełni
ludzkim. Mamy je realizować zgodnie z tym, co otrzymaliśmy
od Boga i cośmy Jemu poświęcili. Dajemy Mu przecież swoje
życie! Jezus powiedział: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”.
Trzeba dobrze zrozumieć te słowa, ponieważ na pierwszy rzut
oka wydaje się to przesadą. Bylibyśmy nawet skłonni twierdzić,
że bez Chrystusa możemy zrobić wszystko. A jednak musimy
słowa Chrystusa potraktować bardzo poważnie. Możemy doświadczalnie stwierdzić prawdziwość słów Chrystusa: „Kto
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je”.
Ks. Antoni Sapota

Gazeta Ustrońska 

Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen.
W życiu naszym trzeba nam przeżyć różne chwile. Radość
przeplata się ze smutkiem, szczęście z nieszczęściem, po chwilach
klęski przychodzą powodzenia.
Musimy liczyć się z ową zmiennością losu. Dotyczy to wszystkich ludzi, także tych, którzy związali swoje życie z Jezusem
Chrystusem.
Czas smutku i żałoby Wielkiego Piątku zamienił się w radość
Wielkanocną. Z radością mogliśmy zaśpiewać Chrystus Pan
wstał z martwych po swych mękach
twardych stąd mamy pociech wiele,
Chrystus nasze wesele.
Chrystus zmartwychwstał – przekonali się o tym ci, którzy przyszli
do Jego grobu. Nadaremnie szukali
żywego wśród umarłych. „Byłem
umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”.
– tak mówi Jezus sam o sobie.
A jeżeli tak jest to fakt ten pociąga
za sobą niesłychane konsekwencje.
Poprzez zmartwychwstanie wprowadzeni zostajemy do nowej rzeczywistości, odrodzeni zostajemy
do nowej nadziei.
To o czym ludzie zawsze marzyli
- wieczne życie, stało się szansą, która spełni się tym wszystkim, którzy
w Niego wierzą, którzy są Chrystusowi.
Zmartwychwstanie Jezusa jest
gwarancją, że tak jak z powodu Adama i jego upadku w grzech śmierć
przyszła na świat, tak dzięki Chrystusowi czeka nas powstanie z martwych. Oznacza to więc odrodzenie
nadziei. Dotąd śmierć przekreślała
wszystkie nadzieje, była ograniczeniem, poza które nadzieja nie
mogła sięgnąć. Od zmartwychwstania Chrystusa Pana nadzieja nasza
może sięgać aż po wieczność. Fakt
zmartwychwstania Chrystusa Pana
stanowi początek nowej ery w życiu
ludzkości, zapowiada powstanie nowego świata wolnego od cierpień,
nieszczęść i śmierci. Ale celem
naszym przestała być śmierć, a stało
się nim życie wieczne. Śmierć przestała być czymś ostatecznym,
a stała się czymś przejściowym.
Istnieje więc możliwość wyrwania się z kołowrotu przemijania,
przemiany owego przeznaczenia do śmierci i smutku, na przeznaczenie do zmartwychwstania i życia wiecznego, triumfu nad
śmiercią i wiecznej radości.
Tę szansę otrzymujemy w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym
Zbawicielu. Słońce wielkanocne rzuca swoje jasne i ciepłe promienie na całą naszą pielgrzymkę doczesną. Nawet cierpienia, które
i my, chrześcijanie, znosić musimy, otrzymują nowy blask.
Pożałowania godni są ci, którzy tkwią w nędzy, dotknięci chorobami, płaczący nad grobami lub stojący na progu własnej śmierci,
a którzy nie znają tej wielkiej pociechy: Pan zmartwychwstał, Pan
prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Takiej Wielkanocnej wiary życzę wszystkim mieszkańcom
Ustronia oraz przebywającym turystom w naszym mieście.
					
Ks. Piotr Wowry
9 kwietnia 2009 r.

Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Gertruda Bojda
lat 80 		 ul. Szeroka 6/14
Franciszek Ciemała lat 96 		 ul. Podgórska 13
Anna Głowacka
lat 80 		 ul. Skoczowska 7
Maria Grudzień
lat 85 		 ul. Miedziana 5
Zuzanna Jaworska
lat 90 		 os. Centrum 2/1
Ludwik Lipowczan
lat 85 		 ul. Długa 37
Józef Madzia 		
lat 80 		 ul. P. Stellera 20
Teodora Martyniak lat 85 		 ul. Chabrów 14/10
Emilia Mendrek
lat 85 		 ul. Boczna 16
Lidia Mieszek
lat 80 		 ul. Jelenica 49
Wincenty Staniek
lat 80 		 ul. Bernadka 60
Anna Szarzec
lat 93 		 ul. Wspólna 6
Józef Zabielny
lat 94 		 os. Centrum 1/28
Franciszek Zawada *lat 85
* 		 * ul. Nadrzeczna 63
sesja popularno-naukowa
Urząd Miasta w Ustroniu zaprasza na sesję popularno-naukową
poświęconą prof. Janowi Szczepańskiemu w 5. rocznicę śmierci,
która odbędzie się w czwartek 16 kwietnia o godz. 16 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. W programie m.in.: wykład
Marka Rembierza „Korzeniami wrosłem w ziemię - kultową pozycją o nieprzemijających wartościach w regionalnej literaturze”,
wykład Jana Cofałki „Prof. Jan Szczepański jako klasyk literatury
indiańskiej w Polsce”, występ
* EL
* „Czantoria”.
*
Ci, którzy od nas odeszli:
Henryka Andrzejewska
lat 72
ul. Spacerowa 8
Jan Pydych 			
lat 84
ul. Hutnicza 21

02.04.2009 r.
O godz. 17.25 na skrzyżowaniu
ul. Sztwiertni z Jabłoniową mieszkaniec Pogwizdowa kierujący
samochodem rover 416, wymusił
pierwszeństwo przejazdu
mieszkańcowi Wolnej Zależnej
kierującemu peugeot partner.

30.03.2009 r.
Interwencja w sprawie zanieczyszczenia ulicy 3 Maja.
30.03.2009 r.		
W związku z dużymi opadami
deszczu, monitoring przepustów
wodnych na terenie miasta.
31.03.2009 r.		
Kontrola prywatnych posesji
w zakresie wywozu nieczystości.

Meble na
wymiar

W dniu 3 kwietnia 2009 r. nagle
i niespodziewanie zmarła

kuchnie, szafy...

wieloletni pedagog, wychowawca kilku pokoleń,
Ustronianka, Polka, członek AK,
mając w sercu Boga, mimo trudności i przeciwieństw
losu przeżyła 99 lat, dając świadectwo ludzkiej
godności. Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w Parafii św. Klemensa w Ustroniu
w dniu 14 kwietnia o godz. 15

Tel. 508-509-177

śp. Stefania Cholewa

artysty, zmarłego 8 lat temu.
Prezentowanych jest kilkadziesiąt różnych kompozycji:
od płaskorzeźb po malarstwo
akrylowe.

*

*

*

W wiślańskim parku znajduje
się pomnik Ślązaczki, autorstwa Artura Cienciały. Wcześniej na tym miejscu stał pomnik Źródeł Wisły, odsłonięty
w 1938 roku z okazji Święta
Gór. Do imprezy tej nawiązuje
Tydzień Kultury Beskidzkiej,
który odbył się po raz 45.

Gimnazjum Polskie w Czeskim Cieszynie działa od 1949
roku. Przed obchodami „złotego jubileuszu” szkoła wzbogaciła się o nowe funkcjonalne
skrzydło. Uwagę zwraca jego
nowoczesny wygląd. W tym
roku ta zasłużona placówka
obchodzi jubileusz 60-lecia
działalności.

W Muzeum Śląska Cieszyńskiego znajduje się sala poświęcona twórczości Andrzeja
Szewczyka – miejscowego

Na terenie powiatu cieszyńskiego jest ponad 120 pomników przyrody. To najczęściej
bardzo stare drzewa. Imponują-

*

*

*
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01.04.2009 r.			
Kontrole w Polanie, Jaszowcu i na
Poniwcu.
02.04.2009 r.			
Mandatem w wysokości 100 zł
został ukarany kierowca parkujący
na terenach zielonych nad Wisłą.
03.04.2009 r.		
Interweniowano w sprawie padniętej kuny przy ul. 3 Maja.
Zwierzę zabrane zostało do utylizacji.
03.04.2009 r.
Przez trzy kolejne dni wraz
z pracownikiem UM prowadzono
kontrole porządkowe we wszystkich dzielnicach miasta.
04.04.2009 r.			
Kontrola obwoźnych punktów
handlowych na terenie miasta.
05.04.2009 r.			
Prowadzono kontrole nad rzeką
Wisłą w zakresie prawidłowego
parkowania.
(aw)

dojazd i pomiar
gratis

ca jest aleja dębowa w Chybiu,
przy której rośnie ponad 200
drzew.

*

*

*

W Beskidzkiej Grupie GOPR
od początku aktywnie działa
Sekcja Operacyjna „Cieszyn”.
Skupia kilkudziesięciu ratowników z cieszyńskiego powiatu
oraz kilka osób ze Śląska. Tej
zimy wzbogaciła się o skuter śnieżny zakupiony przez
ustroński samorząd. Pośród
ratowników zawodowych jest
ustronianin Jan Śliwka
				
* * *
Zameczek na Zadnim Groniu
w Wiśle Czarnem, wybudowany na początku lat 30 ubiegłego
wieku dla prezydenta Ignacego Mościckiego, znowu pełni

reprezentacyjną funkcję. Za
prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego zabytkowy obiekt
odzyskał dawną świetność. Latem i jesienią po raz pierwszy
przebywał w rezydencji prezydent Lech Kaczyński. Co
ciekawe, od początku tego roku
z ochrony rezydencji wycofani
zostali funkcjonariusze BOR-u.
Teraz pieczę nad Zameczkiem
ma prywatna firma ochroniarska wynajmowana przez Kancelarię Prezydenta RP.

*

*

*

Po wydobywaniu wapienia
pozostały kamieniołomy. Największe znajdują się na Jasieniowej Górze, Buczynie, Chełmie oraz w Lesznej Górnej.
(nik)
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Herb Powiatu Cieszyńskiego.                                                           

herb  i  flaga
Właśnie dowiedzieliśmy się, z zamieszczonej w ostatnim
numerze GU wypowiedzi burmistrza, że władze miasta przystąpiły do uchwalenia nowego (starego?) herbu miasta i nowej
flagi. Sprawa na pewno zainteresuje mieszkańców Ustronia i
nie tylko. Mam nadzieję, że nowe projekty herbu i flagi zostaną
upublicznione jeszcze przed ich uchwaleniem. To jakie będziemy
mieli symbole miasta, winno być poprzedzone dyskusją nie tylko
wśród fachowców i radnych, ale także wśród mieszkańców, bo
niektóre elementy nowego herbu, np. „peruwiańskie słoneczko”,
mogą się mieszkańcom, a co ważniejsze wyborcom nie podobać.
A co wtedy będzie? Chyba nie zaczną zbierać podpisów pod referendum o odwołanie rady lub burmistrza, ale przy następnych
wyborach do samorządu... różnie to może być.
Jak świat światem, wszystkie miasta, a nawet miejscowości
i osady miały swoje pieczęcie i herby. Tak było i na ziemi cieszyńskiej od lat.
Flagi miejskie to chyba nowy zwyczaj. W Polsce Ludowej
mniej eksponowany, ciekawe dlaczego? Chyba chodziło o to,
aby nie było za dużej samorządności. Dlatego, gdy w 1990 roku
nastała już samorządność, niektóre gminy zaczęły uchwalać
nowe herby i flagi miejskie. W Ustroniu obowiązujący herb był
stosunkowo niedawno uchwalony, więc nikt do jego zmiany
się nie rwał. Herb ten wyrażał najnowsze przemiany w naszym
mieście, takie jak powstanie „piramid” na Zawodziu, więc myślę,
że przypadł do gustu mieszkańcom i gościom Ustronia. Nikt też
nie zastanawiał się wtedy, że został uchwalony z naruszeniem
zasad heraldycznych obowiązujących od lat. O fladze miejskiej
nikt nie myślał, bo tyle ważniejszych rzeczy było jeszcze do
zrobienia. Aż tu nagle otrzymaliśmy z naszego nowego miasta
partnerskiego Neukirchen-Vluyn wiadomość, że na spotkanie
miast partnerskich mamy przywieźć swoją flagę. Wywołało to
niezły popłoch w naszych szeregach, za dwa miesiące spotkanie,
a my nie mamy flagi. Natychmiast zwróciliśmy się do naszego
radnego miejskiego, znakomitego plastyka Karola Kubali, aby
wykonał dla miasta projekt flagi. Nie trwało to długo i projekt
był gotowy. Teraz trzeba było jeszcze wykonać naszą flagę.
W Bielsku istniał jeszcze zakład włókienniczy, który znany był
na całym świecie z produkcji flag, zwłaszcza tych okrętowych,
które powiewały niemal na wszystkich okrętach. Skierowaliśmy
tam Karola Kubalę, aby zlecił im wykonanie flagi w ekspresowym tempie. Wiedzieliśmy, że urok osobisty pana Karola, jego
kultura, spowodują, że flaga zostanie w terminie wykonana. Tak,
też się stało. Zauroczone panie z zakładu w Bielsku zgodziły
się na przyjęcie zamówienia. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy odebraliśmy flagę i okazało się, że jest o 1,5 m dłuższa niż
przewidywał projekt. No cóż, pomyślałem, dobra nasza. Tylko
czy nasi partnerzy z Niemiec, będą mieli tak wysoki maszt? Po
przyjeździe do Neukirchen, spotkanie rozpoczęło się od powitania
przed ratuszem i wciągnięcia na maszty flag miast partnerskich.
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Najszybciej wciągnięto flagę francuskiego miasta Mouvaux, partnera N-V, potem flagę gospodarzy, a naszą flagę wciąż wciągano
i wciągano, końca nie było widać. Wreszcie została wciągnięta
wypełniając całą długość masztu. Wszyscy mieszkańcy Ustronia
biorący udział w spotkaniu byli dumni z naszej flagi. U partnerów
niemieckich i francuskich na twarzach malowało się zdumienie.
Potem na spotkaniu w ratuszu nasz gospodarz, pokazał nam grubą książkę zawierającą niemieckie przepisy dotyczące herbów
i flag. Było tam ponad tysiąc różnych przepisów dotyczących,
m.in. ilości kolorów i rozmiarów flag niemieckich. Zapytał nas
jak u was regulowane są te sprawy. Odpowiedziałem krótko,
u nas teraz mamy demokrację, więc wszystko wolno.
W dziesięć lat później, w ponownie utworzonym powiecie
cieszyńskim, przystąpiliśmy do uchwalania herbu i flagi. Nasi
historycy z cieszyńskiego muzeum przygotowali odpowiednie
projekty, które rada powiatu przyjęła jednogłośnie. Herb przedstawiał śląskiego złotego orła piastowskiego na niebieskim tle.
Flaga składała się z dwóch pasów poziomych koloru złotego
i niebieskiego z literą „C” na pasie złotym. I tu zaczęły się kłopoty. Okazało się, że projekty herbu i flagi powinny być wcześniej
zaopiniowane przez komisję heraldyczną. Komisja heraldyczna
odmówiła nam pozytywnej opinii zgłaszając szereg uwag, a to, że
orzeł w herbie ma za dużą głowę w porównaniu do tułowia i nie
odróżnia się od orła śląskiego, a to, że flaga zrobiona jest wbrew
zasadom heraldyki. Sprawa herbu i flagi powróciła więc na obrady
rady powiatu. Rozpętała się burzliwa dyskusja. Co do orła, radni
byli nieugięci. Padały głosy, że orła nie zmienimy. Taki ma być
i koniec. Proponowano, aby komisji heraldycznej odpisać, że
w cieszyńskim wszyscy mają głowy większe, i że to jest prawda.
Godzono się, że co najwyżej, to możemy umieścić literę „C” na
tułowiu oraz dziób i pazury orła zrobić na czerwono..., ale to będzie ustępstwo dla opozycyjnego klubu radnych SLD, żartowano.
Flagę zmieniliśmy. Na niebieskim tle umieściliśmy naszego orła...
i wszystko wysłaliśmy do komisji heraldycznej. Jakie było nasze
zdziwienie, gdy otrzymaliśmy pozytywną opinię tej komisji dla
naszego herbu i flagi. Nie pozostało nam już nic innego jak tylko
uchwalić herb i flagę powiatu cieszyńskiego, które są symbolami
ziemi cieszyńskiej do dzisiaj.
Andrzej Georg

Z flagą powiatu cieszyńskiego w Krakowie.                                      

9 kwietnia 2009 r.

Zdaniem
Burmistrza

O wiosennych porządkach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

W. Stasiak dekoruje K. Hołuja.                                                                                                   

trzeci krzyż

Prezydent Lech Kaczyński odznaczył
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Kazimierza Hołuja z Ustronia,
członka Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. 26 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie kombatantów
i inne osoby zasłużone odznaczał pod nieobecność prezydenta Władysław Stasiak,
zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.
K. Hołuj do partyzanckiego oddziału Batalionów Chłopskich wstąpił
w 1943 roku i pozostawał w nim do
1945 r. Oddział, w którym się znalazł działał
w Puszczy Kozienickiej i liczył około 120
żołnierzy.
- Byłem partyzantem, uczestniczyłem
w akcjach wysadzania pociągów niemieckich jadących na front wschodni - mówi
K. Hołuj. - Byłem w batalionie Tomasza,
a jego dowódcą był Wróbel. Miałem wtedy siedemnaście lat. W oddziale było nas
dwudziestu. W naszej wsi stali Niemcy,
więc gdy wyszedłem z domu, to już nie
wracałem. Cały czas w Puszczy Kozienickiej, a tam Niemcy bali się wchodzić. Nawet, gdy żandarmi przechodzili
i widzieli nas, to bali się cokolwiek robić
i salutowali. Spaliśmy w stodołach, albo
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w lesie. Mój brat zmarł po zaziębieniu
nerek. W oddziale był też drugi brat i wojnę przeżył. Mieliśmy dobrą aprowizację
dzięki dolarom ze zrzutów. Chłopi chętnie
sprzedawali nam żywność za dolary. Akcji
było kilka w okolicach Radomia, Zakrzewa, Lipowca. Przeważnie to były miejsca
na skraju lasu.
Po okupacji K. Hołuj uczy się w gimnazjum rolniczym w Zwoleniu. W 1950 r.
zostaje powołany do wojska. Po wojsku
jedzie do brata w okolice Wałbrzycha. Tam
pracuje jako księgowy w kamieniołomach
i uczy się w technikum ekonomicznym.
W 1954 r. okazuje się, że można przenieść się do Wisły do przedsiębiorstwa
skupiającego kamieniołomy na Obłaźcu,
w Ustroniu, Kozach. K. Hołuj miał już
wtedy rodzinę, a nie mógł otrzymać mieszkania. Otrzymuje więc pokój z kuchnią
w budynku kamieniołomów w Poniwcu.
Warunki nie były najlepsze, kupuje więc
parcelę i zaczyna się budować w Ustroniu.
W latach 70. zamieszkuje na stałe w Ustroniu. Pracuje do 1982 r.
K. Hołuj jest odznaczony również Krzyżem Batalionów Chłopskich i Krzyżem
Armii Krajowej.
Wojsław Suchta

*

*

Nadszedł czas porządków wiosennych.
Niektórzy twierdzą, że w tym roku nie
mieliśmy wiosny, a od razu przechodzimy
do lata. Miniony weekend to prawdziwie
letnia pogoda, co można było odczuć
w liczbie turystów, ale także mieszkańców
masowo spacerujących, jeżdżących na
rowerach, zażywających pięknej pogody
na świeżym powietrzu. Wielu spacerowało
po bulwarach nad Wisłą, niektórzy nawet
się opalali.
Jesteśmy w okresie przedświątecznym,
a to tradycyjnie czas porządków. Końcem
marca i początkiem kwietnia, odbyła się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Jak co roku akcja ta cieszyła się dużym
powodzeniem i udało się zebrać wiele
niepotrzebnych przedmiotów, które tym
samym nie będą zalegać w naszych domach, a w końcu w miejscach do tego
nieprzeznaczonych. Zbiórka ta ma podwójny efekt - mieszkańcy pozbywają się
niepotrzebnych rzeczy, nie powstają też
dzikie wysypiska.
Rozpoczął się sezon remontów dróg.
Po dwóch lekkich zimach, miniona dała
się mocno we znaki drogom, zwłaszcza
tym bocznym. Poprzednie zimy te drogi
oszczędziły, ta zima bezlitośnie obnażyła
ich nienajlepszy stan. Na szczęście sporą
część głównych dróg udało się w ostatnich
latach wyremontować i tu nie mamy
problemów.
Remonty cząstkowe dróg przebiegają
pełną parą. Miasto podpisało porozumienie ze Starostwem Powiatowym w zakresie utrzymania dróg powiatowych, więc
remonty trwają równolegle na drogach
miejskich i powiatowych. Staramy się
maksymalnie szybko i sprawnie te remonty
przeprowadzić. Potem jeszcze raz przystąpimy do kompleksowego porządkowania
dróg po remontach cząstkowych.
Nieźle wyglądają drogi tam, gdzie akcję
zimową prowadzono solanką. Stąd w tym
roku nie mamy kłopotów ze sprzątaniem
zalegającego w centrum żużla. Trwa akcja porządkowania całego miasta, czyli
terenów zielonych, chodników, placów zabaw. Nie byliśmy w stanie przeprowadzić
wszystkich porządków w dwa tygodnie,
ale wydaje się, że na Święta miasto będzie wyglądało przyzwoicie. Oczywiście
ze wzgledu na nieco przedłużoną zimę,
niektóre prace porzadkowe trzeba będzie
wykonać po Świętach.
Cieszymy się z każdej inicjatywy mieszkańców, którzy sprzątają swoje posesje. Tu
chciałbym zaapelować do wszystkich, by
zwracali uwagę nie tylko na obręb swoich
posesji, ale także ich najbliższe otoczenie,
tak by wspólnymi siłami doprowadzić
do jak najlepszego efektu wiosennych
porządków. 		
Notował: (ws)
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Rozmowa z filozofem, prof. Dariuszem Kubokiem

Co filozof robi na meczu futbolowym Kuźni Ustroń?
Fanem piłki nożnej jestem od zawsze, mało tego, sam gram w piłkę halową. Jak tylko jestem na miejscu, nie omieszkam odwiedzić
stadionu, co ostatnio kosztuje mnie sporo nerwów.
Dlaczego?
Postępów w grze naszego zespołu raczej nie widzę i jak zwykle
walczymy o utrzymanie. Zabrałem kiedyś znajomego z pracy na
mecz Kuźni i bardzo mu się podobało, szczególnie komentarze
wiernych kibiców. Najprzyjemniejsze obecnie w tym wszystkim
jest posłuchanie tych komentarzy i relaks na świeżym powietrzu.
Meczami Kuźni interesował się pan od dawna, czy to taka
rozrywka ostatnich lat?
Grałem w reprezentacji Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2,
potem w reprezentacji liceum, więc miłość do piłki mam we krwi.
Jak jestem w Katowicach, to w poniedziałek sprawdzam wyniki
i jak powiedziałem, coraz więcej nerwów mnie kosztuje nawet
sprawdzanie wyników. Jeśli mnie pamięć nie myli w rundzie
jesiennej wypatrzyłem wynik 0:7, a to nie buduje optymizmu
na przyszłość.
Często bywa pan w Ustroniu?
Jak tylko mogę. Jestem ustroniakiem czasowo przeflancowanym
do Katowic. Wszyscy znajomi z pracy nie traktują mnie jako
mieszkańca Katowic, tylko pytają: „Co tam w Ustroniu?” Ustroniakiem jest się zawsze.
To jak taki ustroniak, kibic, zostaje filozofem? Raczej powinien zostać piłkarzem Górnika Zabrze.
Powinien, ale tu sprawa jest tyleż prosta, co skomplikowana.
Liceum im. Osuchowskiego kończyłem w przełomowych latach
1989-90 r. Zresztą profil matematyczno-fizyczny i 90 procent koleżanek i kolegów znalazło się na politechnice, a ja ku zdziwieniu
i zaskoczeniu nauczyciela matematyki poszedłem na filozofię.
Wcześniej coś podczytywałem, w jakiejś olimpiadzie wiedzy
filozoficznej startowałem i mnie wciągnęło.
Kiedy to się zaczęło?
W ogólniaku. To chyba nie jest najlepszy pomysł, gdy dziecko
za wcześnie bierze się za poważne książki filozoficzne. Może to
uczynić spore spustoszenie w umysłowości. Trzeba mieć trochę
dystansu, trochę krytyczności. Niektórzy łapią bakcyla i on pozostaje. Mnie dość trwale został.
Rozumiem, że Święta spędza pan w Ustroniu?
Wszystkie. Oczywiście czasem są takie sytuacje, że odwiedza się
rodzinę żony poza Ustroniem.
A jest coś szczególnego w Świętach w Ustroniu, czy jest to
przywiązanie do miejsca?
Największe jest przywiązanie sentymentalne i wspomnienia,
głównie z dzieciństwa. Święta kojarzą mi się z Ustroniem. Może
bardziej spektakularne i wywołujące więcej wrażeń u dziecka są
(cd. na str. 7)

„Piotr rzekł do Niego: Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak
nie. I rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej
nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.”				
Mrk. 14, 29-30
Trudno poznać się na innych ludziach. Nie jesteśmy w stanie
poznać ich do końca. Nie wiemy, co myślą, co czują. A ściślej
mówiąc, wiemy to, co sami nam o sobie powiedzą. A zazwyczaj
starają się przedstawić siebie w jak najlepszym świetle… Nic więc
dziwnego, że tak często nas zawodzą, zachowując się inaczej niż
tego się spodziewaliśmy…

Czy znasz
swoją słabość?
Zgadzamy się z owym stwierdzeniem, że nie jesteśmy w stanie właściwie i do końca poznać innych. Okazuje się jednak, że
nawet w ocenie samych siebie nieraz się mylimy i sami sobie
sprawiamy zawód. To i z nami bywa tak, jak to przytrafiło się
Piotrowi. Kiedy Pan Jezus powiedział, że uczniowie zgorszą się
Nim i opuszczą Go w chwili śmiertelnego zagrożenia, wszyscy
zapewniali Go o swojej miłości i wierności dla Niego. A najgłośniej zapewniał o tym Szymon Piotr. Mówił: „Choćby się wszyscy
zgorszyli, ja jednak nie.” Powiedział nawet więcej: „Choćbym
miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie.” (...)
Na te Piotrowe zapewnienia, Pan odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje,
trzykroć się mnie zaprzesz.” Jakże różne były przewidywania
samego Piotra jak i Chrystusa Pana, co do zachowania Piotra
w czasie ciężkiej próby, jaką było pojmanie Jezusa. Stało się tak,
jak powiedział Pan Jezus. Piotr nie doceniał własnej słabości. Nie
znał siły instynktu samozachowawczego w czasie zagrożenia życia. To strach przed podzieleniem losu Jezusa, strach o własne życie sprawił, że trzykrotnie zaparł się swojego Pana. Przeliczył się
z własnymi siłami, źle ocenił własną odporność na przeciwności
i gotowość do znoszenia cierpień. Okazało się, że zbytnia pewność
siebie, swoich uczuć, swej wiary i wierności doprowadziła go do
upadku, do zaparcia się i wyrzeczenia swego Pana…
To przytrafiło się nie tylko jemu. W historii Kościoła wiele
mamy przypadków ludzi pewnych, zbyt pewnych siebie, którzy
w godzinie próby zaparli się swego Pana i wyrzekli się swej
wiary. To zdarza się i dzisiaj. To może się zdarzyć także każdemu
z nas. Zbyt często przeceniamy samych siebie. Często jesteśmy
zbyt pewni siebie, swojej wiary swojej wierności. A to może się
okazać niebezpieczne, gdy przyjdzie w trudnej życiowej próbie,
dochować wierności swemu Panu. Wtedy zbyt wielka pewność
siebie może nas zgubić i doprowadzić do zaparcia się swego Pana.
Dlatego pamiętajmy o własnej słabości i starajmy się o codzienne
umacnianie się w wierze i wierności, wiedząc o tym, jak słaba
jest nasza wiara i jak zawodna może okazać się nasza wierność.
Ks. dr Henryk Czembor
Tekst pochodzi z nowego wydawnictwa autorstwa H. Czembora
,zatytułowanego „Poszukiwanie łaskawego Boga”.

komunikat

Dariusz Kubok w Ustroniu.
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Zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, przeprowadzony zostanie wojewódzki test
systemu ostrzegania i alarmowania ludności województwa śląskiego. W związku z powyższym Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ustroń, informuje szanownych mieszkańców, wczasowiczów i kuracjuszy,
że na terenie miasta syreny alarmowe uruchomione zostaną
w dniu 16 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 13.00. W ramach
testu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty
- oznaczający odwołanie alarmów powietrznych i o skażeniach.
W przypadku pojawienia się na terenie miasta realnego zagrożenia w dniu planowanego testu, np. zagrożenia powodziowe,
wichury, katastrofy chemiczne lub ekologiczne, powyższy test
zostanie odwołany.

9 kwietnia 2009 r.

Hej, dziełuchy, dejcie pozór w Pyndziałek po świyncie,
bo sie chłapcy już rychtujóm do srandy zawziyncie.
Wielki larmo bydzie na całej dziedzinie,
dyć żodnej frelki kawaler w tym dniu nie łominie.
Czy kiero je przeszumno, czy ni mo urody,
to na każdóm czakajóm z kiblym zimnej wody.
Chocioż wrzasku moc sie zrobi – nic łón nie pumoże,
bo każde synczysko sie sprytym wykoże.
Jedyn w krzokach przi ceście czatuje z amprami,
tyn już zzo winkla stodoły leje pumyjami.
Tóż cyrku, holofiynio łod rana do wieczora,
nó i ganc mokrzutko bydzie niejedna potwora.
Ale sie nie starejcie, dziełuszki – to minie,
dyć taki je łobyczaj na naszej dziedzinie.
Tóż rychtujcie sie, frelki „downiyjsze” i młode,
bo syncy już nabiyrajóm ze studni wode.
A na stare roki spóminać to bydziecie
i wnukóm z uśmiychym wszycko łopowiycie.
Kareł

Przypominamy absolwentów Zasadniczej Szkoły Metalowo-Hutniczej w Ustroniu z 1954 r. U góry od lewej dyrekcja
i nauczyciele: Alojzy Waszek, Jan Jarocki, Rudolf Malisz, Emilia Małecka, Stefania Twardochlib, Józefa Jabczyńska, Antoni
Naglik, Sylwester Glaser, Józef Kubeczek, Teodor Śliż, Antoni
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(cd. ze str. 6)
Święta Bożego Narodzenia, które spędzałem na ul. Dworcowej
koło tartaku, w scenerii klocowiska. Zawsze Boże Narodzenie
kojarzy mi się z drzewami, tartakiem, śniegiem i z sankami.
A Wielkanoc?
Od strony sentymentalnej pamiętam lany poniedziałek. Jako
dziecko z ojcem o szóstej rano chodziliśmy do Hermanic odwiedzać rodzinę i polewać ciocie. Do dziś nie wiem, dlaczego było
to o tak wczesnej porze. Chyba taka lokalna tradycja.
Jako filozof, obeznany ze starożytnością, jak pan podchodzi
do Świąt Wielkanocnych?
Zajmuję się filozofią antyczną, a ona się splata z tradycją chrześcijańską. Dla wiary chrześcijańskiej są to święta najważniejsze.
Istota chrześcijaństwa leży w Świętach Wielkiej Nocy. Im człowiek więcej wie, tym więcej rozumie i więcej docenia. Rzeczy
będące dawniej sentymentalne muszą z konieczności zejść na
drugi plan.
A bardziej precyzyjnie?
Istota chrześcijaństwa tkwi w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeśli
w ten sposób traktujemy te Święta, drogę krzyżową z jej mistyką,
(cd. na str. 8)

Matyjaszek, Leon Seman, Ludwik Heller, Józef Pilch, Alojzy
Kłapsia. Uczniowie od lewej w rzędach: Tadeusz Borowiec, Józef Bączek, Jerzy Branc, woźny Józef Badura, nauczyciel Paweł
Brózda, Jerzy Niemczyk, Paweł Nogawczyk, Jan Podżorski, Jan
Cieślar, Jan Czyż, Emil Cudzik, Karol Gajdzica, Rudolf Polok,
Józef Puczek, Jerzy Pilch, Jan Szarzec, Edward Gawlas, Jan
Gomola, Karol Grzegorzek, Karol Greń, Edward Szczepański,
Józef Wantulok, Józef Waszut, Józef Wójcik, Andrzej Jończy,
Karol Jurczok, Czesław Błaszkiewicz, Bronisław Kubok, Edward
Mendrek, Bolesław Miech, Jan Wrzecionko, Franciszek Kłósko.
Fotografię udostępniła Henrietta Skora-Mojeścik, której ojciec
Józef Skora, był właścicielem firmy fotograficznej „Elios”.
Lidia Szkaradnik
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(cd. ze str. 7)
śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie, to w tym są podstawowe
idee chrześcijaństwa. Często jest to nie do końca uświadamiane,
ale prawda chrześcijaństwa leży w tej tajemnicy. Przybliżenie tej
tajemnicy, nie powiem zrozumienie, bo tu już filozofia nie sięga,
wiara w tajemnicę, to właśnie owa istota.
Czy zajmuje się pan chrześcijaństwem w starożytności?
O ile pamiętam, miał pan wykład o św. Klemensie w parafii
ustrońskiej pod jego wezwaniem.
Chrześcijaństwo nie interesuje mnie od strony teologicznej, czy
historii Kościoła, ale wczesna myśl chrześcijańska, o ile jest
sposobem dyskusji z tradycją grecką. Coś takiego jest wyraźnie
obserwowalne i św. Klemens jest tego dobrym przykładem. Biskup Rzymu pisze swój znany List do Koryntian, w którym są
idee zaczerpnięte z tradycji antycznej, głównie z tradycji stoickiej,
nawiązujące pośrednio do Platona czy Arystotelesa. To fascynujące obserwować jak nowe treści, objawienie chrześcijańskie,
wypowiada się za pomocą jedynej dostępnej terminologii, a ta
była związana z filozofia grecką.
Czy to pojmowanie zmartwychwstania było wówczas inne?
Czy zmieniało się na przestrzeni wieków?
Z pewnością się zmieniało, choć mówimy tu o tajemnicy.
Tajemnica pozostaje tajemnicą.
Tajemnicę się w pewnym sensie przybliża, obrazuje, próbuje
uchwycić to, czego do końca pojęciowo, dyskursywnie uchwycić się nie da. Ten sposób przybliżania i obrazowania był różny
w czasach klemensowych, różny w czasach św. Augustyna, św.
Tomasza, czy w naszych czasach. Dyskusje teologiczne cały czas
miały miejsce. Jesteśmy w pewnym sensie bogatsi o dwa tysiące
lat próby namysłu nad tą tajemnicą.
Mamy dwa tysiące lat tradycji, tymczasem Święta Wielkanocne są coraz bardziej zewnętrzne, jako święta sentymentalne.
Więcej uwagi przykładamy do zewnętrznych symboli niż do
istoty.
Owszem, tak bywa. Święta mają obok religijnego, także wymiar
kulturowy. Bywa, że zatrzymujemy się na wymiarze kulturowym,
nie próbując sięgnąć do tego, co jest u podstawy tych Świąt. Ale
ten wymiar kulturowy może być punktem wyjścia do głębszego
namysłu nad tajemnicą.
O tym słuchamy kazań, ale nie wiem, czy to jest wystarczające,
gdy po godzinie namysłu w kościele, następuje pięć godzin
oglądania telewizji.
Ważne jest jednak to, aby spróbować sięgnąć pod kulturową
podszewkę tych Świąt i przemyśleć tych kilka prawd, które leżą
u jej podstaw.
W zamierzchłych wiekach refleksja teologiczna dotyczyła
bardzo wąskiej grupy osób. Dla reszty był to obrzęd. Czy
nie za dużo wymagamy, żądając pogłębionej refleksji od
wszystkich?
Mamy jednak prawo oczekiwać jej od ludzi, gdy aktywnie
uczestniczą w życiu Kościoła. Kiedyś słowo docierało do ludzi
jedynie w sposób bezpośredni. Dziś żyjemy w innym świecie.
Skoro jesteśmy w stanie dotrzeć do ekskluzywnych informacji
z portalu Pudelek, to także możemy na własną rękę poszerzać
i pogłębiać nasze rozumienie rzeczywistości.
Filozofowie, intelektualiści wiecznie utyskują nad ludźmi
lubiącymi kulturę popularną. A ludzie zawsze to lubili. Była
też garstka wybranych, dochodzących prawdy. Czy to nie
jest tak, że filozofowie chcą wszystkich upodobnić do siebie,
zapominając o tym, jak ułomny jest człowiek? Nie dotyczy
to tylko Świąt.
Powtarzam często studentom za Arystotelesem, że człowiek jest
zwierzęciem rozumnym. Jest w stanie zrozumieć rzeczywistość,
w której się porusza. Wypowiadamy się często w różnych sprawach, chociażby w niesłychanie drażliwych kwestiach etycznych.
To nic innego jak refleksja filozoficzna. Poruszamy te kwestie
etyczne dotyczące nas. Jeśli chcemy się wypowiadać, a takie
dyskusje w przestrzeni publicznej mają miejsce, zajmujemy jakieś
stanowisko. Nikt nie żąda tu czytania traktatów filozoficznych, ale
spróbujmy znaleźć racjonalne uzasadnienia dla swoich przekonań.
(cd. na str. 9)
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(cd. ze str. 8)
Żeby nie była to zwykła deklaracja. Jeżeli coś uważam, to staram
się wiedzieć dlaczego.
Mamy bardzo ułatwiony dostęp do poglądów. Wystarczy
obejrzeć telewizję i już można brylować w towarzystwie.
Znamy poglądy, ale często nie znamy uzasadnienia. Najczęściej
media nie oferują nam uzasadnień. Z tego, że ktoś deklaruje taką
czy inną postawę, naprawdę nic nie wynika. Nie jest ważne, co
ktoś uważa, tylko dlaczego tak uważa, bo to mnie zmusza do refleksji. Przypomina mi się sytuacja praktykowana przez polityków
w klubach parlamentarnych. Dostają gotowe podpowiedzi, co
mają mówić na zadane pytania. Zwalnia się posła czy senatora
z tego, żeby przemyślał kwestię i ustosunkował się do niej
w sposób autonomiczny. Przeczyta SMS i odpowie zgodnie
z linią partyjną. Pomijając, że nie najlepiej świadczy to o kondycji
polityki, to w pewnym sensie podważa to sens demokracji, będącej jawną dyskusją i sporem pomiędzy poglądami. A tak mamy
ograniczone powtarzanie znanych tez.
Ludzie mający własne uzasadnione poglądy nie potrafili zaistnieć w polityce. Są z niej wypychani.
Miejmy nadzieję, że to się zmieni dla dobra wolnej dyskusji i dla
jakości życia publicznego w naszym kraju.
Może lepiej by było, gdyby filozofowie i im podobni sami sobie
dochodzili prawdy, która zawsze wypłynie, a życie społeczne
toczyło się swoim trybem, który najwyżej można opisać. Niech
księża siedzą w salkach parafialnych, naukowcy na uczelniach,
pisarze przy piórach...
... a traktorzystki na traktorach. Taka teza jest najbardziej niebezpieczna. Mówiąc poważnie, za Popperem, specjalizacja jest
grzechem. Prawo to realizacja wartości. Jeśli nie ma dyskusji
o wartościach, o tym, co jest ważne, a co jest mniej ważne,
w jaką stronę powinniśmy zmierzać, to demokracja traci swój sens.
Jeśli zgodzimy się na zasadę, że zostawiamy politykę politykom
i pominiemy ludzi mogących wziąć udział w dyskusji i uzasadnić
swoje przekonania, to wrócimy do mechaniki politycznej i nic więcej. Najważniejsze to określenie o co nam chodzi i jakie wartości
są prymarne, czyli podstawowe w życiu społecznym.
Pracuje pan z młodymi ludźmi. Czy oni są w stanie stawiać na
wartości podstawowe, czy też są to, jak się słyszy, bezideowi
konsumpcyjni karierowicze? Zapewne studiując filozofię są
jednak związani z wartościami.
Mam zajęcia nie tylko ze studentami filozofii, ale też ekonomii,
pedagogiki, politologii. Dzielę tych studentów na trzy grupy.
Są nieliczni pasjonaci zafascynowani studiowaną dziedziną.
Wiadomo, że studiują, bo to ich pasja. Jest czystą przyjemnością
przebywanie z nimi, a nawet w jakiejś mierze uczenie się od
nich. Bywa tak, że student potrafi zainspirować do przemyśleń
prowadzącego, o ile prowadzący ma dostatecznie plastyczny
umysł. Druga grupa to studenci wybierający dany kierunek, bo
interesował ich bardziej niż inne, a trzeci to ludzie przypadkowi,
znajdujący się na studiach, bo nie mają innego pomysłu na życie. Praca z nimi nie należy do komfortowych, szczególnie przy
wzroście liczby studentów. A więcej studentów to niższy poziom
i musimy się z tym pogodzić. Żeby nie być gołosłownym podam
przykład: Studenci na pierwszym roku mają do napisania pracę
zaliczeniową i bywają takie, gdzie na jednej stronie jest dziesięć
błędów ortograficznych.
Może ktoś mieć dysleksję.
Nie znam się na dysleksji, ale lawinowy wzrost domniemanych
dyslektyków powinien zastanawiać.
A czy wzrost liczby studentów nie sprawia, że prowadzący
zajęcia zatracają z nimi kontakt?
Bywali prowadzący zajęcia na kilku uczelniach, ale teraz to już
margines. Problem tkwi nie w tym, że prowadzący zajęcia jest
niedostępny. Mam swoich magistrantów, doktorantów, z którymi
się spotykam, czasami poza uczelnią, by podyskutować. To już
inny kontakt i tu nikt nie może narzekać. Jednak nie ma etatów dla
młodych pracowników naukowych i to oni mają coraz mniej czasu. Żeby napisać doktorat, nie będąc na studiach doktoranckich,
trzeba pracować, a to nie zawsze jest zgodne z pisaną pracą.
(cd. na str. 10)
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(cd. ze str. 9)
Podejrzewam, że wielu młodych ludzi, również z Ustronia,
marzy o pracy naukowej. Jaką drogę powinni obrać?
Jeśli to jest pasja, to już mają wysoki procent domniemanych
punktów na starcie. Koniecznym składnikiem jest determinacja
i ważny jest wybór opiekuna, czyli osoby prowadzącej.
Ale co ma robić uczeń liceum. To wtedy się decyduje, czy
będzie studiować budownictwo czy filozofię.
Jeśli pasji się nie odnajdzie w miarę wcześnie, to później trudno
odrobić tę stratę.
Czyli, jeśli ktoś jest w szkole o niższym poziomie z przedmiotów humanistycznych, a ma iskrę bożą, to mimo to jest
zaprzepaszczony?
Nie. Niech poszerza horyzonty. Żyjemy w takich czasach, że
wąska specjalizacja odeszła do lamusa. Trzeba się interesować,
czytać, można rozwijać się w młodym wieku. Są fora internetowe.
Nie mam do nich zaufania.
Wbrew pozorom, wielu studentów opowiada mi, że zainspirowali się filozofią na specjalistycznych forach. Jakiś konkretny
problem ich interesował, szukali odpowiedzi i znaleźli. Pomińmy
margines, bo na wszystkich forach znajdują się wypowiedzi ludzi
niezrównoważonych. Jeśli ktoś został zainspirowany, dodał do
tego pracę, to przed nim droga otwarta, choć jak to w życiu bywa,
nie zaszkodzi odrobina szczęścia.
Czy ktoś zainteresowany filozofią powinien zaczynać od starożytności? Czy nie lepiej zaczynać od filozofów współczesnych
wypowiadających się często na tematy naszej współczesności?
Czy nie lepiej widzieć, kim dziś jest filozof, kim ja się stanę,
obierając taką drogę?
To nie jest takie ważne.
Jak to? Nie jest ważne, kim się stanę?
W tym sensie, że nie jest ważne kim jest filozof. Poza tym filozofem się bywa. Jeśli ktoś zajmuje się filozofią starożytną, to nie dla
niej samej. Sięgamy do tekstów wybitnych filozofów np. greckich,
ponieważ pozwalają odpowiedzieć na pytania ważne dzisiaj. To
nie jest wracanie do czegoś martwego, ale to dalej żywa dyskusja.
Jeśli dzisiaj zadajemy sobie pytanie o wartości, o szczęście itd, to
na te pytania próbowali odpowiedzieć myśliciele starożytni. Ich
odpowiedzi są co najmniej inspirujące, by nie powiedzieć ważne,
dla współczesnej dyskusji. Nie ma znaczenia, czy ktoś interesuje
się Odrodzeniem czy Średniowieczem, ponieważ jest cały zestaw
podstawowych problemów od początków naszej kultury.
I od początku naszej kultury filozofowie ich nie rozwiązali.
Strasznie boję się ludzi sądzących, że rozwiązali problem szczęścia czy dobra ludzkości.
(cd. na str. 11)

Dariusz Kubok w Grecji.
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Roztomili ustróniocy! Winszujym radośnie,
przeca tymu nie dziwota, dyć idzie ku wiośnie.
A jak wiosna, to Wielkanoc z nadziejóm przichodzi,
tóż weselmy sie, ludkowie, starać sie nie godzi.
Dzisio Chrystus zmartwychwstały je znakym miłości,
tóż niech Jego miłość w sercach naszych zagości.
Ustróniok

Ustroń i Karwinę dzieli kilkadziesiąt kilometrów i granica
między Polską i Czechami, ale też wiele łączy. Są to dwa najważniejsze ośrodki uzdrowiskowe na terenie Euroregionu Śląsk
Cieszyński. Posiadają bardzo podobne tradycje przemysłowe
i uzdrowiskowe, odwiedzają je podobne grupy turystów i kuracjuszy. Włodarze miast postanowili wykorzystać podobieństwa
i wspólnie się promować, ale nie tylko. Wespół w zespół stworzono projekt „Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną
i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki”. Temat mieści się
w założeniach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, więc
dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej i to nie mało.
Celem głównym projektu jest „Wspieranie rozwoju turystyki
dwóch największych miast uzdrowiskowych Euroregionu ŚC/TS
dzięki aktywnemu wykorzystywaniu narzędzi promocyjnych oraz
wybudowaniu niezbędnej infrastruktury aktywnego wypoczynku
i infrastruktury umożliwiającej organizację imprez kulturalnych.”
I ta „niezbędna infrastruktura aktywnego wypoczynku” jest najciekawsza, bowiem dla Ustronia oznacza budowę pijalni wód! To
przełomowy moment w dziejach naszego uzdrowiska. Ciekawe,
że ma nastąpić w chwili, gdy ważą się losy Przedsiębiorstwa
Uzdrowiskowego.

Będzie
pijalnia wód

Pijalnia wód zamknie usta wszystkim malkontentom, którzy
narzekają na mało uzdrowiskowy charakter Ustronia, brak centrum uzdrowiskowego, porównują deptaki i fontanny Ciechocinka
i Krynicy z betonami Zawodzia. A tu proszę! Wśród piramid
powstanie Park Zdrojowy, pijalnia wód, fontanna zasilana wodą
solankową wraz z otwartym inhalatorium wokół niej, ścieżki
spacerowe, ścieżki zdrowia i edukacyjno-przyrodnicze. Zagospodarowane będą tereny zielone i wykonane elementy małej
architektury. W Karwinie poprawione zostanie zagospodarowanie
parku zamkowego, budynku przystani, boiska i plaży.
Wielu ludziom Karwina kojarzy się bardziej z kopalniami
i blokowiskami niż z uzdrowiskiem. Więc żeby lepiej poznać to
miasto, ale żeby także Czesi dowiedzieli się czegoś o Ustroniu,
poprawiony ma być dostęp do dwujęzycznych informacji poprzez
dodatki na stronach internetowych, wydanie dwujęzycznego
przewodnika uzdrowiskowego i kalendarium imprez oraz ulotki.
W ramach projektu mają współpracować urzędnicy obu miast,
organizować wspólne imprezy kulturalne i sportowe, podejmować
działania mające na celu przyciągnięcie turystów i kuracjuszy do
obydwu uzdrowisk.
Wartość całkowita projektu to 2.468.074,16 euro, wartość części
projektu realizowanej przez Miasto Ustroń : 1.194.591,78 euro,
w tym wartość dofinansowania: 1.015.403,01 euro. Wkład własny
Ustronia to: 179.188,77 euro. Wniosek sporządziła firma Delta
Partner. Realizacja ma się rozpocząć we wrzesniu tego roku.
(mn)
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Na Czantorii narciarzy nie brakowało.

Fot. W. Suchta

magia trasy

Na Czantorii rekordowy był weekend 21-22 lutego. W sobotę 21
lutego krzesełkami na górę wywieziono 10.991 osób, w niedzielę22 lutego 11.072. Ponadto funkcjonowały wyciągi na polanie
Solisko i na Faturce. Gdy powstawał nowy wyciąg na Czantorię
z czteroosobowymi krzesełkami, prezes Kolei Linowej Czantoria
Czesław Matuszyński zapewniał, że teraz to już na pewno kolejek nie będzie. Okazało się, że był optymistą. Kolejki były, choć
narciarze nie czekali dłużej, niż kilka minut na wyjazd. A Czantoria to same atuty w porównaniu z innymi stokami w Beskidzie
Śląskim. Dogodny dojazd, parkingi, a z samochodu na parkingu
wychodzi się bezpośrednio na stok. Dodatkowo obok ośla łączka
dla najmłodszych przy Gospodzie pod Czantorią.
- Był to najlepszy sezon od trzech lat, o ile sezonami zimowymi
można nazwać poprzednie dwa lata. Wbrew wszystkim mówiącym, że zim już nie będzie, przyroda sama się upomniała
o swoje. Starsi ludzie na komentarze o ociepleniu klimatu mówią, że bywało chodzić w lutym boso, że w marcu ziemniaki się
sadziło, a następnego roku spadło cztery metry śniegu w górach
- mówi Cz. Matuszyński. - Jednak lepsza była zima w 2006 r.
i to na starym wyciągu. Jesteśmy tradycjonalistami i o jeździe na
nartach decyduje pora roku, a ta zima przyszła później. Do tego
pogoda. Gdy była ładna, w marcu 2006 r. wywieźliśmy 86.000
osób, a w tym roku marzec to niewiele ponad 50.000. W tym roku
było bardzo dobrze w weekendy, ale słabiej w środku tygodnia
i na to skarżyły się wszystkie ośrodki.
Kolej Linowa na Czantorię i tak wobec innych wyciągów
w dni powszednie prezentowała się bardzo dobrze. Bywały dni
powszednie z wywożonymi kilkoma tysiącami osób.
- Sporo robi magia trasy czerwonej, jednej z najlepszych
w Polsce - mówi Cz. Matuszyński. - Dzięki długości i ukształtowaniu wygrywamy z wieloma.
Czantoria jest obecnie zdecydowanie tańsza od innych wyciągów. Za zjazd na trasie długości dwóch kilometrów średnio płaci
się 6 złotych, czyli tyle samo, co na innych wyciągach nieraz trzy
razy krótszych.
- Niektórzy wybrzydzali, że mamy bardzo drogi karnet dzienny,
ale to nie chodziło o preferowanie klienta całodziennego - twierdzi
Cz. Matuszyński. - Niewielu jest w stanie przez cały dzień jeździć.
To nie Białka Tatrzańska, gdzie się jeździ po płaskim na krótkich
odcinkach. U nas dobrzy narciarze zjeżdżają po kilkanaście razy
w trzy godziny i my chcemy, by tak to funkcjonowało.
Często jeżdżono na Czantorii z maksymalną prędkością wyciągu 5 metrów na sekundę. Oczywiście, gdy dzienna liczba wyjazdów waha się w granicach dwóch tysięcy, wyciąg jeździ wolniej.
Od 1 kwietnia na wyciągu trwa przerwa konserwacyjna. Jednak
już na Święta Wielkanocne wyciąg ma ruszyć. Prezes na ten sezon
letni nie zapowiada nowych atrakcji. Może uda się przy górnej
stacji zorganizować kilka atrakcyjnych koncertów wspólnego
śpiewania.
Wojsław Suchta
9 kwietnia 2009 r.			

(dok. ze str. 10)
Ten okres mamy za sobą.
Oni wiedzieli i skłonni byli wszystkie inne dzieła spalić czy
zamknąć w szczelnej szafie. Byli tacy, a my bójmy się ludzi mających gotowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Filozof to także
osoba ucząca się myślenia krytycznego, to znaczy umie osądzić,
rozważyć, rozróżnić i argumentować.
Powiedział pan, że filozofem się bywa. Jak postrzega pan swoją
rolę, jako osoby zajmującej się filozofią?
Staram się nie izolować. Jeśli są jakieś spory, zajmuję stanowisko
i od czasu do czasu udaje mi się znaleźć przekonujące argumenty.
Jest dobrze, gdy to co mnie przekonuje, przekonuje też innych,
bo człowiek najczęściej jest zwolennikiem własnych poglądów,
a to nie jest stan najlepszy. Jeśli uda się przekonać kogoś innego
i on powie, że to ma sens, to jest sukces i radość.
Rozumiem, że przekonujecie się w wąskiej grupie kilkuset
osób w Polsce.
Coś jednak z tego pozostaje. Nie tylko dyskutuje się we własnej
grupie. Może powiem tu o dwóch interesujących przykładach.
Prowadzę egzaminy doktoranckie na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach i często po egzaminie, niektóre osoby mówią:
„Gdybym ja to wiedział wcześniej, spojrzałbym szerzej na swoje
badania. Szkoda, że tego nie wiedziałem.” To słowo „szkoda”
mogę tylko przerzucić na tych, którzy sukcesywnie próbują
umniejszać znaczenie filozofii na studiach, a niestety mamy taki
proces. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych, oprócz gabinetów
psychologicznych, są też gabinety filozoficzne. Spora liczba osób
mająca problemy z ułożeniem sobie życia, odwiedza filozofów
i traktuje to jak terapię. Źródłowo, w myśli greckiej, też jako
rodzaj terapii czy autoterapii filozofia, była traktowana.
To taka terapia, jak granie w szachy?
W pewnym sensie. Siadamy, uczymy się poprawnego myślenia,
a to może przenosić się na życie codzienne. Problem polega na
tym, że szachy mają 64 pola, a rzeczywistość, o której mówi
filozof, nieskończoną liczbę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta

7 marca strażacy ćwiczyli gaszenie karczmy Wrzos. Na miejsce akcji
wozy jechały na sygnale.
Fot. W. Suchta
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T. Huk i P. Cyrwus podczas przedstawienia.

Fot. H. Cieślar

publiczność
śmiała się na głos

„Wariacje Enigmatyczne” to tytuł znakomitej sztuki francuskiego dramatopisarza Erica Emmanuela Schmitta. Jest
to najczęściej grana sztuka tego autora.
W tym roku w ramach Ustrońskich Spotkań Teatralnych zobaczyliśmy ją na deskach sali widowiskowej Domu Kultury
„Prażakówka” w wykonaniu dwójki znakomitych krakowskich aktorów, Piotra
Cyrwusa i Tadeusza Huka.
Piotr Cyrwus w 1985 roku ukończył
krakowską PWST i jeszcze tego samego
roku zadebiutował na deskach Teatru
Polskiego w Warszawie potem przeniósł
się do Łodzi do Teatru im. Stefana Jaracza, następnie stworzył niezapomniane
kreacje w spektaklach Teatru Telewizji.
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Aktor wcielił się miedzy innymi w postać
Korotkowa w „Diaboliadzie” według
Michaiła Bułhakowa. Tam wypatrzył go
Kazimierz Kutz, który powierzył mu
zagranie głównego bohatera Waldka
w przedstawieniu „Do piachu”. Za tę
rolę otrzymał P. Cyrwus nagrodę prezesa
Radiokomitetu. W 1989 r. aktor otrzymał
angaż w Teatrze STU, zaczął się także
pojawiać na wielkim i małym ekranie.
W latach dziewięćdziesiątych aktor pojawiał się w najważniejszych obrazach
polskich reżyserów. Regularnie gra też
w serialach telewizyjnych. Ogromną popularność zdobył grając postać Ryszarda
Lubicza w serialu „Klan”. Od kilku lat
próbuje swych sił w reżyserii. Ma na swym

koncie takie spektakle jak „Ławeczka”,
„Mały Książę”. Tadeusz Huk stworzył w
Starym Teatrze wiele wybitnych ról. Jest
aktorem wszechstronnym, który znakomicie sprawdza się w roli każdego rodzaju.
Mówi się o nim, że jest aktorem ekspresji
i intelektu, autoironii i wyważonego dystansu, perfekcyjnie panuje nad plastyką
ciała. Debiutował w Starym Teatrze rolą
Mattiego w „Panu Pantulli i jego słudze
Mattim” Bertolda Brechta. Zasłynął rolą
Kreona w znanej inscenizacji „Antygony” w reżyserii A. Wajdy. Ta rola rozpoczęła długą współpracę tego reżysera
z T. Hukiem Aktor współpracował z Jerzym Grzegorzewskim, Jerzym Jarockim,
Tadeuszem Bradeckim, Rudolfem Zioło.
Jego kariera obejmuje nie tylko znakomite
role teatralne, ale także filmowe. Jedną
z najważniejszych filmowych kreacji, była
rola Krzysztofa w filmie Agnieszki Holland „Aktorzy prowincjonalni”. Grał też
filmach Władysława Pasikowskiego.
Tadeusz Huk brawurowo zagrał sławnego pisarza, noblistę Abla Z., który zaszył
się na wyspie Rosvannoy z dala od ludzi.
Doświadczył zdrady, kłamstwa, cierpienia,
samotności, aż wreszcie znalazł schronienie w pisaniu Pewnego dnia odwiedza
go podający się za dziennikarza Erik L.,
w tej roli świetny Piotr Cyrwus. Pragnie
zapytać go o tajemniczą kobietę, bohaterkę
bestsellerowej książki noblisty, do której
adresuje ona swoje listy. Wybitny pisarz
okazuje się być wyjątkowo antypatyczny,
twierdzi: „być sympatycznym ... cóż to
za upadek”. Abel Z. przekonuje dziennikarza, że bohaterka jego książki to tylko
wymyślona postać. Podszywający się
pod dziennikarza regionalnej gazety Erik
L. nie daje się zwieść, prowokuje rozmówcę, by wyjawił, kim jest tajemnicza
H. M., której dedykuje książkę. Spotkanie
tych dwóch nieprzeciętnych osobowości
okazuje się momentem przełomowym
w ich dotychczasowym życiu. Pozornie
dwaj obcy sobie ludzie odkrywają, że łączy ich znacznie więcej, niż by się mogło
wydawać. Tym łączącym ich elementem,
a jednocześnie katalizatorem dalszych wydarzeń jest kobieta, a właściwie uczucie,
którym obaj ją darzą. Abel i Erik ucieleśniają dwa rodzaje miłości. Abel kocha
na dystans, Erik kocha blisko. Abel jest
romantykiem, Erik realistą. Tak zradykalizowali swoje postawy, że cierpią, żaden
nie ma satysfakcji ze swoich czynów.
Świetnym podsumowaniem tej sztuki są
słowa Erika Emmanuela: Wariacje enigmatyczne to wariacje na temat melodii,
której nie słychać... Ukryta melodia, której
się można domyślać, która pojawia się
i znika, melodia, którą musimy sobie wyobrazić, enigmatyczne, nieuchwytna (...)
Kobiety są właśnie jak te melodie, które
sobie wyobrażamy, a których nie słyszymy.
Kogo kochamy, gdy kochamy? Nigdy tego
nie wiemy. Ustrońskiej publiczności spektakl bardzo się podobał, nagrodziła grę P.
Cyrwusa i T. Huka gromkimi brawami. Po
spektaklu artyści tradycyjnie złożyli swoje
podpisy na ustach, znaleźli też chwilę dla
fanów.
Ostatniego dnia Ustrońskich Spotkań
Teatralnych, mieliśmy okazję zobaczyć
9 kwietnia 2009 r.

równie interesujący spektakl Teatru Bagatela w Krakowie, pt. „Wystarczy noc”,
którego autorem jest Neil Simon, najsłynniejszy pisarz komediowy. Muzykę
do tego spektaklu napisał Marvin Hamlisch. Tekst sztuki przełożyła Elżbieta
Woźniak, a wyreżyserował go Waldemar
Śmigasiewicz. Za polskie teksty piosenek
odpowiedzialny jest Jacek Mikołajczyk.
Ten muzyczny spektakl w wykonaniu
znanych aktorów, Magdaleny Walach
i Przemysława Brannego, ściągnął do
MDK „Prażakówka” tłumy widzów. Do
tak dużej frekwencji na widowni przyczyniła się zapewne znakomita obsada aktorska. M. Walach to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia.
Jeszcze w czasie studiów zagrała Martę
w „Tajemniczym ogrodzie” w krakowskiej
Bagateli i jest związana z tym teatrem do
dziś. Występowała też na dużym i małym ekranie. Ogromną sympatię widzów
zdobyła dzięki serialowi „Pensjonat pod
Różą”. Jest też utalentowaną wokalistką.
Przemysław Branny urodził się w Czeskim Cieszynie, na stałe jest związany
z krakowskim Teatrem Bagatela,
w którym zagrał wiele ról muzycznych.
Z ról dramatycznych warto wymienić
chociażby role Malcolma (Makbet, reż.
W. Śmigasiewicz), Filipa (Dożywocie, reż.
T. Obara), Caramanchela (Zielony Gil, reż.
T. Dutkiewicz), Tima (Czego nie widać,
reż. K. Orzechowski), Andrzeja (Trzy
siostry, reż. A. Domalik). Współpracuje też
z innymi teatrami oraz z kabaretem Loch
Camelot. Jest jedną z głównych postaci
w koncercie piosenki żydowskiej. Śpiewa
w koncertach muzyki filmowej i teatralnej Z Koniecznego, brał udział w wielu
programach telewizyjnych muzycznych
i rozrywkowych, jest solistą oratorium Tu
Es Petrus oraz „Psałterza Wrześniowego”
autorstwa P. Rubika i Z. Książka. Grał
jedną z głównych ról w filmie K. Kutza
„Śmierć jak kromka chleba”. W 1997 r.
nagrał solową płytę pt. „Że ty, że ja je t’aime”. W sierpniu 2005 r. wygrał wspólnie
z P. Rubikiem i O. Szomańską konkurs na
Przebój Lata z Jedynką (piosenka „Niech
mówią, że to nie jest miłość”).
Spektakl muzyczny „Wystarczy noc”,
to niezwykle zabawna opowieść o miłości
rodzącej się pomiędzy uznanym kompozytorem popularnych piosenek, pewnym
siebie, trochę cynicznym pracoholikiem
Vernonem Gerschem, w tej roli znakomity
P. Branny, i początkującą autorką tekstów,
dość ekscentryczną romantyczką Sonią
Walsk, w tej roli świetna M. Walach.
Podczas pracy nad albumem rodzi się
ich wzajemna fascynacja, która dość nieoczekiwanie dla nich samych zmienia się
w miłość. Publiczność bawiła się doskonale, śmiejąc się na głos z niezwykle
zabawnych i ciętych dialogów. Z równym
entuzjazmem raz za razem oklaskiwała
popisy wokalne krakowskich aktorów.
Burza oklasków długo nie pozwoliła
P. Brannemu i M. Walach zejść ze sceny
po zakończeniu spektaklu. Oczywiście,
aktorzy znaleźli chwilę dla swoich fanów,
zostawili też swoje podpisy na legendarnych już ustrońskich ustach.
Anna Rokosz
9 kwietnia 2009 r.			

woland w prażakówce
19 marca w Miejskim Domu Kultury
„Prażakówka” odbył się drugi z trzech tegorocznych spektakli Ustrońskich Spotkań
Teatralnych USTA 2009 r. Po wtorkowych
„Wariacjach enigmatycznych” opartych
na sztuce Erica Emmanuela-Schmitta,
w czwartek przyszła kolej na przeniesienie
na teatralne deski powieści życia rosyjskiego pisarza XX wieku Michaiła Bułhakowa
„Mistrza i Małgorzaty”.			
Jak opisuje przedstawienie teatr Divadlo
z Czeskiego Cieszyna, którego aktorzy
Sceny Polskiej wystawili spektakl: Fabuła
powieści rozgrywa się w trzech światach:
w świecie moskiewskich układów, gdzie
nienormalność musi być uznawana za normalność, a pozór – za prawdę. Płaszczyzna
druga to alternatywna wersja biblijnej
historia Poncjusza Piłata. Owa historia
jest niezależna od wydarzeń moskiewskich,
choć związana z nimi głęboką wspólnotą znaczeń. Natomiast trzecia warstwa
tematyczna opowiada o losach mistrza
i Małgorzaty.
Adaptacja tej wielopłaszczyznowej powieści, na trwający około dwóch godzin
spektakl, nie jest więc zadaniem łatwym,
ale reżyser, a zarazem kierownik artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego
Bogdan Kokotek, wraz z swoim zespołem
wywiązał się z zadania bez eliminacji
najważniejszych wątków, a problemy
wynikające z prawie niemożliwych do
zrealizowania scen, np. ukrzyżowanie
Chrystusa, rozwiązał przez zastosowanie
nowoczesnych technik, tzn. umieszczenia
w tle sceny dużego ekranu, na którym wyświetlano proste, czarno – białe animacje

Film o kuźni

17 kwietnia o godz. 17.00 Muzeum
Ustrońskie zaprasza na unikalny film, pokazywany po ponad 30 latach od realizacji,
powstały w 1972 r. z okazji 200-lecia Kuźni
Ustroń oraz film z pożegnalnego spotkania
z zakładem w 2008 r.

w konwencji teatru cieni. Scenografia
Krzysztofa Małachowskiego, który zajął
się także kostiumami, ograniczona była
tylko do pomieszczenia z trzema parami
drzwi po obu stronach sceny i ustawioną
na środku nowoczesną, czerwoną kanapą.
Temu wszystkiemu towarzyszyła muzyka
Zbigniewa Siwka oddająca klimat poszczególnych scen, słyszalna szczególnie podczas sceny dorocznego balu. A cała grupa
aktorska, zarówno diabelska ekipa Wolanda - Kajetana Pisarovicowa (Asasello
Mariusza Osmelaka, Korowiow Katarzyny
Wojczyk, Behemot Anny Koniecznej), dyrektor Sceny Polskiej Karol Suszka w roli
Stiopy Lichodiejewa i innych, odtworzyła
magiczny świat Bułhakowa.
Ustrońska publiczność dopisała, praktycznie sala w Prażakówce, była pełna.
W przerwie spektaklu dyrektor MDK Barbara Nawrotek – Żmijewska, przybliżyła
historię Sceny Polskiej Teatru w Czeskim
Cieszynie.
Widowisko zostało przyjęte bardzo dobrze, aktorzy poza gromkimi oklaskami,
dostali także owacje na stojąco. Nie dopisali niestety przedstawiciele młodego pokolenia, co dziwi tym bardziej, że powieść
Bułhakowa jest lekturą obowiązującą
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Przedstawienie to mające swoją premierę 13 października 2007 r., stało się wydarzeniem kulturalnym i zebrało przychylne
opinie w prasie ogólnopolskiej. Należy
się więc cieszyć, że i my w Ustroniu raz
w roku bez organizowania specjalnych
wyjazdów, możemy spotkać się z prawdziwym teatrem.
Agata Werpachowska

POKOLENIE 24

W sobotę, 18 kwietnia od godz. 11 do 22,
w Chrześcijańskiej Fundacji „Życie
i Misja”, odbędzie się cykl konferencji
dla młodych ludzi. Temat konferencji:
Twórcy historii. Więcej informacji:
www.pokolenie24.misja.org.pl
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W królestwie
babówek
i latopierzy
Cykl wiosennej obrzędowości ludowej rozpoczynała Wielkanoc, a dokładnie rezurekcja, czyli uroczyste ogłoszenie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Po gruntownych porządkach
w domu i w zagrodzie oraz obowiązkowym myciu okien następowały upragnione Święta, doniosłe nie tylko ze względu na
wymiar religijny, ale również nadchodzącą wiosnę i budzącą się
do życia przyrodę. Zaniechanym dziś zwyczajem wielkoczwartkowym było potrząsanie drzewami owocowymi w sadzie, aby
latoś obrodziły.
Niezwykle istotna była wielkopiątkowa cisza, kiedy to zawiązano dzwony, używając tylko drewnianych kołatek. Obowiązywał
post ilościowy i jakościowy, ustawały wszelkie spory na rzecz
refleksji i zadumy, a w domach nie włączano nawet radia. Tego
dnia zakazane było wykonywanie wszelakich cięższych prac, nie
grzebano także zmarłych. Wielu ustroniaków pamięta jeszcze do
dziś zwyczaj picia w Wielki Piątek tatarczówki, którą częstowali
nawet karczmarze, a była to gorzka wódka robiona na korzeniach
tataraku, upamiętniająca pojenie Chrystusa na krzyżu wodą
z octem i żółcią. Niezwykłym wręcz wielkopiątkowym zwyczajem było obmywanie się przed wschodem słońca w nurtach
rzeki czy potoku, bowiem musiała być to woda płynąca, żywa,
absolutnie nie stojąca. Wierzono, iż tejże nocy woda nabiera
magicznych właściwości, a wraz z nią odpływają nasze choroby,
owrzodzenia, rany. Ciekawie o tej tradycji opowiadała nieżyjąca
już Emila Budny z Polany: „...z Czwortku na Pióntek, ale tak już
po północy, jechały parobki z kóniami do wody, bo wierzyli, że sie
wtedy przemiynio w wino. Jo do łósiymdziesióntki sie chodziłach
do rzyki myć. Hańdownij był ponikiedy śniyg, my byli leko łoblyczyni, a nikt nie był chory! Nawet konióm taki myci zapewniało
siłe. Jak kiery był nimocny i leżoł, to my mu wody przinosili do
lawora, coby się aspón kapke wyżbluchoł!”
W Wielką Sobotę koniecznie należało zadbać, by niczego nie
zabrakło na świątecznym stole. Był to czas wypieku reżnego
chleba w piekarszczoku, a także kołoczy oraz ogromnych drożdżowych bab i baranków. Zbiory Muzeum Ustrońskiego obfitują
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wręcz w najróżniejsze, piękne ceramiczne babówki, niektóre
zaskakująco pokaźnych rozmiarów. Mamy również trzy rodzaje
form na baranki wielkanocne – żeliwne, pamiętające jeszcze czasy
Odlewni „Elżbieta”, gliniane, wyciskane w drewnianych formach
przez garncarzy oraz aluminiowe, których wiele wykonywano
w powojennych latach w ustrońskiej Odlewniczej Spółdzielni
Pracy Metali Nieżelaznych.
Wyjątkowym rarytasem wielkanocnym, specyficznym dla
Śląska Cieszyńskiego, były murziny, wypiekane z drożdżowego
ciasta z przeważającą ilością żarnówki. Tajemnicą ich wybornego
smaku był rozczyn, sporządzony z drożdży roztartych w wywarze
z gotowanej szynki. O murzinach z początku XX w. opowiadała
w następujący sposób Emilia Budny: „Murzin to był łokróngły
chlyb, a w nim kónsek kiełbasy i wyndzónki. Mama nóm wedle
roków piykła ty murziny. Jo żech miała nejwiynkszy, bo żech moc
robiła. Nas było kupe i jak się kómu zachciało, to wybroł drugimu
tyn wurszt i puste ciasto z dziuróm zostało. A to była tako dómowo
kiełbasa z babucia”.
W zbiorach Muzeum posiadamy także dawne książki kucharskie, z których wynotowałam przepis na babkę, pochodzący
z początku XX w.: „Półtora litra suchej mąki zaparzyć litrem
wrzącego mleka, rozbijając dobrze, by grudek nie było. Gdy papka
ta przestygnie, wlać pół funta rozpuszczonych drożdży, dodać
40 żółtek ubitych na pianę z trzy ćwierci kg cukru i pozostawić
w cieple. Skoro się rozczyna ruszy, wsypać do niej dwa i pół litra
mąki, wlać trzy ćwierci kg sklarowanego masła i wyrabiać ciasto
przez półtorej godziny. W końcu dodać 1/4 kg oparzonych migdałów posiekanych drobno, 1/4 kg rodzynków bez pestek, ćwierć kg
siekanej, smażonej skórki pomarańczowej, a gdy ciasto od ręki
odstanie ponakładać go do mniejszej połowy w formy wysmarowane masłem i wysypane mąką i pozostawić w cieple do wyrośnięcia, a potem wstawić do bardzo gorącego pieca na godzinę.
Po wyjęciu z formy posmarować je rzadkim lukrem pomadkowym
z zapachem ponczowym”.
Niedziela kończąca Oktawę Wielkanocy zwana była Niedzielą
Białą. Pod koniec starożytności i na początku średniowiecza ludzie ochrzczeni w Wigilię Paschalną przez osiem dni nosili białe
szaty przywdziane podczas chrztu. Zdejmowali je właśnie w Białą
Niedzielę. Wtedy wracali do swych zwykłych, codziennych prac.
Jeszcze na przełomie XIX i XX w. w nocy z Wielkiej Soboty na
Niedzielę zdarzały się na naszym terenie praktyki wróżebne.
Przykładowo przed udaniem się na spoczynek otwierano Nowy
Testament na dowolnej stronicy, zapamiętując jej numer i wkłada-

9 kwietnia 2009 r.

no Biblię pod poduszkę. Rano otwierano ją w jakimkolwiek innym
miejscu, a odległość między stronami zapowiadała mniejsze lub
większe powodzenie w danym roku. Natomiast dziewczynie,
która w noc tę położyła się spać w brudnej koszuli wróżono, iż
tego roku za mąż na pewno nie wyjdzie!
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego była zawsze niezwykle
uroczysta, zwłaszcza w Lipowcu zapamiętano grającą orkiestrę,
a nawet wystrzały z moździerzy wiwatowych, które dziś znajdują się w zbiorach Muzeum. Był to dzień odpoczynku zarówno
dla gazdów, jak i dla służby, skupiony wokół własnej rodziny.
Tegoż dnia dzieci szukały łakoci pozostawionych przez Zajączka, ukrytych pod krzakami w ogrodzie, a często i w pobliskim
lesie. Gospodarz zaś obchodził pola, wtykając w poszczególne
łany gałązki kucianek poświęconych w Niedzielę Palmową, co
zapewnić miało urodzaje, a także ochronę przed gradobiciem oraz
zniszczeniem plonów.
Dniem wizyt był za to Lany Poniedziałek. Zgodnie ze zwyczajem, tego dnia ustrońskich zagrodników i siedloków, odwiedzały
goiczorki niosąc smreczek przystrojony barwnymi wydmuszkami
i wstążeczkami. Były to najczęściej trzy dziewczynki, ubrane po
cieszyńsku. Za winsz otrzymywały drobne pieniążki, a do koszyka jajka i słodkości ze świątecznego stołu. Pomimo, iż chodziły
w śmiergust, musiały pozostać suche, aby pójść z dalszymi życzeniami. Tego dnia, od wczesnych godzin porannych, na damy
w każdym wieku czyhali śmiergustnicy. Wzmożone polewanie
następowało po wyjściu z kościoła, oblewali się wzajemnie krewni
podczas odwiedzin, a do panien przychodzili kawalerowie, coby
dziołchy poloć i wysuszyć. Podczas lania w ruch szły ampry,
putnie, szkopce, a nawet większe żbery, które dziś oglądać można
w naszym Muzeum. Śmiergustnicy polewali nie tylko zwykłą
wodą, ale i taką, w której maczano przez kilka dni kwiaty fiołków,
coby wóniała. Nobliwi panowie kropili zaś panie odrobiną wody
kolońskiej. Gdy dziewczęta były już mokre, należało im wsuszyć
karwaczym, plecionym z wierzbowych prętów. Lano nimi najczęściej pod kolanami. Pięknie plecione karwacze podarowała do
zbiorów Muzeum Ustrońskiego Zofia Bojda z Hermanic.
W naszej tradycji nie zapisał się zwyczaj święcenia pokarmów,
aczkolwiek od kilku dziesięcioleci w Wielką Sobotę, całe rodziny
podążają ze święconką do kościoła. W koszykach napotkać można
różności, od babek i baranków, poprzez chleb, sól i szynkę, aż
po rozmaite jajka – malowane pisanki, zdobione wydmuszki oraz
jajeczka czekoladowe. Zachowało się jednak tradycyjne barwienie
jaj w łupinach cebuli.
Ciekawy zwyczaj dotyczący jajek, wiązał się z pierwszym wiosennym wygonem krów w pole. Wtedy to młodzież kulała wajca
pod krowami. Krowa miała być wówczas wypasióno i łokróngło
jak to jajko, poza tym zabieg ów strzegł przed czarownicami,
które chętnie bydłu szkodziły.
Już po Wielkanocy, a dokładnie nocą z ostatniego kwietnia na
1 maja, zaczynał się dawno zaniechany zwyczaj stawiania dziewczętom przez domem moja, o czym wspominała również Emilia
Budny: „W maju, jak dziołcha miała kawalera, to ji postawił przed
chałpóm moja – wysoki, łokorowane drzewo – żerdź, a na nim, na
górze, był goiczek, ustrojony jak na Wielkanoc. I teraz se kawaler
musioł pilnować, coby mu kto tego moja nie przewiertoł. Bo jak
przewiertoł, to rzekomo panna już nie była poczciwo!”
Przed Świętami pole do popisu mają ustrońskie twórczynie rękodzieła artystycznego, oferując coraz bogatszy asortyment ozdób
do dekoracji wiosennego stołu. Kilka lat temu Muzeum Ustrońskie
rozpoczęło popularyzację naszych twórczyń, dlatego też liczni
zwiedzający poznać mogą „koronkę ustrońską”, niemniej ładną,
a tańszą niż koniakowska. Nierzadko goście pytają nas, czy te
koronki są z Koniakowa. Cierpliwie tłumaczymy wówczas, iż
początki koronki na podcieszyńskich wsiach sięgają już XIX
w. A gdy na przełomie XIX i XX w. góralki z Trójwsi dopiero
uczyły się heklowania, w Ustroniu czy Goleszowie wprost kwitło
koronczarstwo! Jednakże, podczas gdy u nas w ostatnim półwieczu kobiety zatrudnione były przemyśle, usługach i uzdrowisku,
koniakowianki popularyzowały swoje małe dzieła za pomocą „Cepelii”. Zatem, gdyby nie nasze Muzeum, o „ustrońskiej koronce”,
mało kto by wiedział. Każda z miejscowych artystek oferuje swe
niepowtarzalne wzory. Dlatego przed Wielkanocą zapraszamy do
królestwa barwnych kwiatów, motylków, serwetek, koszyków,
a także różnorako zdobionych jajek, zajączków i kurek o frapującej nazwie „latopierze”.
Alicja Michałek
9 kwietnia 2009 r.			

Móm piyńć roków – je żech jeszcze mało,
ale fórt pumogóm mej kochanej mamie,
dowóm pozór, coby mlyko nie uskipiało
i ukłodóm swóm łoblyczke na łotomanie.
Je żech szykowno, nie szkłódzym, nie kwynczym,
nie dopalujym mamy – a gor przed świyntami,
i deliny myjym, choć sie przi tym mynczym,
potym w kóncie sie bawiym z mojimi lalkami.
Mama świynta rychtuje – sprzónto i piecze,
narcyzy sóm w wazónie i czuje sie wiosne.
Wszycko to robi ku naszej uciesze,
coby świynta były miłe i radosne.
Już murzin wónio, babka upieczóno,
a cieplutki ciasto strasznucnie kusi,
je żech dzisio doista zadowolóno
i podziynkujym moji mamusi,
że dycki dbo ło całóm rodzine
i łod ranka do nocki fórt pracuje,
a mo przeca uśmiychniónóm mine,
jak sie nami, dzieckami, zajmuje.
Tóż dzisio życzym, coby Zajónczek
prziniós ji dite pełnóm radości
i wcisnył do tych spracowanych rónczek
wór, w kierym moc szczyńścio i pomyślności.
Życzym też wszyckim ludzióm na świecie
na ty radosne Wielkanocni Świynta,
by straciła sie biyda, co wielu gniecie
i by każdo gymbulka była uśmiychniynta.
Agatka
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- Zostaliśmy zaproszeni do Szklarskiej Poręby na zawody międzynarodowe w 1971
r. - wspomina F. Kisiała. - Pracowałem
wtedy w Zakładach Sprzętu Rolniczego
w Skoczowie. Pojechaliśmy cała ekipą
z naszego zakładu i Polkapu. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, byli już tam Czesi,
Austriacy, Szwajcarzy, Niemcy. Gdy zobaczyliśmy ich skiboby, chcieliśmy się
pakować i jechać z powrotem. Skiboby
zrobiliśmy sami, nie mieliśmy też strojów.
Uprosili nas i zostaliśmy, ale ja jechałem
na tych zawodach w krawatce. Jednak
opłacało się zostać, bo tam rozpracowaliśmy, jak wygląda prawdziwy skibob.
Potem już w pracy zostało to wszystko
rozrysowane i zaczęła się normalna produkcja. Na rynek do sprzedaży wypuściliśmy około dwustu skibobów. Szaflary
robiły płozy oraz nartki.

W tym roku na Czantorii, odbyły się
Mistrzostwa Świata w skibobach. Sport
ten swą największą popularność przeżywał
w latach 70, gdy był prawdziwą nowością na stokach narciarskich. W Polsce
pierwsze oficjalne zawody odbyły się
w Szklarskiej Porębie w 1969 r. Beskid
Śląski był od początku jednym z ważniejszych ośrodków skibobowych, obecnie
jest najważniejszym w Polsce, a siedziba
Polskiego Związku Skibobowego mieści się w Skoczowie. Związek powstał
nieco później, w 1985 r. Początkowo
jazdę na skibobach uprawiano w ramach
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jednym z pierwszych zawodników
w Beskidach uprawiających skiboby zawodniczo był Franciszek Kisiała z Lipowca.

na skibobie

Produkcja ruszyła w 1972 r. Najpierw
prace w biurze konstrukcyjnym, potem produkcja. Skibob nie był tani jak na ówczesne
warunki. Skupieni w TKKF skibobiści
otrzymują wyciąg zaczepowy w Brennej,
który po niedługim czasie zostaje oświetlony. Skiboby zaczynają uprawiać narciarze.
Najprężniejsze ośrodki w Polsce to właśnie
Skoczów, Szklarska Poręba, Zakopane,
Karpacz, Ustrzyki.
- Dużo jeździliśmy, bo w zakładzie był
dobry klimat - mówi F. Kisiała. - Na wyjazdy dostawaliśmy urlop okolicznościowy,
autobus z zakładu. Dostawaliśmy też delegację. Często jeździł z nami na zawody
redaktor Paweł Czupryna z Głosu Ziemi
Cieszyńskiej. Na skibobie nie jeździł, ale
pisał dobrze. Fajny chłop.
Z czasem Skoczów staje się podstawowym ośrodkiem uprawiania skibobów. Sport ten wówczas stawał się coraz
popularniejszy, były nawet projekty, by
stał się dyscypliną olimpijską. F. Kisiała prezentuje nawet zdjęcie, na którym
widnieją skibobiści z Japonii. Natomiast
z narciarzami alpejczykami kontakty były

sporadyczne, choć często jeździli w tym
samym czasie na Czantorii. Skibobiści
zawsze chętnie korzystali z Czantorii,
o czym mogą świadczyć kilkakrotnie rozgrywane tu Mistrzostwa Polski. W zaproszeniu na Mistrzostwa Polski na Czantorię
w 1978 r. czytamy, że organizatorami byli:
Zarząd Wojewódzki TKKF w BielskuBiałej, TKKF z FSM, TKKF z Polkapu,
KS „Beskid”, TKKF „Drogowiec” przy
Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych
w Skoczowie, zaś w Komitecie Honorowym znaleźli się: I sekretarz KMiG PZPR
w Skoczowie, naczelnik Skoczowa, redaktor
naczelny „Kroniki Beskidzkiej”, przewodniczący ZRKFiT, dwóch dyrektorów FSM,
dyrektor Polkapu i prezes KS „Beskid”.
- Trzeba było więcej pieniędzy na przykład na stroje. Wszystko z czasem się
zmieniało, a ja uprawiałem skiboby do
1990 r. - mówi F. Kisiała. - Było coraz
mniej czasu, bo zacząłem budować dom,
była rodzina, praca, a tu zaczynało się
półzawodowstwo.
F. Kisiała ma jeszcze trzy skiboby. Jeździ
na nich z wnuczkami. Wojsław Suchta

F. Kisiała na swoim skibobie podczas zawodów w Brennej.                                                 
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Po spotkaniu poprosiliśmy R. Klusa
o krótką rozmowę.
* * *

R. Klus w Muzeum Ustrońskim.

Fot. W. Suchta

Pielęgnacja przez
wycinanie

Wiosną najbardziej ciągnie nas ku naturze. W powietrzu unosi się zapach ledwo
rozmrożonej, a już tętniącej życiem ziemi,
więc przystępujemy do pracy w ogródku
i grzeszymy, grzeszymy, grzeszymy. Wiele
dowodów naszych przestępstw przeciwko
krajobrazowi zgromadził Rudolf Klus,
architekt krajobrazu z Trzyńca. Przedstawił
je ilustrując slajdami ławie przysięgłych
złożonej z ustroniaków, przybyłych do
Muzeum Ustrońskiego na spotkanie pt.
„Architektura krajobrazu beskidzkiego
– od raju do przestępstwa”.
- Pracując z zielenią można naprawdę zbliżyć się do edenu, ale można też popełnić
przestępstwo – rozpoczął wykład gość
z Czech.
Obcy nad Wisłą
Chciałbym nawiązać do hymnu zaolziańskiego: „Płyniesz Olzo po dolinie, płyniesz
jak przed laty. Takie same nad twym brzegiem rosną wiosną kwiaty”. Teraz nad Wisłą, siostrą Olzy nie rosną już te same kwiaty,
ale obce. Cała niemal Wisła obsadzona jest
rdestem sachalińskim, który jest strasznym
chwastem. To tragedia. Ten chwast dostał się
nad brzegi rzeki z przydomowych ogródków.
Jest nawet ładny, ale nikt nie spodziewał
się, że będzie tak ekspansywny, rozsieje się
i wyprze rodzime gatunki. Do tego dochodzi niecierpek i barszcz Sosnowskiego. Podam tragiczny przykład igrania
z egzotyką. W Zlinie szefem zieleni jest
człowiek oddany pracy, zdobywca wielu
międzynarodowych nagród za architekturę
zieleni. I w tym właśnie mieście zdarzyła
się tragedia, gdy nagle bożodrzew gruczołowaty runął na przystanek autobusowy
raniąc poważnie siedmioro ludzi. Drzewo
wyglądało na zupełnie zdrowe, nie było
wiatru. Nie wiemy do końca, jak się u nas
czują obce gatunki i jak będą reagować
w określonych warunkach.
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Zgodni sąsiedzi
Każdy przydomowy ogródek powinien korespondować z okolicą, żyć z nią
w zgodzie, tak jak my staramy się żyć
zgodnie z sąsiadami. Piękne ogrody można
zauważyć przy skromnych domach. Prości
ludzie często mają więcej smaku, poczucia zgody z otaczającym ich światem niż
ci, którzy dysponują dużymi pieniędzmi.
Piękno to proste ogródki przy prostych chałupach - dużo kwiatów, stara grusza, pnące
róże. Jeśli nie mamy wprawy w projektowaniu ogrodów, najlepiej trzymać się zasady
wykorzystywania rodzimych gatunków.
Zaawansowani mogą sobie pozwolić na
eksperymenty. Egzotyczne drzewa i krzewy
mogą być ozdobą pod warunkiem, że będą
odpowiednio wkomponowane w środowisko. Na zasadzie kontrastu. Żółty cyprysik
czy odsądzany przeze mnie od czci i wiary
srebrny świerk, mogą być ozdobą ogrodu
jak broszka na bluzce damy.
Drzewa
Przodkowie żyli w zgodzie z drzewami.
Kochali duże drzewa koło domu. Teraz
ludzie boją się drzew. Obserwuję wręcz nienawistne do nich podejście. Żeby drzewa
mogły wyrosnąć, pokazać całe swoje piękno, naturalny pokrój i rozmiar, potrzebują
dużo miejsca. Leśnicy sadzą 20.000 sosen
na hektarze, ale dorosłych drzew będzie
500-600 sztuk. Tak samo ogrodnik musi
posadzić wiele roślin, a potem pielęgnować
przez wycinanie. Jest wiele organizacji
ekologicznych, które nie podchodzą do
zieleni logicznie i rozsądnie jak nasi przodkowie. Chronią bezmyślnie każde drzewo,
a przez to parki się zagęszczają i ostatecznie
niszczeją. Jest taka zasada, że gdy park
dorośnie, to w każdym roku trzeba tyle
drewna wyciąć, ile przyrosło. Ile drewna
się wycina w ciągu roku w ustrońskich
parkach? Za mało.

Twierdzi pan, że nasi ojcowie wiedzieli
jak postępować z zielenią, co sadzić.
My to zatraciliśmy. A może to jest tak,
że nasi ojcowie nie mieli możliwości
sadzenia egzotycznych roślin z całego
świata?
Tak. Tylko my idziemy na łatwiznę. Paradoksalnie trudniej jest hodować nasze
rodzime rośliny i ich odmiany, bo trzeba
robić siewki, szczepić, itd. A wiele roślin
egzotycznych, jak np. cyprysiki bardzo
łatwo się ukorzeniają i dlatego szkółkarze
idąc na łatwiznę, chętnie się nimi zajmują.
Gdyby wprowadzić akcyzę 500% na rośliny egzotyczne, automatycznie byłyby
bardzo drogie, a nasze rodzime rośliny
zyskałyby więcej łask.
Ludzie często nie wiedzą co sadzić. Idą
do osoby zajmującej się sprzedażą i
kupują to, co się im poleca.
Brakuje fachowości i etyki. Liczy się
tylko zysk. Kiedyś cechy rzemieślnicze
dbały o etykę zawodową, ale teraz nie
warto, bo pieniądz jest najważniejszy. To
nie dotyczy tylko roślin. Nowa „kultura”
weszła do wszystkich dziedzin. Brak etyki
w medycynie, architekturze itd. Wszędzie
to zauważamy. Trzeba szukać hodowców
z pasją, doświadczeniem, wiedzą. Można
takich znaleźć.
Utarło się, że wycięcie każdego drzewa
to zbrodnia. Ale studenci, którzy zajmowali się zielenią Ustronia stwierdzali, że
park przy amfiteatrze jest za ciemny.
Oni powiedzieli swoje, a park jest dalej
ciemny i dalej tam ludzie nie chodzą.
To błąd. Często mylimy dwie rzeczy.
Ochrona przyrody jest trochę inna działką
niż pielęgnacja parku. W parkach nie muszą być przestrzegane wszystkie zasady
ochrony przyrody, którą należy zachować
dla krajobrazu wolnego. W miastach najważniejsza jest użyteczność i zasady bezpieczeństwa. Drzewa zagrażające trzeba
wycinać bez jakichkolwiek rozmyślań, bo
może się przydarzyć tragedia. Parki trzeba
pielęgnować, a wycinka drzew jest elementem pielęgnacji. Oczywiście wycinka
przemyślana, pozycyjna, zdrowotna, itd.
Park, w którym drzewa nie są wycinane,
niszczeje. Rozsypuje się jego system estetyczny, zacienione drzewa nie mogą się
rozwijać, nie mają szans objawić swojego
piękna. Park to nie jest las, gdzie drzewa
nie mają u dołu gałęzi, by było jak najmniej
sęków, by drewno było najlepszej jakości.
Dlatego drzewa w lesie hoduje się w dużym
zagęszczeniu. W parku jest inaczej.
W Ustroniu mieliśmy piękne polany na
Czantorii, Równicy, skąd można było
podziwiać piękne panoramy. Nie były to
polany naturalne, bo ludzie kiedyś ten
las wykarczowali żeby wypasać owce.
Teraz te polany zarastają. Jak postępować? Wycinać, czy nie wycinać?
Moim zdaniem należałoby wyodrębnić
miejsca, które pozostawione same sobie
naturalnie zarosną. Jednak warto też zrobić
coś dla ludzi i rozsądnie wyznaczyć miejsca widokowe, jako atuty krajobrazowe
dla potomnych.
Wojsław Suchta, Monika Niemiec
9 kwietnia 2009 r.

Jan Śliwka opowiadał o pasterstwie na Czantorii.

Fot. W. Suchta

opiekunowie gór

Dzisiaj owiec nie uświadczysz na Czantorii czy Równicy, pasą się jedynie gdzieniegdzie w przydomowych ogródkach.
Warto jednak podkreślić, że pasterstwo
istotnie wpłynęło na historię ustrońskiego
uzdrowiska. Od pasterstwa uzdrowisko
się zaczęło, bo żętycę pito już w połowie
XVIII wieku.
Gdybyśmy się cofnęli w czasie o 50 lat,
owce właśnie ruszałyby na łąki popędzane przez pasterzy. Byłby wśród nich Jan
Śliwka.
- Jestem najstarszym owczarzem w Beskidach. Stuknęło mi 83 lata, ale czuję się
jak bym miał 50 – mówi J. Śliwka. - Żeby
mnie i mojej pani było miło, utrzymujemy teraz tylko 15 owiec, 10 kóz. Latem
robimy bryndzę dla rodziny i znajomych.
Trochę to owczarstwo utrzymujemy.
J. Śliwka wiele lat był prezesem ustrońskiego koła owczarzy, działał w zarządzie
związku w Katowicach. Był bardziej
ustrońskim magnatem owczarstwa niż
pasterzem, bo miał 50 hektarów pola i tyle
owiec, że trudno zliczyć. Jest przy tym
człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym ludziom, szarmanckim. A o owcach
potrafi mówić godzinami.
- Moi kochani, nie jest dobrze. Cała powojenna praca w górach została zmarnowana.
Góry są najpiękniejsze, kiedy pasą się na
nich owce i są też najlepiej przez owce
eksploatowane. Krowy niszczą nawierzchnię, bo są za ciężkie. Owce to najlepsi
opiekunowie gór. I lasom było z nimi dobrze. Teraz owiec nie ma, a lasy umierają.
Można było wręcz zauważyć naturalne
sadzenie lasów przez owce. Chodząc pod
drzewami owce robiły dziury w ziemi, do
nich wpadały nasiona, a potem zwierzęta
je zakopywały. Łąki, na których pasły się
owce, zamieniały się w lasy.
Jestem owczarzem ze Stokłosicy z Wielkiej Czantorii. Tam w okresie międzywojennym działałem w spółce szałaśniczej.
Owczarstwem zajmował się mój dziadek,
mój ojciec. Na Czantorii było kilku gaz9 kwietnia 2009 r.			

dów: Szlauerowie, Cieślarowie, Słowiokowie. Nasza rodzina miała i ma do dzisiaj
6 hektarów. Nigdy nie sprzedaliśmy ziemi
pod wyciąg. Dzierżawimy ją.
Za Polski Ludowej było tak, że jak ktoś
miał hektar ziemi, to mógł mieć 7-10
sztuk owiec. Jak się trawa pokazała, to
się wypędzało owieczki i tam do jesieni
się pasły. Było ich na górze od 100 do
200 sztuk w zależności od bujności trawy.
Jak do Nadleśnictwa przyszedł Sikora
i Nierostek, pozwolili wypasać w lesie
na starych łąkach, potokach. Bardzo nam
się od tego poprawiła gospodarka, bo
owce wprawdzie są zwierzętami stadnymi, ale lubią się popaść też osobno i coś
różnorodnego zjeść. Tak jak ludzie. Tak
nam się poprawiło, że jeden nauczyciel
w szkole mówił, że przyszły dzieci kułaka. Interweniowaliśmy u naszego fojta
Zawady i skończyło się z tym kułactwem.
Nie podobało nam się to przezwisko, bo
kułak kojarzy się z wyzyskiwaczem, a w
górach, jak chce się coś mieć, to trzeba
pracować.

Niecodzienni goście Muzeum Ustrońskiego.

Trzeba wcześnie wstać, 80 owieczek
wydoić i mleko na bryndzę przerobić.
Bryndzę mieliśmy tak dobrą, że brały
wszystkie GS-y w okolicy. Nie mieliśmy
krów na hali, więc siłą rzeczy nie dodawaliśmy mleka krowiego. Krowie mleko nie
jest dobre do bryndzy. Można ewentualnie
dodać koziego. Kiedy kończył się sezon
,liczyliśmy pieniądze zarobione na serach
i dzieliliśmy w zależności od tego, ile kto
miał owiec dojnych. Część przeznaczaliśmy na nawozy.
W roku 1946-48 zaczęły powstawać kółka rolnicze i powstał również związek hodowców owiec. Mieliśmy bardzo mądrego
prezesa Moskałę z Brennej. Skończył
szkoły w Austrii i Szwajcarii. Wprowadził
nawozy sztuczne i to bardzo dobrze robiło
łąkom. Tam, gdzie był naturalny nawóz,
można było wypaść 5-8 sztuk owiec, a na
sztucznym 10-15.
Dlaczego to wszystko upadło? Bo nie
ma zbytu na produkty. U nas leży wełna
i nikt jej nie chce. Kiedyś za kilogram
wełny można było kupić kilogram podsuszanej kiełbasy, teraz niedawno jeden pan
oferował mi 2,50 zł za kilogram wełny.
Mój znajomy z Poniwca zaorał wełnę na
polu a potem posadził tam ziemniaki. Miał
dziesięciokrotnie wyższy plon i bardzo
smaczne ziemniaki.
Miałem niedawno gościa zza granicy.
Obiecał przywieźć mi na wiosnę parkę kóz
alpejskich, które dają 3-5 litrów mleka.
Chciałbym spróbować hodowli, ale chyba
zostanę z tym sam, bo moja pani mówi, że
już wystarczy tej ciągłej harówki. Czas
odpocząć.
Wojsław Suchta, Monika Niemiec
Są to fragmenty gawędy, którą usłyszeliśmy w Muzeum Ustrońskim podczas
otwarcia wystawy na temat ustrońskiego
owczarstwa. Przygotowała ją etnolog Alicja Michałek z pomocą Małgorzaty Stec,
z wykorzystaniem eksponatów Marii Marianek, Jana Sztefka, Benedykta Siekierki.
Oprócz Jana Śliwki, o owczarstwie mówili
również Jan Sikora, prezes RSP „Jelenica”
w latach (1968-85) i Andrzej Pilch, mistrz
owczarstwa, ale również pszczelarstwa
i stolarstwa.

Fot. W. Suchta
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S. Gorzołka na Kubalonce.                          

Dobry W smarowaniu

Ustroniak Stanisław Gorzołka wywalczył złoty medal podczas
Mistrzostw Polski Amatorów w biegach narciarskich, które odbyły się 28 marca w Jakuszycach. Wygrał w kategorii mężczyzn
od 30 do 39 lat, biegnąc 10 km techniką klasyczną, co zajęło mu
niewiele ponad 39 minut. Mistrzem w swojej kategorii – mężczyzn
60-letnich i starszych został, ojciec Stanisława - Paweł Gorzołka
z Jaworzynki (41.48,16). 9 miejsce wśród mężczyzn od 50 do 59
lat zajął inny ustroniak Adolf Garncarz (49.24,18).

*

*

*

Ze Stanisławem Gorzałką mogę się umówić dopiero wieczorem,
bo jako budowlaniec pracuje do późnego popołudnia. Gdy gratuluję tytułu mistrzowskiego skromnie tłumaczy, że nie jest to takie
wielkie osiągnięcie. Od razu zaznacza, że dwóch najsilniejszych
konkurentów nie przyjechało. Mówi, że równie ważne jak tytuł
mistrzowski, jest dla niego 309. miejsce w Izerskiej Pięćdziesiątce,
w której startowało 3.500 zawodników, albo 9. miejsce w Biegu
Piastów. Liczy się przede przede wszystkim ranga zawodów
i poprawianie własnych wyników.
- Warunki w Jakuszycach były bardzo trudne. Kiedy o 10 rano
startowali zawodowcy sypał mokry śnieg – relacjonuje pan Stanisław. – Amatorzy ruszyli ze wspólnego startu o godz. 13. Nie
padało, ale po mokrym wiosennym śniegu ciężko się biegnie.
Trzeba dobrze trafić ze smarami, bo przy klasyku bez dobrego
trzymania narty uciekają przy podjazdach, a nawet na prostkach.
Ja już biegam 20 lat i w smarowaniu jestem dobry.
Gdy pan Stanisław miał 17 lat stał u progu kariery sportowej,
jednak dopadło go zapalenie płuc i musiał na rok przerwać treningi.
Gdy latem chciał rzucić się w wir pracy dowiedział się, że jesienią
pójdzie do wojska. Ostatecznie mundur przywdział dopiero trzy
lata później, ale do zawodowego sportu już nie było powrotu.
Amatorsko zaczął biegać za namową ojca już po przeprowadzce
z Jaworzynki do Ustronia.
- Na co dzień trenuję w Ustroniu i bardzo się cieszę, że za
sprawą Andrzeja Nowińskiego są robione trasy, działa szkółka – stwierdza mistrz. – Lubię biegać na Brzegach nad Wisłą,
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a cały grudzień chodziłem na Poniwiec. Nie jest to blisko, a dzień
w zimie mamy krótki. Musiałem sobie odpowiednio ustawiać
pracę, żeby móc trzy dni w tygodniu trenować. Dobrze się ćwiczy
na Kubalonce, ale to dość daleko, poza tym szkoda samochodu
na te dziury w drodze.
To, że Stanisław Gorzałka jest amatorem nie znaczy, że nie musi
regularnie trenować. Żeby mieć wyniki trzeba się zmobilizować
i w weekend, i w złą pogodę. Trzeba kupić dobre narty, kije, ale
ponoć buty już nie muszą być z najwyższej półki. Dużo kosztują
smary. Koszt „mydełka” – jak mówią sportowcy - wielkości
świeczki do podgrzewacza to około 400 złotych. Gdy pytam, czy
żona się nie buntuje, pan Stanisław śmieje się:
- Jedni chodzą na piwo, wydają na papierosy, a ja biegam. Obydwie pasje kosztują i zajmują dużo czasu. Moja służy zdrowiu.
Jak zachęcić młodych do biegania, które może nie wyzwala
takiej adrenaliny jak narciarstwo alpejskie, snowboard, ale daje
dużo satysfakcji? Podobno wciąga, trzeba tylko zacząć.
- Rozwijają się wszystkie mięśnie, ciało świetnie pracuje, kształtuje się. Pod tym względem nie znam lepszej dyscypliny – zachwala
S. Gorzołka. – Moi znajomi mówią, że po pracy w biurze, przed
komputerem, nie ma lepszego odpoczynku. Ważne jest również
to, że przy bieganiu na nartach nie przeciąża się stawów. Ja na
przykład nie mogę uprawiać biegów przełajowych czy górskich
jak mój ojciec, bo kolano mi szwankuje. Nie startuję na dystansach dłuższych niż 15 kilometrów. Na nartach mogę zrobić i 50
kilometrów.
Do większego zainteresowania bieganiem na nartach na pewno
przyczynią się sukcesy Justyny Kowalczyk, z którą pan Stanisław
spotkał się 4 lata temu na trasie Biegu Podhalańskiego. Na zjazdach nasza mistrzyni trochę płużyła, a pan Stanisław zjeżdżał
bez hamowania. Dzięki temu dotrzymywał jej kroku przez około
12 kilometrów. Kiedy zaczął się płaski odcinek trasy Justyna
Kowalczyk ruszyła do przodu i za chwilę już jej nie było widać.
- Już wtedy miała tę siłę – wspomina biegacz z Ustronia. - Na
mecie ojciec powiedział mi, że to młoda polska reprezentantka.
Obserwowaliśmy wspólnie jej starty i stwierdziliśmy, że będą
z niej ludzie.
Monika Niemiec

S. Gorzołka w zawodach na bulwarach.

Fot. W. Suchta
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MOKATE  PRZEJMUJE  W  CZECHACH

Nie wszystkie firmy dotknął
kryzys. W natłoku informacji
o producentach borykających
się skutkami załamania gospodarczego – uwagę zwracają
komunikaty płynące z Mokate.
O odmiennej wymowie. Oto
znany polski producent kawy
i herbaty nabył kolejne czeskie
przedsiębiorstwo. Z początkiem
marca br., w wyniku tej transakcji, do grupy ośmiu firm Mokate
dołączył dziewiąty podmiot
- „Marila Balirny” z siedzibą
pod Pragą.
Marila to przedsiębiorstwo
z wieloletnią tradycja, specjalizujące się w kawach ziarnistych
i mielonych, produkujące także
cappuccino oraz wyroby cukiernicze. Kawa Marili „Standard”, wytwarzana od czasów
drugiej wojny światowej, jest
głęboko zakorzeniona w konsumpcyjnych przyzwyczajeniach Czechów; w swoim czasie
pełniła w społeczeństwie rolę
„zastępczej waluty”, podobnie
jak u nas paczki kawy zdobywane „spod lady”. Poza kawą
i cappuccino Marila produkuje
asortyment biszkoptów, wafli
i pierników. Sprzedaż wyrobów cukierniczych to około
40% wartości całej sprzedaży,
w której dominuje kawa.
Mocną stroną czeskiego producenta jest własna palarnia
kawy. Stanowi ona część kompleksu produkcyjnego, wyposażonego w nowoczesne linie
technologiczne, magazyny oraz
pomieszczenia ekspedycji. Marila zatrudnia około 170 pracowników, co przy automatyzacji procesów produkcyjnych
w pełni zabezpiecza jej potrzeby.
Najbliższe dni Mokate zamierza poświęcić na skoordynowa-

nie prac wewnątrz grupy, tak
aby włączyć Marilę w sprawny system zaopatrzenia oraz
zapewnić jej znaczący udział
w ogólnej ofercie. Trwają prace
nad wzbogaceniem asortymentu czeskiego partnera, a przede
wszystkim – nad wprowadzeniem jego wyrobów do oferty eksportowej. Ustalono, że
w tym zakresie Marila posiada obiecujący potencjał, nie
w pełni dotąd wykorzystany.
„Wchodząc w posiadanie
czeskiej Marili, Mokate potwierdziło swe zainteresowanie
rynkami Europy ŚrodkowoWschodniej. Pozostają one
elementem naszej strategii realizowanej konsekwentnie od
kilku lat” - stwierdziła Teresa
Mokrysz, właścicielka grupy
firm Mokate. Firmy Mokate znajdują się na Słowacji,
Węgrzech i Ukrainie. W Czechach jest ich najwięcej, bo
aż trzy. Jest to m.in. rezultat
wcześniejszych akwizycji;
w roku 2005 Mokate przejęło
herbacianą firmę „Dukat” ze
Zlina, a w roku następnym
w skład grupy wszedł „Timex”
- producent kawy z Moraw.
Serię akwizycji Mokate rozpoczęło jednakże od Polski,
przejmując w 2002 roku „Consumera” w Środzie Wielkopolskiej, co pozwoliło wejść na
krajowy rynek herbaty.
Największe zakłady produkcyjne Mokate nadal zlokalizowane są w kraju. Spółka
z o.o. w Żorach jest kombinatem kawowym, produkującym
m.in. cappuccino, które opanowało około 80% rynku tek
kategorii. Herbaty są domeną
Spółki Akcyjnej w Ustroniu;
firma ta wprowadziła Mokate
na drugie miejsce w Polsce na
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herbacianym rynku. Znaczący udział w ofercie mają również półprodukty dla przemysłu spożywczego (zabielacze
i spieniacze), w całości wytwarzane w zakładach w Ustroniu
i w Żorach. W tej dziedzinie
Mokate jest jednym z największych dostawców w Europie.
Od kilku lat Mokate sporo inwestuje w najnowsze technologie. Rok 2009 będzie kolejnym
okresem modernizowania linii
technologicznych; na zakup
maszyn i urządzeń firma wyda
około 14 mln złotych.
Plany grupy Mokate na rok
bieżący są ambitne. Założono
blisko 20% dynamikę sprzedaży, co pozwoli firmie zbliżyć się
do pułapu pół miliarda złotych
w skali rocznej. W strukturze
obrotów eksport utrzyma na
poziomie bliskim 40%. Zatrudnienie, po uwzględnieniu akwizycji, przekroczy 1 400 zatrudnionych. Mokate nie powiedziało ostatniego słowa także
w przejęciach; dobra kondycja
finansowa sprawiła, że trwają
prace na wytyczeniem dalszych
kierunków ekspansji.
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Podejmuję się chyba zadania niewykonalnego – napisać coś nowego i mądrego
o jajku! Powód, dla którego właśnie teraz
zamierzam nieco poprzynudzać na ten
temat wydaje się dość oczywisty. Jajko to
przecież jeden z wielu symboli tradycyjnie
i nierozerwalnie związanych ze świętami
Wielkanocnymi, będąc jednocześnie oczywistym, ba, wręcz niezbędnym składnikiem
otaczającej nas przyrody. Naszą opowieść
o jajach wypada zacząć – jakże by inaczej
– ab ovo, czyli jak mawiał Horacy, od jaja,
tym bardziej, że jak głosi inna znana łacińska sentencja, omne vivum ex ovo - wszystko, co żyje, pochodzi z jaja (to twierdzenie
przypisywane jest angielskiemu fizjologowi, Williamowi Harveyowi, żyjącemu na
przełomie XVI i XVII wieku).
Jajko ma kształt… jajowaty i jest zbudowane jak… jajko. Ot, takim to oto krótkim
i świadczącym o niezbyt
lotnym umyśle autora
stwierdzeniem, mógłbym
skwitować rzecz tak oczywistą dla wszystkich, jak
budowa i kształt jajka.
Kogo więc nudzi czytanie
o rzeczach oczywistych,
ten niech lepiej daruje sobie kilka najbliższych zdań i od razu przeskoczy wzrokiem
do kolejnego akapitu. Z naukowego punktu
widzenia jajo jest jednym z etapów rozwoju
żywego stworzenia, będącego na przykład
owadem, rybą, płazem, gadem, ptakiem
lub należącego do niezwykłej, aczkolwiek
nielicznej grupy ssaków (mowa tu o choćby
o stekowcach, czyli żyjących w Australii
dziobakach i kolczatkach australijskich).
Biologicznie rzecz ujmując jajo to żeńska
komórka rozrodcza, która po zapłodnieniu
została otoczona osłonkami i zniesiona,
czyli „wydalona” przez samicę na zewnątrz.
Zawarte w jaju surowce odżywcze oraz
osłony, pozwalają na rozwój zarodka bez
kontaktu z organizmem matki. Jajo jest więc
niczym innym, jak bezpiecznym środowiskiem rozwoju nowego organizmu w jego
wczesnych fazach, będąc i spiżarnią, i żłobkiem jednocześnie. W centrum jaja znajduje
się kuliste żółtko z tarczką zarodkową
(w znanych wszystkim jajach kurzych,
tarczką zarodkową jest ciemna plamka na
żółtku). Żółtko to substancje odżywcze, natomiast z tarczki rozwija się zarodek. Kula
żółtkowa jest otoczona błoną oraz białkiem,
czyli mieszaniną wody i albumin - białek.
Całość otaczają dwie przylegające do siebie
pergaminowe błony, pomiędzy którymi na
tępym końcu jaja tworzy się niewielka komora powietrzna. Zewnętrzną osłonką jest
skorupka, skórzasta u gadów, a twarda, bo
wysycona wapniem u ptaków. Skorupka
jaj ptaków nie jest lita, ale usiana licznymi
porami – mikroskopijnej wielkości otworami, umożliwiającymi wymianę gazów,
co jest warunkiem prawidłowego rozwoju
zarodka (do środka jaja dostaje się tlen, a na
zewnątrz wydostaje dwutlenek węgla).
Interesujące są wszelkie dane dotyczące
rozmiarów, szczególnie tych ekstremalnych,
jaj. Spośród żyjących gatunków ptaków
rekord pod względem wielkości jaj dzierżą strusie, z ponad 1,5-kilogramowymi
jajami, a ich przeciwieństwem są kolibry z
jajeczkami o wadze zaledwie 0,25 grama!
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Największe jajo wśród innych zwierząt
– nie-ptaków – składają niektóre gatunki
rekina, a ich długość dochodzi do blisko 20
cm. Wiadomo, że jaja zawierające mnóstwo
substancji pokarmowych, są smakowitym
kąskiem dla wielu zwierząt, w tym dla człowieka oczywiście także. Zapewne jakieś
tabu pokarmowe nie pozwala nam odżywiać
się jajami wszystkich ptaków, toteż „okradamy” z jaj przede wszystkim kury oraz
kaczki, gęsie, przepiórki i strusie, zajadając
się przy okazji kawiorem, czyli ikrą, będącą
niczym innym jak jajami ryb. Typowe kurze
jajo składa się w 74,8% z wody, w 12,6%
z białek, w 10,0% z tłuszczu (z czego 3,8%
to tłuszcze jednonienasycone, 3,1% tłuszcze
nasycone, 1,4% wielonienasycone, a ok.
0,42% to cholesterol) i w 1,1% z węglowodanów, którymi prawie wyłącznie są cukry
proste. Do tego dochodzą cenne substancje

Jajo
mineralne - fosfor, żelazo, chloru, potasu, sodu, siarki i magnezu oraz witaminy
A, D, z grupy B oraz PP. O zdrowotne walory spożywania jaj dość regularnie toczą
się istne bitwy i kampanie, w których to raz
przeciwnicy, a raz zwolennicy jaj osiągają
medialną przewagę.
Ze względu na zawartość całe jaja, a czasem tylko żółtka, dodawano w średniowieczu do zaprawy murarskiej. A że kleiszcze
to było całkiem solidne, świadczyć może
nie jedna gotycka katedra, budząca do dziś
nasz podziw. Także malarze – i sztalugowi, i ścienni – wiele zawdzięczają jajom,
które dawniej używano jako spoiwa farb
temperowych.
Kształt jaja jest niezwykle istotny dla
znoszącej je samicy, ze względów nad
którymi nie będę się tu rozwodził. Dodam
tylko, że Julian Tuwim w swym przebłysku
genialności zwrócił uwagę, że gdyby jajko
miało inną formę, życie kury byłoby potworne. Przyrodnicze znaczenie kształtu jaj
jest troszkę szersze. Proszę poturlać choćby
kurze jajo. Da się go toczyć prosto? Raczej
nie, jajo zatoczy mniejszy lub większy krąg.
Trudno więc, żeby jajo potoczyło się gdzieś
daleko, jeśli już przypadkowo wytoczy
się poza gniazdo. Stożkowate jaja znoszą
zwłaszcza ptaki gatunków gnieżdżących się
na skalnych wąskich półkach i wypustach,
i niezbyt przykładających się do budowy
gniazd. Im zazwyczaj za gniazdo starczy
kilka patyków czy licha wiązka trawy, łatwo
więc o potoczenie się jaj w przepaść. Postawić jajo sztorcem na płaskiej powierzchni
to zadanie w zasadzie niemożliwe do wykonania. Chyba, że ma się umysł Krzysztofa
Kolumba - ten wielki odkrywca postawił jajko po prostu je nadtłukując na wierzchołku,
czym zasłużył sobie na pamięć potomnych,
posługujących się odtąd powiedzonkiem
o „jajku Kolumba”.
W sprawie inteligencji jaj zabrał głos Jan
Brzechwa, poświęcając im znany wiersz
o jajku mądrzejszym od kury. Swój pogląd na ten temat wyraził Stanisław Tym,

stwierdzając, że pewna kura zniosła jajko
mądrzejsze od kury. Była to głupia kura.
Wiele atramentu zużyto dotąd na dywagacje nad odwiecznym dylematem – co jest
starsze, jajko czy kura? Zapewne sporu tego
nigdy nie rozstrzygniemy. Warto zwrócić
uwagę, że jaja – zwłaszcza te nieświeże
– mają ogromną przewagę nad kurami chociażby w chwili, kiedy trzeba wyrazić swoje
niezadowolenie, a przekonał się o tym nie
jeden artysta i polityk. „Oberwać” jajem
to zapewne sytuacja mało komfortowa,
ale w sumie każdy, kto tego doświadczył,
chyba powinien być wdzięczny, że kura do
tego celu jest mało poręczna. Któż z nas
natomiast nie marzył o swojej codziennej
porcji „złotych jaj”? W bajce La Fontaine’a
złote jaja składa kura, według Ezopa gęś,
a o pawiu znoszącym złote jaja śpiewał
nieodżałowanej pamięci lider bluesowego
Dżemu, Ryszard Riedel.
Z jaj ponoć narodził się
znany nam świat, w co wierzyły ludy zamieszkujące
kontynent euroazjatycki
i północną Afrykę od Galii
i Kartaginy, po Indonezję
i Japonię. Jajo to przede
wszystkim symbol zmartwychwstania, odrodzenia się i powrotu do życia. I bynajmniej nie tylko z chrześcijaństwem i z Chrystusem powstającym z grobu związany.
Jajo znajdujemy w religijnej symbolice od
wierzeń staroegipskich, poprzez rzymskie,
galijskie, a na germańskich skończywszy.
Nasze święta Wielkiej Nocy pełne są jaj, zarówno tych zjadanych (i tu także nie sposób
rozstrzygnąć jednoznacznie w jakiej postaci
spożywane jaja są najsmaczniejsze), jak
i stanowiących jedynie ozdobę świątecznego stołu, jako pisanki. Technik zdobienia pisanek jest mnóstwo. Na tym tle
może ubogo, ale jakże ciekawie prezentują
się naturalnie zabarwione skorupki jaj
składanych przez nasze rodzime gatunki
ptaków. Duże w tym względzie panuje
zróżnicowanie, ale można wskazać pewną
prawidłowość. Jasną barwę mają jaja składane przez ptaki budujące gniazda ukryte
(w dziuplach) lub zamknięte, w kształcie
kuli bądź worka. Białe jaja składają sowy,
dzięcioły, zimorodki, białe z nielicznymi
plamkami - sikorki i świstunki, a niebieskawe - np. muchołówki. Jaja ptaków
budujących gniazda odkryte mają skorupki
w barwach upodabniających je do podłoża,
na którym zostało zbudowane gniazdo.
Skrajnym przykładem są gliniastooliwkowe,
z zielonkawym lub brązowawym odcieniem, jaja mew, składane po prostu
w zagłębieniach wygrzebanych w ziemi.
Chcąc podziwiać barwy jaj dzikich ptaków pamiętajmy, że złożone są pilnowane
i wysiadywane najczęściej przez samicę, ale
często także przez samca. Spłoszony ptak
często porzuca gniazdo z jajami, z których
już nie wykluje się nowe skrzydlate pokolenie. Lepiej naszą ciekawość zaspokoić
barwnymi tablicami, jakich sporo znaleźć
można w książkach poświęconych ptakom
lub zdając się na odrobinę szczęścia i odnajdując skorupki wyrzucane z gniazd przez
szczęśliwych ptasich rodziców. Spokojnych
Świąt i smacznego jajka życzy
Aleksander Dorda
9 kwietnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
i Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustroń Poniwiec
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu

Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Hermanice
Zgodnie z §8 ust.3 Statutu dla Osiedla Ustroń Hermanice
stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Ustroń
Nr XXVI/230/2004 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie
uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ustroń podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2009 r.
o godz. 17 w Przedszkolu Nr 4 w Ustroniu przy
ul. Wiśniowej 13, odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
Ustroń Hermanice, na którym przeprowadzony zostanie
wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Ustroń Hermanice.
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla uprawnionych do
głosowania.
Osiedle Ustroń Hermanice obejmuje ulice:
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Czereśniowa,
Choinkowa, Dominikańska, Długa ( od nr 37 po stronie lewej
i od nr 40 po stronie prawej ), Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna,
Jaśminowa, Katowicka ( od nr 100 do nr 178 po stronie prawej
i od nr 101 do 201 po stronie lewej ), Kwiatowa, Laskowa,
Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Osiedlowa, Owocowa, Orzechowa, Porzeczkowa, Różana, Sosnowa, Siewna, Sztwiertni,
Skoczowska (do nr 99 po stronie lewej i do nr 98 po stronie
prawej), Stellera, Wodna, Wspólna, Wiśniowa, Urocza.
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec

Burmistrz Miasta Ustroń
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
14 kwietnia 2009 roku, o godz. 17 w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Ustroń, w Ustroniu przy ul. 3 Maja 108, odbędzie się
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Ustroń Poniwiec,
na którym przeprowadzony zostanie wybór Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Ustroń Poniwiec.
Warunkiem ważności Ogólnego Zebrania, na którym odbywają się wybory Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu, zgodnie z §8 ust. 4 w/w Statutu jest obecność co najmniej 3% mieszkańców osiedla uprawnionych do
głosowania.
Osiedle Ustroń Poniwiec obejmuje ulice:
Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa,
Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa,
Słowików, Topolowa, Wiązowa.
Burmistrz Miasta
Ireneusz Szarzec

Poszukuję opiekunki do dziecka
4-miesięcznego, od maja
Tel. 880-017-250
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Półwysep Sao Lourenço na Maderze. 			

Fot. J. Tomica

ATLANTYCKIE OSOBLIWOŚCI

Jedyna roztropna rada na tzw. kryzys
brzmi bodajże: „robić swoje”, ale w burzliwych czasach tym chętniej uciekamy
w odległe, bajeczne zakątki – przynajmniej
myślą. Nie musiano przeto w Muzeum
Ustrońskim martwić się o frekwencję na
spotkaniu z Janem Tomicą, który 12 marca opowiadał o swoich „atlantyckich podróżach od Lanzarote do Madery”. Jednak
także prelegent – znany z poszukiwania na
własną rękę (i odpowiedzialność) ciekawostek zarówno geologicznych, jak historycznych – wyrobił sobie już markę. Nie
będzie czczym schlebianiem stwierdzenie,
że bywalcy muzealnych imprez dopytują
o kolejne z nim spotkania. Może więc
najwyższa pora zastanowić się nad książką? Brakuje wśród publikacji w regionie
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dobrej prozy podróżniczej, przygodowej
i popularnonaukowej zarazem.
Przybyłych do Muzeum emerytowany
geolog z nieodmienną swadą i dowcipem
oprowadzał po Wyspach Kanaryjskich
oraz sąsiedniej Maderze, posiłkując się
projekcją przeszło 200 fotografii. Sam
bawił na miejscu od października do grudnia 2008 r., lecz nie był to jego pierwszy
pobyt w tamtych stronach. Przyznał, że
dla niego szalenie frapujące jest np. niby
„monotonne” centrum wyspy Fuerteventura, gdzie jak okiem sięgnąć tylko skały
i skały – za to struktury geologiczne widać
jak na dłoni. Ale już „efekty specjalne” na
Lanzarote wprawiają w zachwyt nawet laików. W rejonie, gdzie na obsianej ok. 300
kraterami wyspie (rekordowe zagęszczenie

wulkanów) w 1730 r. obudziła się magma,
zbiornik tej gorącej masy leży zaledwie
3 km pod powierzchnią. Stąd temperatura
gruntu sięga 80 stopni.
- Przy restauracji nomen omen „El Diablo” obsługa pokazuje rozmaite ciekawe
sztuczki – komentował kolejne zdjęcia Jan
Tomica. - Do wykopanego dołu wrzuca
suchy chrust, który w trzy minuty się
zapala, a z otworu bucha duży płomień.
W inne miejsce wlewa się wiadro wody
i po chwili tryska stamtąd gorący gejzer.
Na dodatek wszystkie dania w „El Diablo” są przygotowywane w piecach czy
na rusztach, które wykorzystują ciepło
pochodzące z ziemi.
Co więcej, geolog zademonstrował
widzom rozszerzające się szczeliny
w podłożu wyspy – może zwiastujące
nową erupcję? Niektórzy skłonni są lokalizować w okolicy legendarną Atlantydę.
Tymczasem ślady na klifie po dawnej plaży
(półwysep Papagayo) świadczą, że ruchy
tektoniczne wypiętrzyły teren, nie zaś
spowodowały jego zapadnięcie. Nie potrzeba jednak kataklizmu, aby poczuć się
igraszką żywiołów. Wystarczy tzw. podróż
z przygodami. - Na swój kemping Nauta
na Teneryfie powinienem płynąć promem
7 godzin, a zajęło mi to 11 – wspominał
prelegent. - Otóż w połowie drogi zepsuł
się jeden z trzech silników, drugi pracował
na 50% mocy. Zwolniliśmy i zaczęło nami
kołysać na boki. Siedzący koło mnie Niemiec z La Palmy nie krył przerażenia, bo
słyszał, że przy małej szybkości i silnej fali
bocznej istnieje spore niebezpieczeństwo
wywrócenia się promu do góry dnem.
Może myślał o katastrofie polskiego „Heweliusza”? W moim przypadku wszystko
skończyło się szczęśliwie, mechanicy
w końcu naprawili silniki, a kapitan kazał
dla pasażerów przygotować wystawną
kolację na koszt firmy. Ale trochę strachu
się najadłem, uraczony koszmarnymi wizjami sąsiada i niepokojącymi prognozami
pogody.
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Zew przygód dawał znać o sobie na każdym kroku. Na Teneryfie udało się panu
Tomicy powtórnie zdobyć najwyższy
szczyt wysp atlantyckich oraz Hiszpanii
– imponujący wulkan Teide. Opuściwszy
schronisko przed świtem, mógł przy fenomenalnym wschodzie słońca (uwiecznionym na serii zdjęć wywołującej westchnienia w Muzeum) uczcić… swoje
urodziny. Nie obyło się, naturalnie, bez
penetracji krateru i pomiaru ciepła gruntu.
Jednak przy 50 stopniach należało termometr pokojowy wyjąć, żeby go ocalić.
Dopiero w swej bazie podróżnik przeczytał o formacji skalnej Los Organos na
Gomerze. Te zdumiewające „piszczałki
organowe” ukształtowały się z lawy bazaltowej w środku krateru, a odsłoniła
je erozja od strony morza. Co ciekawe,
właśnie z tej wyspy odpłynął Kolumb
w kierunku „Indii”, zabrał też z miejscowej
studni wodę do ochrzczenia autochtonów
Nowego Świata. Natomiast autochtoni
z Gomery szczątkowo używają nadal języka… gwizdanego, którym ponoć można
przekazać ok. 4 tysiące (!) słów. Został on
zakazany przez hiszpańskich zdobywców,
gdyż nie potrafili go opanować, a bali się
„wygwizdania”.
Skorzystawszy z promocyjnego biletu
na Maderę, ustroniak zapoznał się z wyspą, gdzie m.in. dokonał żywota i spoczął
ostatni cesarz Austro-Węgier Karol I, beatyfikowany przez Jana Pawła II. Ale głębszy wydźwięk miała wizyta w rezydencji
w Funchal – miejscu pobytu marszałka
Piłsudskiego w latach 1930-31. Podróżnika zdziwiło ciepłe przyjęcie przez obecną
właścicielkę. Nikt przecież nie przepada
za turystami zakłócającymi prywatność.
Okazało się jednak, że ostatnim Polakiem,
który tam gościł, był… Lech Wałęsa, i to
trzy lata wcześniej.
Cóż, na pewno Madera kojarzy się
o wiele bardziej ze szlachetnym winem.
Ale prócz winnic czy plantacji bananowców można tam spotkać jako roślinę dziką
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i pospolitą potężne aloesy, które kwitną
stożkowatymi, czerwonymi kwiatostanami!
Dla geologa rarytasem był jednak półwysep
Sao Lourenço – sterczące klify z osadami
wulkanicznymi i omywane przez morskie
fale bryły lawy o różnych barwach.
Po powrocie na Teneryfę pan Tomica
mógł, spoglądając z kempingu na Teide,
wspominać swą wspinaczkę, zwiedzane
zabytki i egzotyczne atrakcje dla cudzoziemców, cieszyć się poznawaniem nieszablonowych charakterów, które też „nosi
po świecie”, a w końcu przemyśliwać nad
drobnymi osobliwościami, rzucającymi
inne światło na wiele kwestii.
- W drodze powrotnej z Sao Lourenço
można zobaczyć nowoczesne miasto Ma-

Bajeczny Ogród Kaktusów na Lanzarote.

chico, zbudowane w miejscu pierwszej
osady portowej, założonej przez Portugalczyków. Stamtąd widać jedyne na świecie
lotnisko, pod którym długim tunelem
biegnie autostrada. Nietrudno zgadnąć, że
w czasie lądowania samolotu przejeżdżający pod płytą lotniska mają duszę na ramieniu: wszystko niesamowicie huczy, dygoce
i można odnieść wrażenie, jakby się miało
momentalnie zawalić. Z kolei ciekawostką
w Machico i sąsiednim Caniçal jest to, że
wśród wędkarzy na nabrzeżach portowych
dostrzega się wiele… kobiet. Biedne one,
skoro chłopom na Maderze nie chce się
nawet ryb łowić!
I to się nazywa kryzys. Tożsamości.
Katarzyna Szkaradnik

Fot. J. Tomica
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska
Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.
Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
Wypożyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne, pi¹tek: 8.00 - 18.00.
Muzeum USTROńSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:
w poniedzia³ki 9 - 15, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15
		
w soboty, niedziele 9.30 – 13.
„Zbiory Marii Skalickiej” OddziaŁ Muzeum USTROŃSKIEGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44,
e-mail: muzeum.skalickiej@neostrada.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-    oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
.

Galeria „Pod Jodłą”

„Cieszyńskie niebo”- wystawa plakatu teatralnego, filmowego i regionalnego Władysława Szpyrca
- wystawa czynna: 1.04 - 15.05
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16,
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.
Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. Galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

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

- wtorek 9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;
Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.
EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE „MARIA MARTA”
ul. Polańska 87a, adres kontaktowy: pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.
MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
stowarzyszenia i zwiĄzki:
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.0012.00 sala nr 2.
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2.
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie”Można Inaczej”w Ustroniu
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu:
środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-18.00
Oddziały osrodka przy:
SP1 poniedziałek 12-15; SP2 czwartek 13-16; SP3 środa 11.30-14.30 (gr. młodsza), czwartek 13.3016.30 (gr. starsza); SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
Pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 środa12.30-15.00.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W HERMANICACH
• poniedziałek (16 - 18) - zajęcia sportowe oraz komputerowe
• wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz co dwa tygodnie zajęcia komputerowe
• środa (16 - 18) - zajęcia plastyczne
W drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem.
• czwartek (16 - 18) - dzień nauki, III czwartki miesiąca zajęcia psychoedukacyjne
• piątek (16.30 - 18.30) - program regionalny oraz gry i zabawy
W drugi i czwarty piątek miesiąca w trakcie zajęć istnieje możliwość konsultacji z logopedą oraz zajęcia
logopedyczne dla chętnych
• sobota (9 - 12) - gry i zabawy, zajęcia teatralne oraz bajki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.
Miejska informacja turystyczna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
StraŻ MiejskA USTROÑ
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
Chrzeœcijañska Fundacja „¯ycie i Misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motocykli zabytkowych - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czytelnia katolicka
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
Aerobik - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00; środa i piątek - 19.00 - 20.00.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)   
Mityng AA - czwartek od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
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1 kwietnia dzieci z młodszych klas szkół podstawowych i przedszkoli
witały wiosnę. Zebrały się pod bocianim gniazdem i miały nadzieję,
że boćki przylecą. Dzieci przygotowały transparenty, recytowały
wierszyki i śpiewały. Imprezę przygotowała nauczycielka Monika Kosińska. Boćki przyleciały następnego dnia.
Fot. W. Suchta
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felieton

Tak sobie myślę

Świąteczne zwyczaje
Wielkie, chrześcijańskie święta związane
są w naszym, i nie tylko w naszym, kraju
z licznymi obyczajami. Trudno wyobrazić
sobie święta Bożego Narodzenia bez wieczerzy wigilijnej i owych licznych potraw,
które zgodnie ze zwyczajem, powinny się
w tym czasie pojawić na stole. Nie ma
też tych świąt bez kolęd, choinek, przedświątecznych zakupów i przygotowań,
bez uroczystych nabożeństw i rodzinnych
spotkań. Podobnie bywa też przy świętach
wielkanocnych. Powtarza się szał przedświątecznych zakupów, sprzątania i innych
przygotowań. Dzwony wzywają na nabożeństwa rezurekcyjne i rodziny zbierają
się przy świątecznych stołach. Nie może
zabraknąć pisanek, świątecznych szynek,
zwyczajowych ciast, w katolickich rodzinach „święconego”, a w naszym mieście
także „murzynów”.
„Murzyny”, czyli ciasta z wędzonką czy
kiełbasą w środku, są takim ustrońskim
obyczajem. Nie znanym gdzie indziej, często nawet w sąsiednich miejscowościach.
Kiedyś na święta wielkanocne piekło się
tyle „murzynów”, ile było osób w rodzinie.

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (39)

1. Gdy zbliża się czas świątecznej zadumy warto nawiązać do refleksji filozoficznej
i religijnej Stefana Swieżawskiego (19072004). Analizując problemy kieruje się on
dewizą: „wiele potwierdzać, mało zaprzeczać, często rozróżniać”. Jego wypowiedzi
– zdeklarowanego filozofa-chrześcijanina
– dotyczące filozofii, religii i moralności
spotykają się ze społecznym zainteresowaniem. Zalicza się go do tych myślicieli opiniotwórczych, którzy ukazując swe racje,
wchodzą również w spór z przyjętymi we
własnym środowisku przekonaniami.
2. Rozpatrując rolę filozofii w ludzkim życiu, Swieżawski postuluje uznanie
szczególnej wartości filozofii. We współczesnej kulturze zauważa „niebezpieczeństwo sfałszowania rzeczywistej skali
wartości i uznania za wartości pierwsze
tych, które są jakimiś wartościami, ale
nie naczelnymi”. Przestrzega, że łatwo
„stracić smak dla klasycznego piękna
i dla autentycznego waloru filozofii”.
Obecnie „jak w wielkim kotle czarownic
przetapiają się wszystkie prawdziwe i pozorne wartości” i „łatwo zgubić miejsce,
które należy się filozofii”. Przed własną
twórczością Swieżawski stawia zadanie
właściwego określenia miejsca filozofii
w kulturze i w ludzkim życiu.
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I każdy miał swojego „murzyna”. Jednemu starczał on na całe święta, a innemu
zaledwie na kilka godzin pierwszego dnia
świąt… Ten obyczaj nieco złagodniał i dla
najbardziej głodnych, są zazwyczaj w domach jeszcze dodatkowe „murzyny”.
Inna rzecz, że czasem owe „murzyny”
powodują zabawne nieporozumienia. Kiedyś zapraszałem na wielkanocne spotkanie
z „murzynem”. Po spotkaniu dwie panie
przyznały się, że przyszły na spotkanie
licząc na to, że zobaczą prawdziwego Murzyna, być może przebywającego w naszym
kraju Afroamerykanina. Dopiero, kiedy
spojrzały na nakryte stoły, zrozumiały, o
jakiego „murzyna” chodziło…
Zwyczaje świąteczne zazwyczaj podkreślają niezwykły, nadzwyczajny charakter
świąt. Chociaż nie zawsze i nie dla każdego
te zwyczaje są równie radosne. Choćby
świąteczny śmigus-dyngus. Niegroźny
wtedy, gdy chodzi o polewanie niewielką
ilością wody, czy perfum. Gorzej, gdy
zgodnie ze starym obyczajem, w ruch idą
wiadra pełne wody, czy wręcz sikawki strażackie. Jest to wielka frajda dla polewających, ale równocześnie kłopot dla polanych
i ociekających wodą. Czasem trzeba im się
wrócić z drogi do kościoła czy do domu,
do którego zostali zaproszeni… Trzeba się
przebrać, wysuszyć i wyjść z domu jeszcze
raz., licząc na to, że tym razem dojdzie się
szczęśliwie do celu.
Świąteczne zwyczaje nie zawsze związane są z treścią danych świąt, choćby świąt

Zmartwychwstania Pańskiego. Ba, nie zawsze mają jakieś chrześcijańskie uzasadnienie. Bywa nawet, że przynajmniej niektóre
z nich, sięgają swymi korzeniami w daleką
przeszłość, wręcz do czasów pogańskich.
Na stałe jednak związane są ze świętami.
Przynoszą bowiem jakieś urozmaicenie
w naszym życiu, stanowią kolorową odmianę w szarzyźnie powszednich dni.
Najwyraźniej istnieje silna potrzeba,
aby obok dni powszednich były także dni
świąteczne. Potrzebna jest nam wszystkim
jakaś świąteczna odmiana w naszym życiu.
A tę potrzebę zaspokajają właśnie dni świąteczne, szczególnie zaś wielkie święta, ze
swymi niezwykłymi zwyczajami. Zapewne
to sprawia, że wielkie święta chrześcijańskie, obchodzą nie tylko ludzie wierzący,
ale także niewierzący. Chociaż do tych drugich nie dochodzi religijna treść tych świąt,
to jednak są oni pod urokiem zwyczajów
z tymi świętami związanymi. A więc jak
wszystkich ogarniała gorączka świątecznych przygotowań, tak i dla wszystkich
przeznaczona jest świąteczna radość.
A więc i mnie wypada zakończyć ten
felieton najlepszymi życzeniami wesołych, pogodnych i błogosławionych świąt
wielkanocnych dla wszystkich czytelników
Gazety Ustrońskiej, a także wszystkich
mieszkańców Ustronia i ich świątecznych gości. Oby wszystkim było tak, jak
w Ustroniu zawsze jest, a przynajmniej
powinno być, a więc, aby wszystkim było tu
dobrze i szczęśliwie.
Jerzy Bór

2.1. Filozofia nie powinna służyć moralizowaniu, ani pełnić funkcji ideologicznych:
„Nie jest w żadnej mierze powołaniem filozofii stać się nauczycielką i kierowniczką
życia, udzielając jednostkom i społeczeństwom praktycznych recept postępowania”. Nie powinno się uprawiać filozofii
w celach propagandowych: obrony idei
społecznych i światopoglądowych, wspierania władzy politycznej oraz pozyskiwania
i utwierdzania wyznawców religii.
2.2. Filozofia powinna pełnić w kulturze
rolę „siły napędowej” – skłaniającej do
stawiania pytań fundamentalnych”. Jeśli
ta funkcja zanika to „kultura karłowacieje
i staje się tylko rzemieślniczo-wytwórcza,
albo moralizatorska, albo ideologiczna”.
2.3. Filozofia ma swoiste zadania: „Żywiołem filozofii jest prawda, poznanie
swoiste, dogłębne, bezużyteczne, jakby
zatopione w pietyzmie dla godności i niezależności prawdy i tak czyste, że pozbawione
wszelkich innych, choćby najuczciwszych
i najbardziej konstruktywnych celów”.
Jednak wartością naczelną musi pozostać
prawda. „Tylko zupełnie wolna i bezkompromisowo służąca prawdzie twórczość
filozoficzna naprawdę wzbogaca człowieka
i tą jedynie pośrednią drogą naprawia życie”. Dzięki uprawianiu filozofii osiąga się
lepsze poznanie rzeczywistości, podnosi
się kulturę myśli i kulturę czynu. O filozofii
można powiedzieć, że jest „przewodniczką
życia” o tyle, o ile uzna się, że w bezinteresownych badaniach przyczynia się - głębiej
niż inne nauki - do „utrwalenia prawdziwej
kultury człowieka”. Refleksja filozoficzna musi uwzględniać wieloaspektowość

rzeczywistości, której doktryny religijne
i światopoglądy w pełni nie ujmują.
2.4. Kto podejmuje się refleksji filozoficznej, ten nie ma być „kuchmistrzem
przyrządzającym smakołyki”, lecz powinien dążyć do ukazania istotnych wartości,
„choćby się one zrazu wydawały gorzkie,
trudne i niedostępne”. Dochodzeniu do
prawdy często towarzyszy ból. Dlaczego
prawda bywa bolesna? „Przez ból i cierpienie rodzi się i rozrasta życie” – taka jest
metafizyczna zasada, która uwidacznia
się w życiu biologicznym, a która także
„obowiązuje w dziedzinie twórczości
duchowej, w rozkwicie spraw i dzieł ducha”. Ból towarzyszy również odkrywaniu
prawdy o walorach i słabościach własnego
światopoglądu lub własnego Kościoła.
2.5. Uprawianie filozofii polega na praktykowaniu szczególnego typu kontemplacji, którą opisuje się jako „wytrwałe,
skupione, pokorne w stosunku do rzeczywistości patrzenie”. Do tej kontemplacji
wezwany jest każdy człowiek, gdyż każdy
powinien dążyć do osiągnięcia przyrodzonej mądrości. Mądrość jest „próbą
spojrzenia uniwersalnego”, polega ona
„na dogłębności spojrzenia, na jego uniwersalności i obiektywizmie”. Praktyka
kontemplacji oraz dążenie do mądrości
kształtują także ludzką postawę w różnych
sferach życia praktycznego.
3. W procesach eliminacji kontemplacji
filozoficznej dostrzega Swieżawski „zarodki śmierci duchowej”. Aby wzmóc życie ludzkiego ducha i rozwijać aktywność
ludzkiego intelektu warto sięgać do myśli
Swieżawskiego.
Marek Rembierz
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M. Piecha zdobywa bramkę.

Fot. W. Suchta

znowu  zawiedli
Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice 1:2 (0:0)

Około 300 kibiców zjawiło się w sobotę 4 kwietnia na stadionie Kuźni, na
inaugurację wiosennej rundy rozgrywek
ligi okręgowej. Dwa wcześniejsze mecze odwołano z powodu zalegającego na
boiskach śniegu. Kibice przybyli licznie,
ale piłkarze w pierwszej połowie nie stworzyli zbyt wielu emocjonujących sytuacji.
Najciekawsza miała miejsce po rzucie rożnym, gdy to zawodnik Kuźni ręką skierował piłkę do siatki Czechowic. Wszyscy to
widzieli. Sędzia jednak odgwizdał bramkę.
Boczny arbiter również twierdził, że gol
padł prawidłowo. Piłkarze z Czechowic
nie rozumieli co to się dzieje. Rękę zauważył drugi boczny sędzia, oddalony
o pięćdziesiąt metrów i bramkę anulowano. Sędziowie jednak nie wiedzieli,
który to z zawodników Kuźni zabawił się
w siatkarza i obyło się bez żółtej kartki.
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Początek drugiej połowy to typowa
młócka w środku boiska. Jednak w 56 min.
na strzał z linii pola karnego decyduje się
Marcin Piecha i piłka wpada do siatki.
Kuźnia zdobywa przewagę, niestety nie
potrafi jej wykorzystać. Trener Czechowic
wzmacnia atak zmieniając dwóch zawodników i to przynosi bramkę w 69 min. przy
dość biernej postawie obrońców Kuźni.
Po minucie cudem Kuźnia unika drugiej
bramki, ale po kolejnej ją traci. Kibice
Kuźni patrzą na to z niedowierzaniem.
- Że też ni ma ich gańba - twierdzi jeden,
na co drugi zauważa, że na chodzenie na
takie mecze, nikt już go nie namówi.
Piłkarze Kuźni budzą się na dziesięć
minut przed końcem, raz nawet strzelają
w słupek. Nic to jednak nie daje.
Kuźnia grała w składzie: Paweł Macura,
Tomasz Jaworski, Rafał Podżorski, Sewe-

ryn Bujok, Tomasz Zelek, Krystian Romejko, Łukasz Kisiała, Damian Madzia,
Seweryn Wojciechowski, Robert Haratyk,
Marcin Piecha.
Po meczu powiedzieli:
Trener Czechowic Ryszard Kłusek:
- Kuźnia była wymagającym przeciwnikiem, ale my lepiej wytrzymaliśmy mecz
kondycyjnie. Naszym celem jest awans do
IV ligi. Młodzi zawodnicy powinni być
coraz lepsi i awansować z klubem, a nie
odchodzić do innych drużyn. Mecz interesujący w drugiej połowie. Padły bramki
i zrobiło się ciekawie.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Wpadamy ze skrajności w skrajność. Jak się nie
strzela bramek, to się je traci. Uważam,
że przy naszym prowadzeniu, mieliśmy
sytuacje na podwyższenie wyniku. Potem
niewybaczalne błędy w obronie i tracimy
bramki w przeciągu dwóch minut. To
zdecydowanie brak koncentracji. Widać,
że psychicznie jesteśmy bardzo słabi i jest
to materiał do przemyślenia. Tego, że przyjechał lider, nie było widać na boisku.
Wojsław Suchta

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

39
35
31
29
28
26
26
24
21
18
17
15
15
14
14
13

35:17
33:15
35:12
36:26
28:25
26:14
21:16
19:28
25:33
25:32
32:40
20:29
25:36
22:29
22:41
18:31
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D. Szpak strzela pierwszego gola.

Fot. W. Suchta

Efektowny  start
KS Nierodzim - LKS Pruchna 99 5:1 (3:1)

Efektownym zwycięstwem rozpoczęli
wiosenne rozgrywki A-klasy piłkarze
Nierodzinia. Początek meczu jednak nie
wskazywał na tak wysokie zwycięstwo.
Drużyna z Pruchnej broniła się wyprowadzając groźne kontrataki. Szczęśliwie
nie wykorzystywali dogodnych sytuacji.
Bramkę zdobywają po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego i strzale głową w 17
min. Po zdobyciu bramki nieco odważniej atakują, choć gra toczy się głównie
w środku pola. W 25 min. długim podaniem popisuje się kapitan Nierodzimia
Szymon Holeksa, piłkę w polu karnym
przejmuje Dawid Szpak i mimo asysty
obrońcy strzela dla Nierodzimia wyrównującego gola. Teraz już na boisku dominuje nasza drużyna strzelając dwie bramki
w końcówce pierwszej połowy. W 41
min., tak jakby Pruchna nie miała obrony,
w pole karne wchodzi Mateusz Bralewski
i pewnie strzela. Dwie minuty później na
strzał z dystansu decyduje się S. Holeksa,
a piłka odbija się od obrońcy i toczy się
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w kierunku bramki, przy czym bramkarz
zamiast ją złapać, jakimś dziwnym kocim
ruchem sam wpycha ją do siatki.
Po przerwie grał tylko Niwerodzim.
W 65 min. za brutalny faul bez piłki na
bramkarzu zawodnik Pruchnej otrzymuje
czerwoną kartkę. Teraz Pruchna liczy
tylko na kontry, a Nierodzim nie wykorzystuje kolejnych okazji. W końcu w 77
min. w pole karne wchodzi Dawid Kocot
i technicznym strzałem pod poprzeczkę
zdobywa czwartą bramkę. Po czterech minutach za drugą żółta kartkę musi opuścić
boisko drugi zawodnik z Pruchnej. Mając
wyraźną przewagę Nierodzim gra chyba
trochę zbyt nonszalancko. Co prawda jest
jeszcze piąta bramka, ale z rzutu karnego,
strzelona przez S. Holeksę.
Kibice wychodzili z meczu w dobrych
nastrojach, a Nierodzim nadal plasuje sie
w czołówce A-klasy.
Nierodzim wystąpił w składzie: Wojciech Sałaciński, Szymon Holeksa, Arkadiusz Madusiok, Kamil Zarębski (od 20

min. Gabriel Wawronowicz), Grzegorz
Szarek, Mateusz Bralewski (od 80 min.
Daniel Ciemała), Wojciech Kawulok,
Adam Brudny (od 75 min. Rafał Duda),
Michał Kania, Dawid Szpak, Dawid Kocot.
Po meczu powiedzieli:
Trener Pruchnej Zdzisław Papkoj: - Jak
to się mówi, pierwsze koty za płoty. Za
dużo nerwowości i szkoda, żeśmy trochę
piłeczką nie pokulali, jak już prowadziliśmy. Na pewno były sytuacje i nie wiem
skąd ta nerwowość. Mamy troszkę punktów, a nie walczymy o awans, więc można
grać spokojnie. Może drużyna przestraszyła się przeciwnika. Po strzeleniu bramki
przez Nierodzim sytuacja na boisku się
zmieniła i to nasi rywale byli zespołem
lepszym. Po trzeciej bramce nastąpiło
załamanie, a do tego doszły jeszcze dwie
czerwone kartki. Myślę jednak, że do sezonu jesteśmy przygotowani, a jeden mecz
nie może zburzyć wszystkiego.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela: W pierwszym kwadransie my mieliśmy
optyczną przewagę, a bardziej klarowne
sytuacje Pruchna. Strata bramki chyba
pobudziła moją drużynę, wyszła z niej
sportowa złość. Dobrze, że szybko wyrównaliśmy. Bramka do szatni na 3:1 chyba
dobiła rywala. W tym pierwszym meczu
chcieliśmy zdobyć trzy punkty i się udało.
Bramek mogło być więcej, gdybyśmy
w drugiej połowie wykorzystali sytuacje. Jednak najważniejsze są trzy punkty.
Uważam, że w przekroju całego meczu,
byliśmy drużyną lepszą i zasłużenie wygraliśmy.
Wojsław Suchta

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

30 48:18
29 46:19
29 44:19
29 27:12
26 26:20
23 37:24
18 14:16
16 20:29
16 23:40
15 15:20
15 20:30
14 24:28
7 16:37
5 13:61
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www.ustron.pl

	kultura

15.4
godz. 17.00 		Klub Propozycji - „Beskidzkie dziedzictwo
									 kulturowe. Obrzędowość Rodzinna”, wy									 kład dra Grzegorza Studnickiego, pt. „Od
									 kołyski do trówły”, Muzeum Marii Skalic									 kiej.			

KINO

3-9.4 godz. 19.00 AUSTRALIA, dramat obyczajowy, 15 lat,
									 USA.
13-16.4 godz. 18.15 	MAŁA MOSKWA, dramat oparty na
									 faktach, 15 lat, Polska.
13-16.4 godz. 20.15 ZAMIANA, komedia,15 lat, Polska.
Pozowanko ...
Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033-854-53-98.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.
Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.
KOMANDOR - Ustroń, ul. Rynek
3a – szafy, garderoby, zabudowy
wnęk z drzwiami przesuwanymi
i nie tylko… Zamów bezpłatny
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl.
Węgiel Eko-groszek, pakowany,
transport. Drewno opałowe 1m3
- 50zł, transport. 0518-201-189.
Dywanoczyszczenie, (33) 854-3839, 0602-704-384.
Sprzedam dom 100m2 pow.użytkowej, wolnostojący, mieszkalnycałoroczny (5 pokoi, w tym salon

Fot. W. Suchta
z kominkiem), położony w Ustroniu na pięknie zagospodarowanej
działce (6a). Cena 380 000zł. Telefon kontaktowy: 0609147364.
Kupię mieszkanie własnościowe
M-4 na Manhatanie z widokiem
na góry i centrum miasta, lub
M-3 na osiedlu Konopnickiej lub
Centrum. Telefon kontaktowy:
0609147364.
Wynajmę pół domu w Ustroniu
Hermanicach (dwie sypialnie, salon
z kuchnią, łazienka, miejsce parkingowe, ogród). 1200 zł + media. Tel.
693-64-10-29.
Do wynajęcia pokój dla studentki.
(33) 858-75-61.
Pokój do wynajęcia. 033-85471-37.
PIT-y za 2008 r. rozliczamy. Agencja Pocztowa, Ustroń - Poniwiec,
ul. Bażantów 4, tel. 507-385-375.
Do wynajęcia ładne mieszkanie
z garażem, 0608-365-316.

7-10.4 Centrum
ul. Daszyńskiego 8 tel. 854-57-76
11-12.4 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
tel. 854-46-58
13-14.4 -	Elba
ul. Cieszyńska 2
tel. 854-21-02
15-16.4 - „111”
ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
   Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... i polewanko.
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Fot. W. Suchta

dziesięć lat temu
W miłej atmosferze upłynęło spotkanie emerytowanych pracowników oświaty. Dnia 11 marca br. na zaproszenie Zarządu
Sekcji Emerytów, przyjechała do Klubu Nauczyciela przy ZO ZNP
w Ustroniu, koleżanka Teresa Waszut.

*

*

*

*

*

*

Uroczyście żegnano prezesa OSP Nierodzim Juliusza Pindóra, podczas zebrania strażaków, które odbyło się 21 marca
w Nierodzimiu. Oficjalne pożegnanie ustępującego prezesa,
miało zupełnie inny charakter niż robocza część zebrania,
w której zastanawiano się nad problemami jednostki. Podkreślano
zasługi Juliusza Pindóra na przestrzeni całych 35 lat, w których
z jednostką w Nierodzimiu związał się na dobre i złe. Niestety stan
zdrowia nie pozwala obecnie J. Pindórowi w pełni angażować się
w pracę strażaków z Nierodzimia, czego wymaga funkcja prezesa.
Dlatego postanowił złożyć rezygnację. Nie do przecenienia jest
wkład J. Pindóra w rozwój OSP w Nierodzimiu. Mówił o tym
przewodniczący RM Emil Fober podkreślając, że odchodzący
prezes pozostawia po sobie dzieło, które samo o nim najlepiej
zaświadcza.(…) Do podziękowań przyłączyli się: starosta Andrzej Georg, zastępca burmistrza Ireneusz Szarzec, prezes ZM
OSP Tadeusz Duda, delegacje innych jednostek OSP w Ustroniu,
a przede wszyscy strażacy z Nierodzima. W swym wystąpieniu
ustępujący prezes przypomniał lata wspólnego działania, a zakończył mówiąc: Moim życzeniem jest, aby przyszłym pokoleniu
naszych strażników przyświecała idea, iż „człowiek jest tyle wart,
ile od siebie daje innym”.
Sukcesem zakończył się start w Mistrzostwach Polski w Snowboardzie Katarzyny Wiejachy i Krzysztofa Cimka z Ustronia.
Wzięli w nich udział zawodnicy z dwóch działających w kraju
federacji ISF i FIS , czyli startowali wszyscy najlepsi. Od 25-28
marca w Szczyrku rozegrano cztery konkurencje snowboardowe.
Katarzyna i Krzysztof wygrali konkurencje amatorów i na tej
podstawie zaproszono ich na MP, w których wzięło udział ponad
stu zawodników, w tym cała kadra oraz zawodnicy z zagranicy
– Wielkiej Brytanii. Czech, Austrii. K. Wiejacha udanie startowała
w kategorii juniorek (wiek 16-17 lat), K. Cimek wśród juniorów
starszych i seniorów. W pierwszym dniu w slalomie równoległym
K. Wiejacha w swej kategorii zdobyła brązowy medal, natomiast
rewelacyjnie spisał się K. Cimek, zajmując drugie miejsce wśród
seniorów, natomiast w swojej kategorii był pierwszy. W drugim
dniu w slalomie gigancie K. Wiejacha ponownie była trzecia,
zaś K. Cimek powtórzył wynik z poprzedniego dnia, zdobywając
ponownie złoty i srebrny medal. W trzecim dniu rywalizowano
w halfpipe, po polsku zwanym pół rury, gdzie wiele zależy od
sędziów oceniających rotacje, wysokość, ruch w rynnie. Tu Katarzyna i Krzysztof znaleźli się na dalszych pozycjach. W ostatnim
dniu mistrzostw odbył się bordercross.
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POZIOMO: 1) królowa polskich
rzek, 6) misiek - chińska maskotka,
9) najsłynniejszy wodospad, 10) hodowlany futerkowiec, 11) tylko mówi,
12) z oficerskimi gwiazdkami, 13)
hotel na Zawodziu, 16) początek biegu,
19) zlot czarownic, 22) rezerwowany
w restauracji, 23) druk reklamowy,
24) mówca, 25) ekspert, 26) wysyła
sygnał, 27) Jan zdrobniale, 30) likwiduje niewypały, 33) owczy redyk, 36)
piłka poza linią, 37) duża wytwórnia
płytowa, 38) ma go róża, 39) kuzynka
wanny, 40) narzędzie do spulchniania
gleby, 41) ... Mater, 42) na świat, 43)
operator komórkowy, 44) punkt ratalny
w PRL-u, 46) słynny tor wyścigowy
w Anglii, 47) zamknięta grupa, 48)
Olisadebe dla kibiców, 49) zielona na
łące, 50) czeska metropolia.
PIONOWO: 1) jajko gwarowo,
2) wyrośnięty syn, 3) bohater nowelki B. Prusa, 4) królewski pojazd,
5) atrybut malarza, 6) porwał Helenę
Trojańską, 7) wschodnie imię żeńskie,
8) polecenie dla psa, 14) zabytkowa na
Wzgórzu Zamkowym, 15) pełno go
pod sosną, 17) po przetarciu drzewa,
18) pojazd kosmiczny, 19) brzeg, rant,
20) do wylewania stropu, 21) mieszkaniec Ankary, 28) wytwarza prąd w samochodzie, 29) wypełnia akumulator,
30) przyjmowany podczas chrztu, 31)
mocny w dyskutowaniu, 32) rakieta
świetlna, 33) mierzy częstotliwość, 34)
wykłada nasz ojczysty język, 35) amerykańskie województwo, 43) rzadkie
imię żeńskie, 45) fatalna nota.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po
odczytaniu liter z pól oznaczonych
liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy do 17 kwietnia. Do
wygrania dwie nagrody pieniężne po
50 zł.
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