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Teraz Ustronsky może poczuć się jak w niebie. 		

Nakład: 1400 egzemplarzy ISSN 1231-9651

Montaż zdjęciowy: Wojsław Suchta

wyróżnieni
wykorzystać
swoje pięĆ minut
Rozmowa z muzykami zespołu Ustronsky:
Zbigniewem Bałdysem, gitarzystą
i Janem Zacharem, wokalistą

Nie przeszkadzało wam, że podczas opolskich Debiutów wystąpiliście pierwsi?
Jan Zachar: - Nie, myślę nawet, że zadziałało to na naszą korzyść. Koncert był późno, więc nie wszyscy oglądali go do końca.
Jak ktoś chciał wysłać sms-a tylko po to, żeby wygrać 100.000
zł, to zrobił to na początku. Nie siedzieliśmy na kanapie, ale za
to mogłem powiedzieć kilka słów po występie. Chyba lepiej to
wypadło.
(cd. na str. 2)
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12 czerwca o godz. 23.19 podczas koncertu Debiuty Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wystąpił zespół Ustronsky.
Na najważniejszej dla polskiej piosenki scenie wykonał piosenkę
„Płonie stodoła” Czesława Niemena. Mocne dźwięki gitar, dynamiczna sekcja dęta i niezwykły głos Jana Zachara zasługiwały na
pierwsze miejsce. Dzięki sms-om widzów laureatką nagrody im.
Anny Jantar została Natalia Krakowiak z Warszawy, która zaśpiewała „Jest taki samotny dom” Budki Suflera. Pierwsze wyróżnienie
otrzymał tercet Mocha z Rzeszowa za „Cykady na Cykladach” Maanamu, a drugie najlepszy zespół wieczoru – Ustronsky.
(mn)
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wykorzystać
swoje pięĆ minut

(cd. ze str. 1)
Zbigniew Bałdys: - Na szczęście śpiewaliśmy pierwsi, bo byłobardzo zimno. Po występie grzaliśmy się w kawiarence, a inni,
szczególnie wokalistki w wieczorowych sukniach, męczyły się
na scenie.
Jesteście już doświadczonymi muzykami, czy w Opolu mieliście tremę?
Z. Bałdys: - Ja się bałem, że wzmacniacz nie zadziała, bo przed
występem szwankował. Jeden z panów obsługi technicznej
sprawdzał go i powiedział, że powinien działać, ale tak do końca
nie było wiadomo.
J. Zachar: - Mało brakowało, a instrumenty dęte weszłyby
spóźnione, bo okazało się, że nie mają odsłuchu. Muzycy nie słyszeli, kiedy bębniarz zaczął grać, zobaczyli dopiero trzy ostatnie
uderzenia i na szczęście weszli na czas. Jeden z zespołów wręcz
powtarzał występ, bo przez pół utworu nie było słychać wokalu.
Ale to wszystko przez temperaturę – były 4 stopnie Celsjusza.
Czy po sukcesie w Opolu otrzymaliście konkretne propozycje?
J. Zachar: - Nie chcemy mówić nic konkretnego, żeby nie
zapeszyć. Na pewno wystąpimy na festiwalu Karpatia w Rzeszowie.
Czego wam teraz trzeba, żeby zaistnieć na polskiej scenie
muzycznej?
Z. Bałdys: - Płyty i teledysku. Teledysk już kręcimy i zapowiada
się bardzo ciekawie, bo wystąpią w nim znani ludzie, m.in. Szymon
Majewski. Jeśli chodzi o płytę, to materiału mamy na kilka krążków.
Z marszu możemy wejść do studia i nagrywać. Potrzebny nam
jest jednak sponsor. Zaprzyjaźniona grupa chcąc wydać płytę
miała do dyspozycji 40.000 zł i niestety nie wystarczyło to na
sfinalizowanie projektu.

J. Zachar: - Powinniśmy iść za ciosem, bo w tej chwili jesteśmy
popularni. Świadczą o tym m.in. wejścia na naszą stronę internetową. Bardzo jest nam potrzebny sponsor, któremu odwdzięczymy
się reklamą. Mamy nadzieję wykorzystać swoje pięć minut, ale
bez wsparcia finansowego nie uda nam się.
Jak czuliście w Opolu wśród gwiazd?
Z. Bałdys: - Bardzo dobrze. Udało nam się być na zamkniętej
imprezie dla VIP-ów, na którą debiutanci nie byli zaproszeni.
Janek umie zagadać i mogliśmy zobaczyć, jak balują gwiazdy
estrady i telewizji. Dobrze się bawiły, my zresztą też. Poznaliśmy wiele bardzo życzliwych osób. Ciepło o naszej twórczości
wyrażali się dyrektor festiwalu Roman Rogowiecki i główny
reżyser Bolesław Pawica. Maciej Maleńczuk okazał się bardzo
sympatycznym człowiekiem, szanującym swoich fanów i innych
artystów. Kontakty, które zdobyliśmy dzięki festiwalowi, są nie
do przecenienia.
Czy jechaliście do Opola po główną nagrodę?
J. Zachar: - W żadnym wypadku. Potraktowaliśmy udział w festiwalu, jako wielką przygodę i możliwość zaprezentowania naszej
muzyki. Nie myśleliśmy o żadnych wyróżnieniach. Chcieliśmy się
pokazać, a potem umieścić informację na stronie internetowej.
Z. Bałdys: - Zaskoczyło nas to wyróżnienie i ogromnie ucieszyło.
Chcemy bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy na nas
głosowali, którzy nas wspierali, promowali. Naprawdę czuliśmy,
że Ustroń jest z nami. Chcemy też serdecznie podziękować właścicielowi firmy Niko, który wydrukował plakaty, wykonał baner
oraz pani Teresie Mokrysz, która całkowicie bezinteresownie,
nie żądając nawet umieszczenia logo firmy Mokate na plakatach,
wspomogła nas finansowo.
Jak odnosili się do siebie opolscy debiutanci, jak do konkurencji czy po koleżeńsku?
J. Zachar: - Nie czuło się rywalizacji, ale nie można też powiedzieć, że byliśmy kolegami, bo właściwie się nie znaliśmy. Po
doświadczeniach lat ubiegłych, organizatorzy zakwaterowali
debiutantów w różnych hotelach. Widocznie za bardzo się integrowali. My mieszkaliśmy w jednym hotelu z jeszcze trzema
zespołami. Było sympatycznie.
Z. Bałdys: - Zaraz jak weszliśmy do hotelu, do porządku przywołała nas trenerka, która przyjechała na zawody z drużyną
dziewczynek grających w piłkę ręczną. Stwierdziła, że rozumie,
że to Opole, ale mamy nie rozrabiać, bo dziewczynki muszą się
wyspać. Kiedy rano pytała je, czy się wyspały, powiedziały, że
nie bardzo, bo o piątej rano ktoś grał na trąbce „sto lat”.
Przed Opolem wybuchła afera, że gwiazdy muszą same sobie
opłacić hotel.
Z. Bałdys: - To może gwiazdy, bo my nie płaciliśmy i mieliśmy
również zapewniony transport, z którego jednak nie korzystaliśmy. Mieliśmy swój samochód. Dwuosobowy, którym woziliśmy
siedmiu chłopaków. Oczywiście z instrumentami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec

*

Ustronsky i Skaldowie w Opolu.

Bogdan Kasperek ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza” i Andrzej
Nowiński ze Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Ustronia, od ponad roku zasiadają
w Śląskiej Radzie Informacji
Turystycznej, która działa przy
Śląskiej Organizacji Turystycznej.

*

*

*

Pieniądze pozyskane z funduszy
unijnych pozwoliły na otwarcie
w cieszyńskim regionie czte-
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Spostrzeżenia muzyków na temat opolskiego i ustrońskiego
amfiteatru w następnej GU.
rech placówek CKO, czyli Centrum Kształcenia na Odległość.
Pracują one w ogólnopolskiej
sieci liczącej blisko czterysta
placówek. CKO funkcjonują w
Jaworzynce, Hażlachu, Ogrodzonej i Kończycach Małych.
Poprzez internet uczestnicy
podnoszą swoje kwalifikacje i
umiejętności zawodowe.

*

*

*

W Cieszynie w ubiegłym roku
przeznaczono ponad 200 tys. zł
na remonty budynków administrowanych przez miasto.

*

*

*

Turystyczne Infokioski funkcjonują w Wiśle, Istebnej, Cieszynie, Ustroniu, Strumieniu,
Skoczowie i Zebrzydowicach.
Obecnie gminy podejmu-

ją działania, które zwiększą
bezpłatny dostęp do internetu.
Przykładowo w Wiśle przez
całe wakacje posiadacze laptopów mogą surfować, przebywając na terenie placu Hoffa
i parku koło amfiteatru.

*

*

*

Oficjalną działalność rozpoczęła tej wiosny Lokalna Grupa
Działania „Cieszyńska Kraina”. Tworzą ją gminy Brenna,
Chybie, Dębowiec, Goleszów,
Hażlach, Skoczów, Strumień
i Zebrzydowice. Organizacja
ma na celu wspieranie inicjatyw lokalnych podejmowanych
przez organizacje działające na
terenie gmin członkowskich.
Prezesem stowarzyszenia jest
Jerzy Szalbot z Bażanowic –

przewodniczący Rady Gminy
w Goleszowie.

*

*

*

*

*

*

Od ponad roku działa Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe,
któremu prezesuje Paweł Juchniewicz, a skarbnikiem jest ks.
Zdzisław Sztwiertnia. Organizacja otwarta jest dla wszystkich,
którzy mają coś ciekawego do
zaproponowania.
Kino „Podhale” w Skoczowie
należy do Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych. Skupia ona ponad
80 kin z całego kraju i jest finansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmotekę
Narodową oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(nik)
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
Olga Wisełka z Ustronia i Krzysztof Kaczorowski z Wisły,
Estera Podżorska z Ustronia i Filip Szeremeta z Wisły,
Barbara Kuś z Ustronia i Marek Kubica z Ustronia.

*

*

*

wycieczka na Czantorię
W 37 rocznicę wycieczki kardynała Karola Wojtyły na Czantorię
Wielką, zapraszam mieszkańców i gości Ustronia, na tradycyjną
pieszą wycieczkę górską, w sobotę 20 czerwca. Start: Ustroń
- Rynek, godz. 15. Trasa: Ustroń - Rynek, ul. 9 Listopada, ul.
Parkowa, ul. Myśliwska, ul. Widok, Do Jonka, szlakiem żółtym na
Małą Czantorię i szlakiem czarnym na Wielką Czantorię, zejście
szlakiem niebieskim do Poniwca i przez Brzegi do Ustronia. Zakończenie wycieczki ok. 22. Wycieczka odbędzie się bez względu
na pogodę, obowiązuje strój turystyczny. Organizator: Andrzej
Georg, tel. 0 664 029 851.*
* *
Festiwal Czytania
Biblioteka Miejska w Cieszynie po raz drugi organizuje Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą. Jego inauguracja
odbyła się 4 czerwca. Festiwalowi towarzyszy szereg imprez.
Jedną z nich jest organizowany co roku przez cieszyńską Bibliotekę konkurs „Bibliomaniak”, promujący czytelnictwo młodzieży.
Nagrodzeni zostają uczniowie powiatu cieszyńskiego, którzy
mogą się wykazać największą ilością przeczytanych książek.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu wytypowała tegoroczną absolwentkę Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu Lipowcu
Dominikę Bijok. Została ona wyróżniona dyplomem i nagrodami
rzeczowymi, ufundowanymi przez sponsorów festiwalu. Wręczenie nagród odbyło się w Cieszynie.
* * *
Fascynujący Izrael
Misja Polska-Izrael i Wydawnictwo Koinonia Chrześcijańska
Fundacja „Życie i Misja” serdecznie zapraszają na uroczyste
otwarcie wystawy fotograficznej „Fascynujący Izrael”, które
odbędzie się w niedzielę 28 czerwca o godz. 17 w Muzeum
Ustrońskim, przy ul. Hutniczej 3. W programie m.in.: spotkanie
z autorami albumu „Fascynujący Izrael”, prelekcja na temat
podróży do Izraela.
* * *
5 rocznica
Z okazji 5. rocznicy powstania „Beskidzkiej Piątki”, wszystkich
mieszkańców naszej gminy oraz gości, zapraszamy na wielką imprezę, która odbędzie się 4 lipca o godz. 17.30 w amfiteatrze.
W programie: Zespół Dzień Dobry; konkursy dla publiczności;
prezentacja lokalnych produktów; atrakcje dla dzieci: klauni,
szczudlarze, malowanie twarzy. Gwiazda wieczoru - Kabaret
Łowcy.B. Prowadzący: Aneta Legierska i Dariusz Niebudek
z TVS. Wstęp wolny. Organizatorzy: Gminy Beskidzkiej 5 Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła.

*

*

*

Wystawa Karykatur z Pieszczan
Urząd Miasta w Ustroniu i Muzeum Ustrońskie zapraszają
na wernisaż Międzynarodowej Wystawy Karykatur z Pieszczan (Słowacja), miasta partnerskiego Ustronia, organizowany
w ramach Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego, który odbędzie
się w muzeum, w piątek 19 czerwca o godz. 18. W programie:
prezentacja 100 rysunków najsłynniejszych karykaturzystów ze
Słowacji, Czech, Węgier i Polski oraz występ zespołu tanecznego
* * *
z Pieszczan.

10.06.2009 r.
Kierująca renualtem Clio mieszkanka Bielska-Białej nie zachowała ostrożności i wypadła z drogi
wjeżdżając do rowu po drugiej
stronie ul. Cieszyńskiej.

12.06.2009 r.
Na ul. 3 Maja kierujący peugotem wiślanin wjechał w BMW
318 należące do mieszkańca
Niemiec.
23.05 – 11.06.2009 r.
W tym czasie włamano się do
domku letniskowego i skradziono
szlifierkę o wartości 80 zł. (aw)

8.06.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta, interweniowano w sprawie dzikiego
wysypiska śmieci znajdującego się
w lesie przy ul. Orzechowej.
8.06.2009 r.
Strażnicy zabezpieczali miejsce
przy ul. Polańskiej, w którym OSP
Polana obcinała gałęzie stanowiące zagrożenie dla ruchu.
9.06.2009 r.
Wspólnie z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta, kontrolowano wywóz nieczystości
ciekłych z ul. Chałupniczej.

11.06.2009 r.
Zabezpieczenie porządkowe uroczystości Bożego Ciała w centrum
oraz nabożeństwa na Równicy.
11.06.2009 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano
osobę, która zajęła pas drogowy
przy ul. Grażyńskiego.
11.06.2009 r.
Interweniowano przy ul. Cieszyńskiej w sprawie prowadzonych
prac w pasie drogowym. Kierownik robót został zobowiązany do
uaktualnienia w Urzędzie Miasta
posiadanych decyzji w sprawie
remontów.
11.06.2009 r.
Strażnicy zabezpieczali rejon amfiteatru podczas występu kabaretowego.
(aw)

EUROpejskie
OKNA
(10 lat gwarancji)

Promocja
do końca czerwca

AV

Ustroń, ul. Dworcowa 6
tel. 033 85 44 989

KOMPLEKSOWE
ROBOTY ZIEMNE
firma wykonuje:
• przyłącza kanalizacyjne,
• wodne,
• drenaże,
• szamba,
• niwelacje terenu,
• przydomowe
oczyszczalnie ścieków,
• drogi dojazdowe,
• usługi maszynami
budowlanymi

tel. 0338528241
kom. 0502374275

20.30

co piątek muzyka na żywo

19.06 - Justyna
Masny

Debiut wokalistki w klubie. Justyna
wraz z zespołem przedstawi repertuar standardów jazzowych.

26.06 - Tomasz
Bura Band

Koncert wybitnego trio jazzowego.

Ci, którzy od nas odeszli:
Helena Szturc		
Władysław Broda
Bolesław Jurecki
Maria Sztefek		

lat 86
lat 87
lat 64
lat 57

ul. Słoneczna 10
os. Cieszyńskie 4/37
ul. Kręta 12
os. Manhatan 3/48
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Orkiestra wśród kolumn leśnej świątyni.

Fot. A. Werpachowska

leśny kościół

W czwartek 11 czerwca, wierni wyznania luterańskiego ze Śląska Cieszyńskiego
i innych miejsc naszego kraju tłumnie
przybyli na Równicę, aby w historycznym
miejscu pod kamieniem, upamiętniającym
prześladowania ewangelików w czasie
kontrreformacji, uczestniczyć w tradycyjnym nabożeństwie.
Na tegoroczne nabożeństwo przywędrowało górskimi szlakami lub przyjechało
samochodami 1650 osób, a odprawiali je
proboszcz z Polany ks. Marek Twardzik
i ks. Marcin Brzóska ze Świętochłowic,
który w kazaniu powiedział:
Muszę przyznać, że z drżeniem serca,
a może i z drżeniem głosu staję dzisiaj tutaj
na tym szczególnym miejscu. Na Równicy,
która jest nie tylko miejscem na turystycznym szlaku, ale też miejscem wiary, miejscem świadectwa. Miejscem, na którym
dziś gromadzimy się, aby wsłuchiwać się
w Boże słowo. Jest w Beskidzie Śląskim
dziewięć takich miejsc zwanych „Leśnymi kościołami”. Wśród nich, szczególne
miejsce zajmuje to na zboczu ustrońskiej
Równicy. I dobrze się stało, że od czasów
międzywojennych to miejsce przywracano
stopniowo naszej ewangelickiej pamięci.
Najpierw było miejscem spotkań dzieci
i młodzieży, a od prawie pięćdziesięciu lat
odbywają się tutaj regularnie doroczne
nabożeństwa. Miejsce to niesie za sobą
bogate, głębokie i różnorakie przesłanie.
Po pierwsze to historyczne, gdzie wspominamy czasy kontrreformacji, tak jak czyniliśmy to w pierwszej wyśpiewanej pieśni
– wspominając jak tu, w tym miejscu i wielu
innych głoszone było Słowo Boże, jak ludzie
modlili się, jak ślubowali sobie małżeńską
miłość, chrzcili dzieci, dzięki czemu (…)
wiara przetrwała. (...) I jak tu nie zawołać:
Boże! „Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci
jak wielkiś Ty ! Jak wielki i wspaniały jest
świat, który nam darowałeś!” (...)
Nasza dzisiejsza obecność tu jest czymś
więcej niż tylko górską wycieczką albo
wspominaniem przeszłości, ale jest przede
wszystkim formą naszego podziękowania za
tych, którzy tutaj z narażeniem życia głosili
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Słowo Boże i za tych naszych przodków, którzy przychodzili go słuchać, zachowywali
w swoich sercach i żyli nim na co dzień. Dzisiaj, naszą obecnością tutaj, mówimy im, że
warto było się narażać, bo możemy tutaj
za dnia otwarcie przyjść, śpiewać, modlić
się i słuchać Bożego Słowa, przyznając się
do tego, że jesteśmy ewangelikami. Dzięki
Bogu żyjemy w czasach wolności.(...)
Niedawno obchodziliśmy ważne rocznice. Najpierw 300-lecie kościołów łaski,
a wśród nich Kościoła Jezusowego w Cieszynie. 1709 rok to rok wydania zezwolenia
na budowę tej świątyni, a jednocześnie
data, kiedy to miejsce stało się już niepotrzebne, bo nie trzeba było się już ukrywać
po lasach, ale można było z otwartą Biblią
i z podniesioną głową pójść do swojego
kościoła. Druga data to dwudziestolecie
wolnych wyborów z roku 1989. Wolność
to wielki Boży dar, ale także Boże zadanie
wyzwanie. I tu rodzi się w moich myślach
pytanie: Czy Ci, którzy przyjdą po nas,
tak samo będą dziękować za nas, za naszą
wierność Bogu i Ewangelii?
Obchodzimy właśnie w naszym kościele
rok rodziny. To dla nas bardzo ważny rok
i dlatego cieszę się, że widzę tu tak wiele
rodzin, wielopokoleniowych. Cieszę się
z tego, że jesteście razem. To dla nas, naszych rodzin wielkie zadanie roku rodziny,
bo od nas zależy czy ten łańcuch pokoleń
będzie istniał nadal, czy za nas jako świadków wiary będą dziękowały przyszłe pokolenia. To jest nasze zadanie by młodzi ludzie
chcieli żyć wiarą, być z Bogiem, w kościele.
To wbrew pozorom niełatwe zadanie, bo
kto wie, czy właśnie nie dzisiaj, w czasach
wolności jako chrześcijanie nie jesteśmy
w szczególny sposób doświadczani. Wielu
ludzi żyje coraz dalej od kościoła. (...)
Spójrzmy na nasze życie. Każdy z nas przyszedł dzisiaj ze szczególnym bagażem doświadczeń swojego życia. Z myślą dotyczącą
swojego dnia dzisiejszego i swojej przyszłości, z radościami, smutkami, z sukcesami
i porażkami, z nadziejami i niepokojami.
A więc, po co tu dzisiaj właściwie jesteśmy?
Wszyscy przyszliśmy tutaj w poszukiwaniu

wiary i ufności Bogu. Dlatego słowa ośmiu
błogosławieństw Jezusa wychodzą nam naprzeciw. Bliskość Boga, Jego błogosławieństwo jest źródłem prawdziwego szczęścia.
Św. Paweł w drugim liście do Koryntian
w 12 rozdziale pisze: „Lecz powiedział
do mnie Pan: Dość masz, gdy masz łaskę
moją”. I nie jest to bynajmniej minimalizm, ale Boże przesłanie, że kto żyje z Nim
i w Jego łasce, będzie szczęśliwy nawet
wówczas, gdy będzie musiał iść przez dolinę
łez, cierpienia ubóstwa, prześladowania.
A Bóg chce dać nam o wiele więcej! Człowiek bez Boga skazany jest na porażkę.
Ale życie z Bogiem jest gwarancją sukcesu.
Wielu ludzi, szczególnie młodych zadaje
sobie pytanie jak żyć we współczesnym
świecie? Jaką drogę życia obrać?
Jezus daje alternatywę dla wyścigu szczurów, alternatywę dla kryzysu, dla strachu
przed jutrem. To droga w służbie Bogu
i człowiekowi. (...) To chyba najbardziej niezwykła recepta na sukces i najlepsza. O tym
jesteśmy przekonani. Bo pochodzi ona od
naszego największego Nauczyciela, Mistrza
i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. A drugiej
strony Jezusowe słowo uświadamia nam,
że ten świat daleki jest od doskonałości,
bo wiele jest w nim smutku, niesprawiedliwości, niepokoju i naszym zadaniem jest by
ten świat przemieniać, tworzyć nową Boża
rzeczywistość. To jest nasze szczególne
ewangelickie zadanie – mniejszości, która
chce być solą tej ziemi. Solą, która dodaje
smaku, dodaje tego, co tworzy sens. Abyśmy
byli prawdziwie ludźmi w Ewangelii, którzy żyją tym słowem, którzy wprowadzają
je w czyn. Miejmy ku temu odwagę, gdy
odejdziemy stąd, gdy może znajdziemy
się sami wśród ludzi inaczej myślących
i inaczej wierzących, gdy nie będziemy czuć
się aż tak silni jak tu w kilkutysięcznym tłumie. Miejmy odwagę, aby, na co dzień być
świadomymi ewangelikami, tymi, którzy tu
stąd czerpią swoją siłę, wiarę i nadzieję dla
całego swojego życia. Niech Równica stanie się górą Jezusowego błogosławieństwa.
Stałości i nadziei, wiary niezachwianej, jak
kolumny tej beskidzkiej katedry. Ku temu
daj nam siłę i odwagę Panie Boże.
Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii
Ewangelicko-Augsburskiej Ustronia – filii
z Polany pod kierownictwem Marioli Dyki
oraz grała orkiestra dęta Diecezji Cieszyńskiej pod batutą Adama Pasternego, więc
jeszcze daleko poza miejscem uroczystości
można było usłyszeć śpiew wiernych.
Zaraz po zakończeniu modlitw, głos
zabrał dyrektor wydawnictwa Augustiana
– ks. Jerzy Below, którego nakładem wyszła
wspomniana przez ks. Brzóskę, książka pt.
„Leśne kościoły”.
Zachęcał wszystkich wiernych do odwiedzenia wszystkich dziewięciu miejsc.
Wydawnictwo nagrodziło dwie dziewczyny – Anetę Szarzec z Ustronia i Klaudię
Kubalę z Dębowca, które jako pierwsze
w 2009 roku odwiedziły wszystkie kamienie, a jednocześnie ogłosił kolejny konkurs.
Tym razem na najładniejsze zdjęcia leśnych
kościołów. Rozstrzygnięcie odbędzie się
podczas przyszłorocznego nabożeństwa na
Równicy. A to kolejna okazja do uczestniczenia w tej wyjątkowej uroczystości.
Agata Werpachowska
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Eucharystia to ofiara

Parafianie z Polany, wraz z procesją Bożego Ciała, przechodzą trasę od kaplicy
pod Czantorią do kościoła parafialnego.
Odpowiada to drodze, jaką przeszli w sensie
historycznym: od pierwszych, nielegalnych
mszy świętych, odprawianych w piwnicy,
później stodole państwa Bukowczan, aż do
uzyskania pozwolenia na budowę kościoła
i założenia parafii. Ksiądz proboszcz parafii
pod wezwaniem Dobrego Pasterza, Alojzy
Wencepel, opowiada o tym przy każdym
z czterech ołtarzy, do których zmierza procesja. Kieruje swoje słowa przede wszystkim
do licznie uczestniczących wiernych spoza
Polany, turystów i wczasowiczów, którzy
przyjechali do Ustronia na wypoczynek.
Procesję rozpoczyna msza święta o godzinie 8, w dawnej stodole pod Czantorią,
obecnie kaplicy świętego Jana. Ludzi jest
tak dużo, że w środku nie wystarcza miejsca – jak co roku zresztą. Podczas kazania
ksiądz wspomina św. Pawła, a później Jana
Pawła II, który jako jeden z pierwszych
papieży zaczął odprawiać uroczyste msze
święte na zewnątrz. Na lotniskach, placach,
gdzie tylko było dość miejsca, aby mogło
przyjść jak najwięcej ludzi.
- W ten sposób Eucharystia wychodzi poza
mury kaplic, kościołów, bazylik – mówił
ksiądz A. Wencepel. - My również dzisiaj
dosłownie wyjdziemy z Eucharystią na ulice
naszych miast i wiosek. Takie jest zadanie
Eucharystii. To pokarm na drogę do nieba,
do wieczności. Dlatego Kościół Matka
nasza zaprasza swoje dzieci na Eucharystię
co niedzielę. I wskazuje na wielką krzywdę,
jaką człowiek wyrządza sam sobie i wspólnocie, tej wspólnocie, którą ma tworzyć
przez swoją obecność, przez wzrastanie
ku Chrystusowi. Eucharystia – z greckiego
- oznacza dziękczynienie. Niech to nasze
dziękczynienie przerodzi się w piękne życie, które z Eucharystii bierze moc, siłę i
mądrość na co dzień.
Tuż po mszy rozpoczyna się procesja.
Tradycyjnie, najpierw idzie krzyż, potem
dzieci, dziewczynki sypiące kwiaty i ksiądz
z monstrancją. Za nim wszyscy wierni.

Pierwszy ołtarz stoi tuż pod kaplicą, jego
hasło brzmi: „Eucharystia to ofiara”. Przypomina o czasach odprawiania pierwszych
mszy, kiedy nie było na nie pozwolenia
od władz – ofiarę sprawowano więc nielegalnie. Następnie procesja idzie ulicą
wzdłuż parkingu pod Czantorią, przechodzi na obwodnicę, dalej przez tory
kolejowe. Procesja dochodzi do budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie skręca
w ulicę Wczasową. Za mostem na Wiśle
kieruje się w stronę Jaszowca, gdzie stoi
kolejny ołtarz. Jego hasło to: „Eucharystia
jest przebłaganiem za grzechy”. Ksiądz
przypomina o tym, jak bardzo, trzydzieści
lat temu, potrzebny był kościół w tym
miejscu, dla ludzi mieszkających z dala
od centrum miasta i dla tych, którzy przyjeżdżali tłumnie na wczasy do Jaszowca.
Błogosławi wszystkich, którzy przyczynili
się do budowy świątyni.
Przy kolejnym ołtarzu, obok bloków na
ulicy Chabrów, mówi o poznaniu Chrystusa
przy łamaniu chleba.
- Jezus Chrystus zmartwychwstał, spotkaliśmy go na drodze! Cały świat patrzy na
nasze chrześcijańskie świadectwo, na tę
radość apostołów, radość wiary, która jest
potrzebna człowiekowi przygnębionemu,
sfrustrowanemu, zalęknionemu. Hasło
ołtarza: „Eucharystia jest zadatkiem życia
wiecznego”. Procesja wychodzi boczną
drogą na główną ulicę koło Szkoły Podstawowej nr 3. Teraz idzie prosto do kościoła.
Gdy widać go już w całości, rozlega się
bicie dzwonów. Pod kościołem stoi ostatni ołtarz. Jego hasło to: „Eucharystia jest
Sakramentem pojednania Kościoła”. Na
polu w tym miejscu parafianie własnymi
siłami postawili świątynię, tu obecnie
uczestniczą w mszach świętych, tu trwa
życie parafii, odbywają się najważniejsze
wydarzenia i codzienna praca. Wszyscy
jednakże pamiętają, gdzie bije jej serce
– w tych początkach, w kaplicy, gdzie za
wiarę musiano walczyć. Procesja kończy się wspólną modlitwą dziękczynną.
Maria Kulis

W długi weekend do Ustronia zjechały tłumy turystów.
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Fot. W. Suchta

Zdaniem
Burmistrza

O remontach dróg mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

*

*

Wszystkich zarządców dróg łączy jedna
rzecz – niewystarczające środki na utrzymanie i remonty dróg, dlatego już kilka lat
temu postanowiliśmy współpracować, żeby
ustroniacy i odwiedzający nas goście nie
narzekali na zły stan jezdni.
Niejednokrotnie mieszkańcy nie wiedzą
do końca, kto zarządza daną drogą zakładając, że powinno się nimi zajmować miasto.
Przypomnijmy więc, że na terenie Ustronia
funkcjonuje trzech głównych zarządców
dróg. Obwodnica, czyli ul. Katowicka
i Katowicka II, leży w gestii Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Zarząd Dróg Powiatowych
odpowiada za główne ulice miasta, czyli
m.in: ul. 3 Maja, Daszyńskiego, Skoczowską, Lipowską, Sanatoryjną, Grażyńskiego,
Jelenicę, Równicę, Polańską, Dominikańską. Pozostałymi drogami zarządza miasto.
Bardzo niewielki procent dróg ma jeszcze
status dróg zakładowych i prywatnych.
Z Zarządem Dróg Wojewódzkich realizowaliśmy już odcinek obwodnicy biegnący przez Polanę, bezpieczne przejścia
w okolicach Poniwca, obecnie jesteśmy
w trakcie podpisywania porozumienia
w sprawie projektu bezpiecznego skrzyżowania ul. Skoczowskiej z Katowicką.
O przebudowę tego skrzyżowania mieszkańcy Nierodzimia postulują już od ponad
30 lat i wszystko wskazuje na to, że się
doczekają. Oczywiście od momentu stworzenia projektu do gotowego skrzyżowania
może minąć jeszcze kilka lat, ale zrobiliśmy
już pierwszy krok i będą następne.
Z Zarządem Dróg Powiatowych udało się
zrealizować jeszcze więcej inwestycji. Od
kilku lat sukcesywnie przebudowywana jest
ul. 3 Maja i Daszyńskiego z dwoma rondami, zatokami autobusowymi, chodnikami,
parkingami. W planach jest kolejny odcinek
ul. Daszyńskiego od ronda Cieszyńskiego
do przejazdu kolejowego. Potrzeba tylko
jeszcze projektu bezpiecznej komunikacji
przed SP-2, G-2. Jeszcze w tym roku planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie
tego projektu ze środków popularnie zwanych „schetynówkami”, przeznaczonych
na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji
drogowej i pieszej.
Na ostatniej sesji zaktualizowaliśmy
porozumienia z powiatem, co do wspólnej
przebudowy ul. Dominikańskiej, remontu
ul. 3 Maja od stawu kajakowego do restauracji Casablanca oraz modernizacji ul.
Polańskiej. Jedno wspólne zadanie zostało
już w tym roku zrealizowane, a mianowicie
remont ul. Lipowskiej od mostu na Wiśle
aż po ul. Szkolną i odcinek od cmentarza
w kierunku granicy z Brenną. Kończy się
modernizacja mostu na drodze powiatowej
w Dobce i przed nami jeszcze remont mostu
na ul. Cieszyńskiej, który nastąpi jesienią.
Notowała: (mn)
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Nagrodzone dzieci.

Fot. M. Kulis

malowane bociany

Za co kochamy bociany? Kto potrafi odpowiedzieć na to pytanie?
Być może tylko kilka osób, bo niewielu z nas zastanawia się nad
tym na co dzień. W naszym mieście działa grupa ludzi, którzy
bocianami interesują się żywo, a z obserwowania ich życia i zwyczajów uczyniły swoją pasję. Od trzech lat mogą podglądać te ptaki
w ich gnieździe, dzięki specjalnie zamontowanej kamerze. Przekaz
na żywo dostępny jest na stronie www.bociany.edu.pl, gdzie można
się również dowiedzieć wszystkiego na temat realizacji projektu
„Bociany Integrują”. Prężnie działa forum, na którym miłośnicy
bocianów wymieniają swoje uwagi, prowadzą dziennik życia ptaków. Tegoroczne obserwacje są wyjątkowo udane: mieszkającej w
gnieździe parze udało się złożyć jaja, wysiedzieć je i dochować się
młodych. Pisklęta wyrosły i obecnie uczą się latać. Są trzy małe
ptaki, a na forum trwa wybieranie dla nich imion.
Projekt „Bociany Integrują” realizuje, głównie w ustrońskich
szkołach podstawowych, Zarząd Koła nr 15 Stowarzyszenia
Nauczycieli Edukacji Początkowej. Jego pomysłodawczynią jest
Monika Kosińska, przewodnicząca Koła SNEP w Ustroniu. Dzieci
i młodzież przekonują się, że komputer i Internet mogą służyć do
bardzo różnych celów – na przykład, do badania i obserwowania
„z bliska” dzikiej przyrody. W tym roku, już po raz drugi, odbył
się miejski konkurs plastyczny pod tytułem „Za co kochamy
bociany?”. Jego współorganizatorami były Nadleśnictwo Ustroń
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Dzień świąteczny w Uzdrowisku Ustroń.

Boże Ciało – 11 czerwca 2009 roku. Piękny, słoneczny, ciepły
i cichy poranek i mimo, że znajdujemy się w samym centrum
naszego uzdrowiska, konkretnie w rejonie ul. Grażyńskiego, zupełnie nie odczuwa się jakiegoś szczególnego natężenia ruchu,
czasami słychać tylko delikatny szum silników samochodowych.
W godzinach przedpołudniowych deptaki po obu stronach ulicy
powoli zapełniają się spacerowiczami, przeważają osoby starsze
– głównie kuracjusze przebywający w naszych sanatoriach, którzy
zaliczają obowiązkowy spacer do Centrum miasta i z powrotem , ale
jest też dużo młodych małżeństw pchających przed sobą wózki ze
swymi pociechami. Coraz więcej osób przysiada na poranną kawę
w licznych w tym rejonie przyulicznych ogródkach kawiarnianych.
Jednym słowem – sielanka i pełny relaks. Taki obrazek chciałoby
się utrwalić. Nie jest nam to jednak dane.
Z oddali słychać narastający szum silników motocyklowych,
zdaje się, że już nie może być głośniej, ale jednak, nasza wyobraźnia
tak daleko nie sięga. Owszem, może być jeszcze głośniej, mogą też
być podane, jak na tacy, efekty specjalne. Po chwili przed zdumionymi i na wpół ogłuchłymi spacerowiczami, ulicą przemyka wataha
motocykli, które zajmują całą szerokość jezdni, kierując się w stronę
Zawodzia. Jeden z motocyklistów uznaje, że chyba jest za cicho,
bowiem tak ustawia zapłon swojego silnika, że ten wydaje całą
serię wystrzałów podobnych, nie przymierzając, do huku karabinu
maszynowego. Cała kawalkada motocykli, hałasując niemiłosiernie, po chwili znika za zakrętem. Rozpoczynają się komentarze,
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i Urząd Miasta. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, odbyło
się 8 czerwca, w nowej świetlicy Nadleśnictwa.
Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Nastawiony był na wyzwolenie w uczestnikach chęci przekazania szerszemu gronu swoich
spostrzeżeń dotyczących otaczającego nas środowiska, dostrzeganie piękna przyrody, poszerzenie wiedzy na temat życia bociana
białego w naszym kraju – co pokrywa się również z głównymi celami projektu. Inne cele, bardziej artystyczne, to kreowanie nowych
wartości estetycznych, zastosowanie różnych technik plastycznych,
właściwe zakomponowanie płaszczyzny lub przestrzeni. Prace
oceniane były w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie,
5-letnie, 6-letnie, klasy pierwsze, drugie i trzecie. Tematem było
życie bocianów, ich obserwacja i ochrona w Polsce. Prace oceniała
niezależna komisja pod przewodnictwem Danuty Koenig.
Na konkurs wpłynęło 146 prac, ze wszystkich szkół i przedszkoli.
To większy zasięg, niż w zeszłym roku, kiedy zabrakło prac z kilku
placówek. Dzieci wykonały rysunki pastelami tłustymi, kredkami
ołówkowymi, farbami, były również prace z wykorzystaniem
plasteliny oraz wydzieranki. Pojawiły się wyklejanki z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie dzieła były staranne i
ciekawe, komisja miała bardzo trudny wybór. W końcu wyłoniła
zwycięzców. W kategorii 4-latków I miejsce zajęła Paulina Herda,
II: Nadia Sikora, III: Weronika Weinert. Wyróżnienia otrzymały
Judyta Prottung i Patrycja Łukosz. W kategorii 5-latków I miejsce
zajął Jakub Darowski, II: Julia Raszka, III: Kamil Fiedor. Wyróżnienia otrzymali Jakub Śliwka i Jakub Gomola. W kategorii
6-latków I miejsce zajął Tomasz Puczek, II: Wojciech Janota, III:
Zuzanna Heller. Wyróżnieni to Maciej Żmija i Szymon Szarzec.
Wśród pierwszoklasistów I miejsce zajęła Wiktoria Cichowska, II:
Michał Krysta, III: Wojciech Bryś, wyróżnienia otrzymały Justyna
Porębska i Agnieszka Frączek. W kategorii klas drugich I miejsce:
Adrian Bożydar Śliż, II: Kacper Żelazny, III: Joanna Sikora, wyróżnieni: Łukasz Bujok i Łukasz Konkol. I wreszcie, w kategorii
klas trzecich I miejsce: Wiktoria Tajner, II: Patryk Lach, III: Marta
Wolny. Wyróżnieni: Dawid Hussar i Dominika Krakowczyk.
Podczas spotkania zaprezentowano fragment programu, jaki telewizja regionalna nakręciła na temat projektu „Bociany Integrują”
w Ustroniu. Omówiono trzy lata jego realizowania, opowiedziano
o obecnej sytuacji w gnieździe: dorastaniu piskląt i zagrożeniu,
jakie niosą ze sobą przynoszone do gniazda przez bociany śmieci.
Przy okazji, Wiktor Naturski z Nadleśnictwa Ustroń, przedstawił
prezentację na temat śmieci i ich segregacji. Prace dzieci można
oglądać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Maria Kulis
podejrzewam, że w większości krytyczne. Na tym jednak nie koniec
atrakcji. Nie mija godzina, kiedy cały spektakl powtarza się. Tym
razem motocykle jadą w kierunku centrum miasta. I tak jeszcze
dwa, lub trzy razy w ciągu tego świątecznego dnia.
Kreśląc ten, wcale nie przejaskrawiony, obrazek z życia naszego
miasta, chcę skierować pod adresem odpowiednich osób kilka
pytań:
1. Czy w interesie pragnących spokoju mieszkańców naszego
miasta, a także osób przyjeżdżających tutaj dla podratowania
zdrowia jest opisana wyżej sytuacja?
2. Czy jest możliwe, od strony przepisów ruchu drogowego,
ustawienie w odpowiednich miejscach znaków drogowych zakazujących wjazdu motocyklom w rejony o szczególnym nasileniu
ruchu pieszego?
Ktoś powie, że się powtarzam. I ma rację. Przecież już kilka
miesięcy temu opisywałem w liście do Redakcji GU podobną sytuację. Proponowałem też inne rozwiązania mogące, moim zdaniem,
usprawnić komunikację w centrum naszego miasta. I myślicie, że
ktoś na te propozycje zareagował? Jestem ciekaw, czy na przykład
Komisja Rady Miejskiej ds. Komunikacji zajęła się tymi tematami.
Przyzwoitość urzędnicza czy dziennikarska nakazywałaby ustosunkować się do przedłożonych propozycji, z którymi można się przecież
nie zgodzić. Ale chcielibyśmy znać stanowisko naszych władz. A teraz
jest jak w przysłowiu o „dziadu, który gadał do obrazu….” Czytelnicy czasami piszą do GU, zgłaszają , ważne ich zdaniem, problemy, ale
rzadko uzyskują odpowiedź. Może przyjmiemy jakieś standardy w tej
kwestii? Przecież władza powinna reagować na wszelkie krytyczne
głosy czy propozycje społeczeństwa. Takie to przemyślenia nasunęły
mi się po jednym z pierwszych ciepłych dni sezonu letniego. Aż strach
pomyśleć, co będzie dalej.
Rudolf Krużołek
18 czerwca 2009 r.
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Interesujące są marzenia felietonisty, opublikowane w GU,
by była w Ustroniu „taka noc niezwykła, nadzwyczajna, noc
tętniąca życiem i kulturą”. Spędził nasz felietonista taką noc
muzeów w Warszawie i chciałby podobnej w Ustroniu, tylko ile
tu mamy owych muzeów?, sam w felietonie ma wątpliwości, a
jeśli nie muzea, to co otworzyć na noc i podsuwa kościoły, tych
akurat mamy najwięcej. W tradycji wyznaniowej są to domy modlitwy, ale też odwieczne centra kultury duchowej, może to więc
dobry pomysł? Sam chętnie spędziłbym taką noc w rozśpiewanym
kościele. A gdyby skorzystali animatorzy z podpowiedzi i sami
urządzili noc „jako punkt obchodów”, wszystko jedno czego,
z imprezami masowymi, piwem na każdym rogu? To jak będzie
wyglądał Ustroń następnego dnia. Ile będzie połamanych ławek,
wybitych szyb. Pamiętam taką noc jednego razu, kiedy poleciały
szyby w Piastowskiej, pogotowie zbierało z rynku trafionych, cała
bielska policja musiała podjąć interwencję, a wtedy mieli jeszcze
kasę na paliwo, mogli dojechać w nocy. Odbywa się raz w roku
nocny Sylwester tylko, że jest drętwy i nijaki, bez żywej muzyki,
młodzież przytupuje z zimna i czeka na imprezę, której nigdy
nie ma, dobrze, że z petardami o północy, bo tak świętuje świat.
Taka marna imprezka, niestety tradycyjnie alkoholowa, a i tak
po niej rynek wygląda jak pobojowisko. Organizowanie kultury

Dzisiaj drugie zdjęcie weselne udostępnione i opisane przez
Cecylię Albrewczyńską. Pierwsze ukazało się w poprzednim
numerze GU. Obie fotografie przedstawiają uczestników uroczystości weselnych córek Kozoków z Ustronia Polany. Ten
wspaniały ród C. Albrewczyńska opisała w Gazecie Ustrońskiej
nr 49/891 z 4 grudnia 2008 r.
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i rozrywki nocą tam, gdzie za dnia jej brakuje, byłoby jakimś
absurdem. Jeżeli więc organizować taką noc, to kulturalnie, na
trzeźwo, z otwartymi obiektami kultury, ale z zamkniętymi przybytkami. Wcześniej należałoby uatrakcyjnić muzealne wystawy,
schować w piwnicy brudne cebry i inne odpady gospodarskie,
którymi zapełniają się nasze muzea, otworzyć przynajmniej jedną
galerię miejską, taką prawdziwą, ze zbiorami wszystkich zmarłych
i żywych artystów ustrońskich, wystarczyłoby pokazać po jednym
dziele twórczym każdego, a galeria byłaby pełna. Najważniejszym punktem takiej nocy byłaby wizja artystyczna, przewodnik
i organizator. Z racji pomysłu sztabem winien zarządzać nasz
felietonista, wtedy inicjatywę można by przyjąć ze spokojem.
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji.

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że w dniu 8 czerwca 2009 r. na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres trzech
lat niezabudowanych i zabudowanych obiektami
nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących
własność osób prawnych, fizycznych i jednostek nie
posiadających osobowości prawnej.
Drugie zdjęcie to wesele młodszej córki Kozoków Elżbiety
z Bolesławem Ferfeckim z roku 1930. I rząd: dziecko Leon Drobczyński, Joanna Ferfecka, Ludwik Żertka, młoda para Elżbieta
Kozok – Ferfecka, Bolesław Ferfecki, Julia Kozok – Kamińska,
Karol Kamiński, ich syn Karol, z przodu Eugenia Drobczyńska
– Maciejczyk. II rząd: Józefa Kozok – Drobczyńska, Klemens
Drobczyński, Janina Kozok – Piszkiewicz, NN, Małgorzata
Kozok – Mider, NN, dziecko Tadeusz Kurdziel, Maria Kozok
– Kurdziel, Stanisław Kurdziel. III rząd: NN, Helena Kozok
– Misiorz, NN, Adam Kozok, Danuta Ferfecka – Wawrzyk, Józef
Wawrzyk, Franciszek Kozok, Filip Herczyk, Eugeniusz Kozok.
Zdjęcia pochodzą z bogatych zbiorów pamiątek rodzinnych Janka
Misiorza.
Cecylia Albrewczyńska
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Patrzeć
na przyrodę
Dwie wystawy fotografów dzikiej przyrody można podziwiać
od dwóch tygodni w Ustroniu: jedną w Muzeum Marii Skalickiej, drugą w „Leśniku” na Jaszowcu. Okazja do podwójnej
kontemplacji lub do porównawczych dyskusji.

Na wystawie w „Leśniku” są zdjęcia gatunków, których większość z nas pewnie nigdy w naturze nie zobaczy. Nie dlatego,
że pochodzą z głębi dżungli – są rodzime, jednak zwyczajnie
bardzo trudno je spotkać. Inne zobaczyć łatwiej, ale nie w tak
dużej grupie czy w tak pięknej scenerii. Jeszcze inne widzimy
na co dzień, przechodzimy obok, ale raczej nie zastanawiamy
się nad ich pięknem. Bo na przyrodę trzeba patrzeć w określony
sposób.
Są tacy, dla których to patrzenie jest pewnym sposobem na
życie. Zajmują się tym czasami zawodowo, częściej z pasji,
utrwalają niezwykłe momenty na karcie pamięci aparatu, aby
potem móc do nich powracać. Fotografowie, zrzeszeni w Związku
Polskich Fotografów Przyrody, co dwa lata organizują wystawy
swoich najpiękniejszych zdjęć, aby również inni mogli podziwiać
efekty ich pracy.
A czasami są to całe tygodnie poświęcone na to, żeby zrobić
zdjęcie określonego gatunku; wiele godzin spędzonych nieruchomo, w ukryciu, w oczekiwaniu na dogodne oświetlenie, na
ciekawą sytuację. Tym cenniejsze później same zdjęcia. Tegoroczna wystawa „Oczami śląskich fotografów” swoje pierwsze
odsłonięcie miała w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, 3 lutego tego roku. Odtąd odwiedza kolejne miejsca,
do Ustronia przyjechała z Magurskiego Parku Narodowego.
Jej wernisaż w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
„Leśnik” był jednym z punktów trwającego trzy dni festiwalu
fotografii przyrodniczej „U źródeł Wisły”, odbył się on w sobotę,

30 maja. Obecni byli: Krzysztof Chojecki z Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach, nadleśniczy Nadleśnictwa
Ustroń Leon Mijal, prezes ZPFP Paulina Surniak, przedstawiciele
prasy, portali internetowych. Wernisaż prowadził prezes Okręgu
Śląskiego ZPFP, Zygmunt Urzędnik.
P. Surniak nazwała ten festiwal „eksperymentalnym”, ponieważ dotychczas odbywał się niezmiennie w jednym miejscu:
miejscowości Izabelin pod Warszawą. Narodził się pomysł, żeby
organizowały go kolejne okręgi Związku. Pierwszy podjął się
tego właśnie Okręg Śląski.
Eksperyment okazał się udany, jak zgodnie przyznali wszyscy.
W kawiarni „Leśnika”, w holu głównym i w sali konferencyjnej
zawisło 110 ze 150 prac śląskich fotografów. Zdjęcia mają 28
autorów. Tematyka różnorodna. Śląskie, beskidzkie i opolskie
knieje oraz łąki i jeziora to miejsca najczęściej odwiedzane przez
fotografików, choć są również rozległe bagna biebrzańskie, wydmy Słowińskiego Parku Narodowego czy tatrzańskie szczyty.
Doszukałam się dwóch fotografii zrobionych w Ustroniu. Przedstawiają one buki, rosnące na zboczach Równicy.
Obok rzadko spotykanych zwierząt są te występujące pospolicie,
również zdjęcia krajobrazów czy pojedynczych roślin. Każde jest
dokładnie opisane, można powiedzieć: każde zdjęcie opowiada
własną historię, często ciekawą, czasami nawet dramatyczną.
Wystawa czynna będzie do końca lipca. Oprócz funkcji czysto estetycznych, będzie pomocą dla grup młodzieży, które szczególnie
w czerwcu odwiedzają ośrodek w celach edukacyjnych.
Po wernisażu odbyło się w sali konferencyjnej podsumowanie
konkursu na Fotografa Roku 2009. Zdjęcia oceniało jury, składające się z wybitnych polskich fotografów przyrody, m.in. Cezarego
Korkosza, Adama Ławnika, Marcina Sachy, w kilku kategoriach:
Eksperyment, Inne zwierzęta, Krajobraz, Ssaki, Ptaki, Rośliny
i Świat w naszych rękach. Wszystkie nadesłane na konkurs fotografie zostały zaprezentowane na specjalnym pokazie.
Fotografowie przebywali w Ustroniu przez trzy dni, od piątku
do niedzieli, na festiwalu i na plenerze. Pogoda nie dopisała
w sposób szczególny, ale może udało się dostrzec piękno w naszej
przyrodzie - zrobić chociaż kilka zdjęć, które za dwa lata zawisną

Ostatnie dni

Jeszcze tylko do 25 czerwca można oglądać wystawę fotografii
dzikiej przyrody w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”. Tworzą
ją zdjęcia autorów z całego świata, nagrodzonych w konkursie
organizowanym przez BBC Wildlife Magazine i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Fotograficy stworzyli niezwykłe
portrety roślin i zwierząt, uchwycili piękne krajobrazy, zabawne
lub dramatyczne sytuacje. Każde zdjęcie jest opisane – kiedy
i gdzie zostało zrobione, w jakich okolicznościach, jakim sprzętem. Ekspozycję można oglądać codziennie od godz. 11 do 16
lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu. Dzisiaj
publikujemy ostatnie ze zdjęć, które dzięki uprzejmości opiekuna
wystawy Jerzego Zegarlińskiego, mogliśmy bezpłatnie zamieścić
w naszej gazecie.
(mn)
* * *

Na zdjęciu obok: Świętująca lilia. Fredrik Nils Magnus Ehrenstrom, Szwecja. Kategoria – W zachwycie nad roślinami, 2008
rok, 2 miejsce. Wszystkie prawa zastrzeżone.
„Gdy zobaczyłem łodygę wystającą z małego jeziora niedaleko
Geteborga, moje serce zabiło mocniej. Był to znak, że jezioro
odradza się po zanieczyszczeniach spowodowanych przez kwaśne
deszcze. Dziś PH wzrosło powyżej 5, a woda jest bardziej mętna
od planktonu, chociaż jezioro nadal nie odrodziło się w pełni.
Teraz muszę zbliżyć się bardziej do lilii wodnych, aby zrobić
dobre zdjęcia.”
Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku nieomal jedna
czwarta szwedzkich jezior została zanieczyszczona kwaśnymi
deszczami. Ryby nie mogły żerować. Raki, ślimaki, małże
i plankton wyginęły, a jeziora stały się niesamowicie krystaliczne.
Grzybienie białe to jeden z niewielu gatunków, który jest w stanie
przeżyć w tak toksycznych warunkach.
Nikon D200, obiektyw AF fisheye 10.5 mm f2,8 DX Nikkor,
1/60 sek. na f16; ISO 100; obudowa Hugyfot: dwa stroboskopy
Sea&Sea YS300.
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Władysław Szpyrc podczas pokazu.   

regionalne wycinanki

Kwiecień i maj stały w Muzeum
Marii Skalickiej pod znakiem beskidzkiego dziedzictwa. Starano się zrobić
możliwie wiele, aby uczniom ustrońskich szkół (i nie tylko) przedstawić ludzi, którzy potrafią z miłością i pasją
o tej kulturze rozprawiać. Dwaj młodzi,
świetni etnolodzy – Angieszka Macoszek
z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i dr
Grzegorz Studnicki z Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie, przedstawili
dwa tematy: „Obrzędowość rodzinną
na Śląsku Cieszyńskim – od kolybki do
trówły” oraz „Zdobnictwo beskidzkie na
tle ludowego zdobnictwa w Polsce”. Ten
ostatni wykład przygotowała i pięknie zilustrowała Agnieszka Macoszek. Pokazano
wzory żywotków, od tych najdawniejszych
po współczesne, niesłychanie misterne
koronkowe naczółka, wzory maselniczek, malowideł na skrzyniach posażnych,
krzeseł ludowych itp. Nie zabrakło pięknych zdjęć oglądanych na dużym ekranie
i wielu interesujących eksponatów.
Z okazji miesiąca folkloru przygotowano specjalną wystawę - swego rodzaju
panoptikum regionalne. Czego tam nie
było. Wspomniane już porcelanowe jaja
ozdobione ptasimi motywami, a wykonane
przez ustrońską artystkę Barbarę Majętny.
Dalej filigran cieszyński - piękna, bogata
srebrno-złota biżuteria regionalna. Jej
twórcą jest miejscowy artysta Kazimierz
Wawrzyk, który jest także autorem kompletu biżuterii prezentowanej na co dzień
w naszym muzeum wraz z wystawnym
żeńskim strojem cieszyńskim. Były papierowe kwiaty wykonane ręcznie przez dzieci ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”,
a także heklowane kwiaty Zofii Kukuczki
z Hermanic, pokazane tu jako przykład
współczesnego ustrońskiego rękodzieła
artystycznego. Były kolorowe żywotki,
drewniane maselniczki. Pokazano wyczepioną na tzw. „żurek” głowę młoduchy. Znalazła się też miniaturowa trówła. Ze spotkań tych skorzystali uczniowie klas IV i V SP 1 (razem prawie 85
osób), które odwiedziły nasze muzeum
w ramach lekcji edukacji regionalnej,
a ponadto wykładów tych z dużym zainte18 czerwca 2009 r.			

resowaniem wysłuchała także publiczność
Klubu Propozycji.
Pokłosiem tychże spotkań regionalnych
były dwa warsztaty plastyczne. W tym czasie gościliśmy w muzeum wystawę plakatu
teatralnego, filmowego i regionalnego (pn.
„Cieszyńskie Niebo”) autorstwa świetnego zaolziańskiego grafika Władysława
Szpyrca. Artysta ten został zaproszony
na warsztaty, których tematem było projektowanie plakatu z użyciem elementów
regionalnych. Pan Władysław zabrał się
poważnie do pracy. Przyniósł ogromny
komputer, w jego pamięci poszukał wiele
różnych postaci - góralek, górali, szewczyków, drwali, handlarzy, itp. Dzieci
z dużą uwagą śledziły, jak artysta przywołuje i zmienia te postaci na ekranie, czyniąc je raz to mniejszymi, raz większymi,
zmieniając przy tym kolory, a następnie
lokował te postaci w przestrzeni wirtualnego plakatu. Po tej jakże ciekawej lekcji,
dzieci zabrały się za własną pracę. Jako
technikę wybrano wycinankę. Na podłodze położono duży błękitny karton. Każde
z dzieci wycinało przeróżne elementy
o charakterze regionalnym, wycinano
też litery, duże i małe. Ostatecznie na
kolanach, pod kierunkiem dwóch artystów Władysława Szpyrca i Dariusza
Gierdala (również na kolanach) układano

te elementy na kartonie, wielokrotnie
zmieniając ich położenie. Po ostatecznym werdykcie, że rzecz jest gotowa,
wszystkie elementy przyklejono na trwale do podłoża. I w ten sposób powstał
przepiękny plakat na ustrońskie dożynki.
Jego twórcami byli uczniowie z klas IV, V,
i VI SP-1: Dominika Mrzygłód, Martyna
Franek, Łukasz Jurecki, Piotr Cieniak, Iza
Cieślar, Agata Sadlik, Kuba Królikowski,
Damian Kurowski, Konrad Makula, Joanna Szwarc, Krzysztof Juraszek, Karolina
Szlęk i Dominika Ryszka.
Na drugim warsztacie, z udziałem dzieci
z SP-3 (Polana) projektowano wzory na
skrzynię posagową (trówłę).
Tutaj także posłużono się techniką
wycinanki. Z twórczym zapałem dzieci wycinały kolorowe elementy – liście, łodygi, kwiaty, wazoniki, ptaszki i wszelakie inne ozdoby. Nie zapomniano o szczegółach - roku powstania
i inicjałach wykonawcy. Powstały piękne
kolorowe projekty, które od lipca pokażemy na wystawie. Młodymi twórcami
wycinanek byli uczniowie klasy IV SP-3:
Ewa Kocyan, Andżelika Wasilewska, Iza
Gomola, Wojtek Gomola, Wojtek Pinkas,
Adaś Kasperski, Dawid Mucha, Andżelika Czerwińska, Nikoletta Cieślar, Kuba
Majętny, Agnieszka Hyrnik. Bardzo lubimy tu te polańskie „zuchy”, które od
trzech lat przychodzą na nasze warsztaty
…. piechotą. Uczniowie polańskiej szkoły
pracowali w zupełnie innej scenerii - towarzyszyły im przepiękne zdjęcia dzikiej
przyrody. Trafiły one do Muzeum Marii
Skalickiej jako pokonursowa wystawa Wildlife Photographer of the Year - najbardziej
prestiżowego forum światowej fotografii
dzikiej przyrody, organizowanego co roku
(od 1964) przez Natural History Muzeum
w Londynie oraz BBC Wildlife Magazine.
W Polsce patronat honorowy wystawy
objęli Minister Edukacji i Dziedzictwa
Narodowego oraz Minister Środowiska.
Kolejne spotkania z młodymi za nami.
Cieszymy się, że tegoroczna wiosna okazała się tak owocna i barwna. Po raz kolejny okazuje się, że regionalno-artystyczne
inicjatywy naszego muzeum trafiają na
dobry grunt, ucząc młodych szacunku do
regionalnego dziedzictwa, rozwijając jednocześnie ich wrażliwość estetyczną.
Irena Maliborska

Chłopcy też próbowali wycinać.                         
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Absolwenci gimnazjum nr 1
Klasa 3a
Wychowawca - Jolanta Chwastek
Kamil Dziwisz
Estera Gawlas
Sebastian Gomola
Monika Handerska
Samuel Hławiczka
Żaneta Husar
Karolina Łabiak
Patryk Macura
Anna Miliczek
Angelika Mucha
Aleksandra Nowak
Justyna Olczyk
Sebastian Poloczek
Miriam Polok
Karolina Rejowicz
Kinga Skiba
Alicja Staniek
Karolina Szmek
Anna Sztwiertnia
Jakub Wantulok
Aneta Wrzecionko
Noemi Wrzecionko
Klasa 3b
Wychowawca - Maria Derewniuk
Iwona Cieślar
Julia Cieślar
Ewa Czupryn
Damian Darosz
Izabela Haratyk
Tomasz Heczko
Mateusz Herzyk

Oceniano hasła ekologiczne...

Ewelina Kamieniorz
Monika Lema
Joanna Łupieżowiec
Kinga Maryniak
Alicja Nogawczyk
Żaneta Paczkowska
Monika Prutek
Anna Puzoń
Joanna Puzoń
Łukasz Sajan
Katarzyna Strach
Artur Szarzec
Magdalena Szeremet
Marcin Szlauer
Magdalena Wojdyło

Klasa 3c
Wychowawca - Wiesława Łużak
   Aleksandra Bożek
Anna Bożek
Aleksander Chrapek
Aleksandra Chwastek
Jakub Maciej Cieślawski
Agnieszka Duda
Magdalena Ezzabi
Natalia Frajfeld
Piotr Kołoczek
Marta Kubowicz
Agata Legierska
Dawid Lubiński
Wioletta Nowak
Katarzyna Papaj
Dawid Pilch
Andrzej Podkański

Fot. A. Werpachowska

konkurs ekologiczny

3 czerwca w Szkole Podstawowej nr
2 odbyło się rozstrzygnięcie siódmej już
edycji Konkursu Ekologicznego. Jak co
roku konkurs trwał przez cały rok, a na
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wynik końcowy składało się: zrobienie
plakatu, zbieranie baterii, surowców wtórnych, a także wiedza z zakresu ekologii,
którą sprawdzono podczas podsumowa-

Michał Roszczyk
Natalia Rusin
Anna Surgiewicz
Justyna Warmuzińska
Mateusz Zawada

Klasa 3d
Wychowawca - Jolanta Kamińska
Katarzyna Balcar
Anna Bieras
Sara Branc
Anna Chowaniok
Maciej Cierniak
Jonasz Cieślar
Natalia Egierska
Anna Gazur
Piotr Gomola
Sandra Halamoda
Justyna Hernik
Katarzyna Holubek
Monika Kocot
Zofia Kulis
Nikola Ljubisavljevic
Sara Niemczyk
Katarzyna Nogawczyk
Zuzanna Pustelnik
Tomasz Rakus
Krzysztof Sajan
Katarzyna Szalbot
Łukasz Szewczyk
Paulina Szkaradnik
Szymon Szpin
Natalia Zielińska
Jakub Zwardoń
nia w SP-2. Wraz z przedstawicielami
szkół na konkurs przyszli nauczyciele
głównie biologii i chemii, a także grupy
kibiców. Wszystkich powitała dyrektor
SP-2 Ewa Gruszczyk życząc powodzenia, a następnie przekazała mikrofon
prowadzącemu całe spotkanie – Zdzisławowi Brachaczkowi, który przedstawił
jury konkursu – wice burmistrz Jolantę
Krajewską – Gojny, przewodniczącego
Rady Miasta Stanisława Malinę, prezesa
Przedsiębiorstwa Komunalnego Alojzego
Sikorę, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – Barbarę Jońcy,
a także przedstawicielkę Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej, Halinę Sikorę, firmy
Kosta – Agnieszkę Greene oraz fundacji
Partnerstwo dla Środowiska – Martę
Jakubek. Na konkurs przyjechał także
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Ekologicznego – Włodzimierz Chmielewski.
Następnie przystąpiono do sprawdzenia
wiedzy – każda reprezentacja losowała
zestaw, a następnie odpowiadała po kolei
na siedem pytań. Żeby trochę odstresować
uczestników w przerwie między czwartym, a piątym pytaniem pokazano pokaz
slajdów ze zdjęciami z ubiegłorocznego
konkursu. Po skończeniu serii pytań,
przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy
w praktyce – uczestnicy mieli za zadanie
posegregować śmieci do odpowiednich
worków. Na ostatnie punkty składały się
transparenty przygotowane przez każdą
szkołę. I tak przez chwilę wszyscy mogli
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Absolwenci gimnazjum nr 2
Klasa 3 A
Wychowawca – Lidia Szkaradnik
Aleksandra Balcar
Teresa Belkot
Kamil Błacha
Adrian Bujok
Karolina Glajc
Dariusz Goryczka
Patryk Grabowski
Malwina Górniok
Monika Haratyk
Jakub Jaworski
Michał Karchut
Michał Kłoda
Karolina Korona
Michał Krysta
Dawid Lebiedzik
Mateusz Macura
Lidia Pniok
Artur Posmyk
Agnieszka Pyka
Bartłomiej Rott
Robert Skrzypczak
Joanna Strach
Justyna Śliwka
Michał Wronka
Konstancja Ziemianin

Klasa 3 B
Wychowawca – Dorota WersznerKrzywoń
Agnieszka Baca
Arkadiusz Błahut
Anna Brózda
Adam Burczak
Karina Chmiel
Dominika Cichy
Bartłomiej Gonska
Łukasz Heller
Marcin Janiak
Michał Janik
Bogumiła Kajzar
Piotr Kłósko
Przemysław Kołder
Mateusz Kozieł
Sara Kozieł
przeczytać podtrzymywane przez dzieci
i młodzież kolorowe płachty i tabliczki
z hasłami takimi jak: „Jesteś młody czy
też stary zapamiętaj koniecznie usuwaj szkodliwe odpady bezpiecznie!”.
Za każdą z poszczególnych części jury
wystawiali punkty. Przed ogłoszeniem
wyników, wszyscy mogli zobaczyć kolejny film Przedsiębiorstwa Komunalnego,
tym razem dotyczący ekologii. W końcu
nadszedł czas na podsumowanie. Ogółem
pierwsze miejsce zdobyła drużyna Szkoły
Podstawowej nr 2, w składzie: Dominika Kukuczka, Alicja Kubok i Dawid
Wisełka, drugie: Szkoła Podstawowa nr
3, Marzena Czyż, Tomasz Maciejowski
i Sebastian Warzecha, a na trzecim miejscu znalazło się Gimnazjum nr 2, reprezentowane przez Annę Humę, Agnieszkę
Pykę oraz Justynę Szelę.
Cały konkurs to pomysł Przedsiębiorstwa Komunalnego, a głównym celem jest
poszerzenie wiedzy ekologicznej ustrońskiej młodzieży. Agata Werpachowska
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Patryk Miech
Patrycja Miklińska
Łukasz Nowak
Patryk Pakuła
Anna Ptak
Klaudia Puczek
Anna Pustówka
Katarzyna Rusz
Patrycja Sadlik
Weronika Szarzec
Justyna Szela
Mateusz Trombała

Klasa 3 C
Wychowawca – Halina HonkowiczWaleczek
Michał Błahut
Michał Brudny
Filip Chrapek
Lidia Gieroń
Anna Herman
Żaneta Hulbój
Natalia Inglot
Wojciech Jakubowski
Mateusz Juraszek
Noemi Kluz
Arkadiusz Kobiela
Katarzyna Kowalik
Natalia Macura
Monika Matuszek
Anna Mojeścik
Jacek Paszek
Rafał Pilch
Paweł Prottung
Łukasz Puczek
Artur Ryś
Alexandra Sędrowska
Szymon Siedlaczek
Rafał Szachowicz
Kamil Świerc
Bartosz Tyrna
Dorota Wisełka
Klasa 3 D
Wychowawca – Marek Gluza
Magdalena Baranowska

Piotr Biłko
Anna Cieślar
Ewa Cieślar
Kacper Cieślar
Arkadiusz Dziendziel
Arif Goletić
Dawid Goryczka
Natalia Grzybek
Aleksander Grzybowski
Gaweł Grzywacz
Anna Huma
Justyna Kania
AnetaKawulok
Anna Krzok
Magdalena Kuźnik
Katarzyna Nastaszyc
Jacek Nieurzyła
Dominik Pawlak
Jakub Plinta
Adam Podżorski
Kinga Ratka
Beata Sikora
Klaudiusz Smierna
Monika Spratek
Natalia Surowiec

Klasa 3 E
Wychowawca – Joanna IskrzyckaMarianek
Monika Bem
Bartłomiej Białek
Justyna Błahut
Piotr Cholewa
Karolina Cieślar
Justyna Gazda
Wiktoria Gazurek
Agnieszka Grądzka
Metin Grzesiowski
Aneta Grzywaczewska
Kacper Kaczmarzyk
Aneta Koźlak
Piotr Kubicius
Wojciech Kubok
Karolina Lubińska
Alina Madura
Sebastian Matuszyński
Żaneta Najmuła
Izabela Nawrat
Mateusz Przygoda
Przemysław Pytel
Magdalena Rymorz
Arkadiusz Stoszek
Michał Strzałkowski
Sandra Szlajss
Marzena Szulc
Paulina Wisełka
Sara Zwolińska
Serdeczne podziękowania składamy
wszystkim Szanownym Wyborcom,
którzy głosowali na kandydatów
Platformy Obywatelskiej w mionionych
wyborach do Parlamentu Europejskiego.

... i umiejętną segregację.
                                   Fot. A. Werpachowska

Przewodniczący i członkowie
Koła PO w Ustroniu.
Zwolenników Platformy Obywatelskiej
zapraszamy do współpracy!
Andrzej Georg tel. 0 664 029 851
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osiągnięcia G1

Przedstawienie klasy Ia.

Fot. M. Grzywna

festyn szkolny

Tegoroczny festyn szkolny ustrońskiej „Jedynki” po raz ostatni
odbywał się na starym boisku. W ten sposób dzieci i nauczyciele
żegnali się z nim, ponieważ wkrótce stanie na jego miejscu nowa
hala sportowa.
Festyn odbył się 6 czerwca, w sobotę. Pogoda, po wielu
niepewnych dniach, okazała się sprzyjająca dla wszystkich
przewidzianych atrakcji. Zgodnie z tradycyjną formułą, dzieci
mogły uczestniczyć w różnych grach i zabawach, zmaganiach
sportowych, które dawały im możliwość wzięcia udziału w loterii
z nagrodą niespodzianką. Wcześniej wszystkie klasy prezentowały się w specjalnie przygotowanych programach artystycznych.
Wystąpił również szkolny zespół wokalny „Jedyneczki”. Przez
cały czas można było kupować ciasta, upieczone przez rodziców,
a także ciepłe dania, które serwowała szkolna kuchnia. Działała
loteria fantowa, jak co roku oblegana przez wszystkie dzieci.
Kulminacyjnym momentem festynu było losowanie nagrody
głównej: aparatu cyfrowego. Trafił on do Szymona Kamińskiego
z klasy 1a.
Dyrekcja szkoły pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu festynu: firmie „Ustronianka” państwa
Bożków, firmie „Beskid Fruit”, piekarni „Bethlehem”, firmie
„Marko”, piekarni „Jedynka” J. Żabskiego i A. Żabskiego za
pyszne pączki, panu Jaworskiemu za grochówkę, a także rodzicom za ciasta i współorganizowanie festynu, z panem Piotrem
Juraszkiem, przewodniczącym Rady Rodziców, na czele, a nauczycielom za przygotowanie występów dzieci oraz zabaw i gier
sportowych. 				
(mk)

Smok i żacy.
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Fot. M. Grzywna

Do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, w dziesiątym roku istnienia szkoły, należy
zaliczyć przede wszystkim nadanie szkole imienia. W dniu 11
października 2008 roku odbyła się uroczystość, podczas której
Gimnazjum otrzymało Akt Nadania Imienia prof. Jana Szczepańskiego.
Drugim bardzo ważnym wydarzeniem była realizacja przez
naszą młodzież projektu: „Nasze miejsce w Europie” w ramach
programu Comenius Partnerskie Projekty „Uczymy się przez całe
Życie”. Realizacja projektu rozłożona jest na dwa lata. Realizujemy go razem z uczniami i nauczycielami z Węgier i Słowacji.
W Ustroniu zaprosiliśmy do współpracy wychowanków Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego z Nierodzimia.
Nasi uczniowie złożyli dwie wizyty zagraniczne (Pieszczany
i Hajdunanas), a w styczniu i marcu bieżącego roku gościliśmy
przedstawicieli naszych partnerów. W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie prawie 100 uczniów i wielu nauczycieli.
Uczniowie wykonali kilkanaście tzw. produktów, tj. albumów,
gazetek, prezentacji związanych z tematyką projektu. Szkoła
w ramach przyznanych środków (24 tysiące Euro) zakupiła wiele
pomocy i sprzętu.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu
konkursach i zawodach.
Największe osiągnięcia zanotowaliśmy w:
I. Konkursy przedmiotowe: konkurs biologiczny – Krzysztof
Wójcicki – laureat. Opiekun Jolanta Kamińska. 6 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego.
II. Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„Jonasz”. Tytuł laureata uzyskały uczennice: Anna Bożek – laureat, III miejsce; Aleksandra Bożek – laureat; Magdalena Szeremet
– laureat.
III. Konkurs „Nasza Szkoła w Unii Europejskiej”. III miejsce w
województwie drużyna w składzie: Sara Branc; Zuzanna Pustelnik;
Karolina Szmek.
IV. Wojewódzki Konkurs Ekologiczny
- Konkurs wiedzy – I miejsce; Krzysztof Wójcicki, opiekun
Jolanta Kamińska,
- Konkurs literacki „Zarażeni pozytywną energią” – III miejsce
Aneta Wrzecionko, opiekun Małgorzata Wraga-Żdan.
V. Regionalny konkurs ekologiczny LOP w Bielsku-Białej. VI
miejsce i tytuł laureata – Krzysztof Wójcicki, Natalia Rusin, Szymon Szpin – tytuł laureata, opiekun Jolanta Kamińska.
VI. Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Stypendiada „I ty bądź
czytelny”.Wyróżnienia: Ewelina Kamieniarz i Aneta Wrzecionko
(45 punktów na 50), opiekun Jolanta Chwastek.
VII. Konkurs języka angielskiego FOX
- Wynik dobry: Adrianna Broda i Jakub Długosz, opiekun
Monika Gawlas
VIII. Konkurs matematyczny „Kangur”. Wyróżnienie: Sylwia
Iwaniuk i Mirosław Ziółkowski, opiekun Dorota Gluza.
IX. Konkurs recytatorski poezji i prozy w języku angielskim.
Udział w finale wojewódzkim, uczennica Justyna Warmuzińska,
opiekun Monika Gawlas
X. Konkurs matematyczny „Alfik”
- VII miejsce w województwie, uczennica Sylwia Iwaniuk,
opiekun Dorota Gluza.
XI. Międzynarodowe mistrzostwa Republiki Czeskiej w pisaniu
na klawiaturze komputera. Uczniowie: Ariel Podżorski i Jakub
Długosz: XIV i XVI miejsce na 60 startujących, opiekun Marek
Walica.
XII. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej (kościoła katolickiego). Uczennice Kinga Krężelok i Ilona Kurowska – etap
półfinałowy, opiekun Ilona Puchała.
XIII Zawody sportowe. Drużyna dziewcząt VII miejsce w finale
wojewódzkim (na 16 startujących drużyn ). Indywidualnie: II miejsce w skoku wzwyż – Cieślar Iwona – wynik 155 cm; III miejsce
w skoku wzwyż – Justyna Olczyk - wynik 145 cm; I miejsce w
rzucie dyskiem – Joanna Łupieżowiec – wynik 25,96 m; Opiekun:
Anna Sikora, Małgorzata Szcześniewska-Gawlas.
				
Leszek Szczypka
			
Dyrektor Gimnazjum
18 czerwca 2009 r.

Uczniowie G2 jak zawsze najlepsi w BRD.

Fot. W. Suchta

Sukcesy
Gimnazjum nr 2

Mijający rok szkolny na pewno nie był w G2 czasem stagnacji. Podjęto kilka inicjatyw, aby uczynić naukę atrakcyjniejszą,
ciekawszą, a co za tym idzie efektywniejszą. Przede wszystkim
to pierwszy rok, kiedy wdrażana jest innowacja pedagogiczna
polegająca na intensywnej nauce języków obcych, ale i na
rozwijaniu wrażliwości artystycznej poprzez teatr, muzykę
i plastykę. W działaniach bierze udział prawie setka uczniów
i 7 nauczycieli. Pierwsze efekty już są - 6 uczniów przystąpiło do
egzaminu i otrzymało międzynarodowy certyfikat znajomości
języka francuskiego DELF. W przyszłym roku o certyfikat FCE
tym razem z języka angielskiego, starać się będzie kolejna grupa
uczniów. Następną ciekawą inicjatywą jest udział w projekcie
finansowanym z funduszy europejskich „Kapitał Ludzki”,
mającym na celu rozbudzenie ciekawości i pogłębienie wiedzy
z fizyki. W projekcie bierze udział 16 uczniów – 2 razy w tygodniu spotykają się, by wykonywać ciekawe doświadczenia,
rozwiązywać problemy – poznawać nieznane. Grupę prowadzi
Katarzyna Szewieczek. Projekt potrwa do lutego 2010 r. Kolejne
działanie postrzegane przez nas jako duży sukces, to nawiązanie
kontaktów ze szkołą we Francji, co zaowocowało dwustronną
wymianą. Nasi uczniowie byli we Francji, a Francuzi w Ustroniu.
Obie wizyty były sukcesem i współpraca będzie kontynuowana
w następnych latach. Piszę o tym jako o sukcesie bo naprawdę
trudno jest znaleźć partnera w krajach anglo i francuskojęzycznych. Nasze starania trwały 3 lata. Pisząc o wymianie nie sposób
nie wspomnieć o aktywności klas frankofońskich. I tak Gimnazjum nr 2, organizowało doroczny koncert kolęd dla szkół frankofońskich z województwa śląskiego oraz dzień frankofonii dla
mieszkańców Ustronia i sąsiednich gmin. Aktywność związana
z językiem francuskim to zasługa Joanny Iskrzyckiej-Marianek
i jej uczniów. Została ona doceniona przez Kuratora Śląskiego
i Konsulat Francji poprzez przyznanie szkole tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem do nauki języków obcych. Szkoła
pozyskała również - składając wniosek w programie Comenius
– asystenta językowego na przyszły rok szkolny. Nie są to sukcesy przekładające się bezpośrednio na lokaty w konkursach
i zawodach, ale bardzo ważne dla społeczności szkolnej, a wierzymy, że te inicjatywy będą z czasem owocowały.
Jeżeli chodzi o bardziej wymierne osiągnięcia, to i tych
w mijającym roku nie brakowało, i tak w nauce:
Samuel Wałach zdobył pierwszą lokatę w konkursie FOX
– w nagrodę wyjedzie na obóz językowy, a Krzysztof Pacuła
lokatę dobrą.
Przemysław Pytel został finalistą konkursu przedmiotowego
z geografii oraz laureatem Wojewódzkiego Konkursu „Mieszkam w Województwie Śląskim”, uzyskał również trzecią lokatę
w Konkursie Wiedzy o Szwecji.
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Karol Pikul uzyskał wyróżnienie i tytuł Taona w międzynarodowym konkursie z fizyki „Lwiątko”.
Anna Huma - wyróżnienie w konkursie matematycznym
Kangur.
Justyna Szela, Bogumiła Kajzar, Anna Pustówka i Weronika
Szarzec w zespole zajęły drugie miejsce w trzecim etapie ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Justyna Szela zdobyła trzecie miejsce w VIII Powiatowym
Konkursie Ortograficznym „Strumieńska Żaba”.
Bogumiła Kajzar, Anna Ptak i Katarzyna Rusz, to laureatki
IX konkursu wojewódzkiego „Od Einsteina do …”. Fnalistami
zostali Michał Brudny, Bartosz Tyrna i Rafał Pilch, a wyróżnienie w tym konkursie dla racjonalizatorów i twórczo myślącej
młodzieży, otrzymali Noemi Kluz i Karol Pikul.
Gimnazjum nr 2 otrzymało również dyplom za pierwsze
miejsce drużynowo w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy
o Regionie.
Z sukcesów artystycznych niewątpliwie największym był tytuł
laureata, uzyskany przez szkolny zespół Gama 2 na XXXIII
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Zespół
uzyskał wcześniej pierwsze miejsce na przeglądzie miejskim i
powiatowym. Należy dodać, że Gama 2 jest w ostatnich latach
jedynym ustrońskim zespołem odnoszącym sukcesy na wojewódzkim przeglądzie i jednym z nielicznych w powiecie.
Zespół Teatralny „Maski” zdobył I miejsce na Wiślańskich
Teatraliach Międzygimnazjalnych i wyróżnienie na V Miejskim
Przeglądzie.
Justyna Szela i Piotr Cholewa to laureaci konkursu powiatowego „Klęska powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”.
Justyna Szela to laureatka konkursu poetyckiego, organizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zdobywczyni wyróżnienia w Konkursie Poetyckim im. J. Kubisza.
Alina Madura zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim etapie
konkursu „Poezja i proza w języku Shakespeare’a”.
Nie brakowało też sukcesów w sporcie – zaczęły się w październiku od uzyskania trzeciego miejsca w rywalizacji szkół
gimnazjalnych w powiecie cieszyńskim za rok 2007/2008. Jest
to cenne wyróżnienie, bo zdobywane za sukcesy we wszystkich
dyscyplinach, czyli nagradza wszechstronność.
W tym roku szkolnym:
drużyna BRD w składzie Marek Jaworski, Jakub Robleski
i Daniel Długi, zajęła pierwsze miejsce w powiecie, pierwsze
w rejonie i trzecie w województwie.
Mistrzostwo powiatu zdobyła drużyna piłki siatkowej chłopców, drużyna dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych
oraz drużyna dziewcząt w dwuboju nowoczesnym.
Mistrzostwo powiatu zdobyły drużyny dziewcząt i chłopców
w piłce plażowej.
Drugie miejsce w mistrzostwach powiatu cieszyńskiego
zdobyła drużyna siatkarek, drużyna dziewcząt w mistrzostwach
powiatu w szachach, drużyna chłopców w lekkiej atletyce oraz
drużyna dziewcząt w tenisie stołowym.
Mateusz Nowak zajął trzecie miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w skoku o tyczce.
Do tych sukcesów trzeba dodać pierwsze miejsce Pawła Grzyba w XXX Górskim Rajdzie Turystycznym i pierwsze miejsce
Gimnazjum nr 2 w miejskich zawodach narciarskich.
Iwona Werpachowska
			
Dyrektor Gimnazjum
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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: ustron@skalickamuzeum.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” w Muzeum Marii Skalickiej

„Fotografia dzikiej przyrody”- Wildlife Photographer of the Year, z lat 2002–2008.
Wystawa czynna: 15.05 - 25.06.
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 w prażakówce
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 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
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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Ludeczkowie mili

J. Zachar i Z. Bałdys.

Fot. W. Suchta

duma ustronia

Nie zdobyli opolskiej „Karolinki” podczas 46. Krajowego
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, ale i tak dla mieszkańców
Ustronia, ziemi cieszyńskiej, województwa śląskiego byli najlepsi.
Dali profesjonalnego czadu, którego innym zabrakło. Pozostaną
symbolem ustrońskich tradycji festiwalowych.
Drugie wyróżnienie to ogromna satysfakcja, duży sukces, droga
do coraz większej popularności. Zdobycie estrady tego największego rodzimego wydarzenia kulturalnego z udziałem I programu
telewizji publicznej jest nie do przecenienia, a więc znalezienie się
w czołówce Debiutów o nagrodę im. A. Jantar jest nieprawdopodobnym zwycięstwem.
Jako pierwsza fanka „Ustronsky’ego” i osoba przez kilkanaście
lat zajmująca się organizacją miejscowych festiwali, niech mi wolno będzie jak najserdeczniej, najcieplej i najszczerzej pogratulować
zespołowi tego wyróżnienia i sukcesu.
Byliśmy cały czas z nimi, trzymaliśmy za nich mocno kciuki,
wysyłaliśmy sms-y, przed festiwalem reklamowe e-maile, rozwieszaliśmy piękne, kolorowe plakaty oraz banery. Okazało się, że
nasze wsparcie nie poszło na marne, opłaciło się. Czuwał widocznie
nad nimi Czesław Niemen, bowiem takie cechy jak talent, profesjonalizm, zaangażowanie, rzetelność zostały zauważone i docenione. Może bez przysłowiowej kropki nad „i”, lecz nie szkodzi.
Drzwi do popularności i kariery estradowej, a przez to do promocji
Ustronia – jak przed laty – otwarły się bardzo szeroko, z czego my
– patrioci lokalni i ich przyjaciele przez duże „P” jesteśmy bardzo,
bardzo dumni. Dla nas byliście, jesteście i pozostaniecie najlepsi.
Z pewnością nasz wielki artysta – piosenkarz, ze swoją „Płonącą
stodołą”, byłby tak samo, jak my, niesamowicie dumny.
Elżbieta Sikora
POZIOMO: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4) przychodzi do woza, 6) baba go siała, 8) początek dnia,
9) państwo azjatyckie, 10) spijany przez pszczoły, 11) chłop,
12) zasłona, 13) rezerwowany w restauracji, 14) górska
stromizna, 15) miasto w stanie Waszyngton, 16) pies gończy,
17) cyrkowa estrada, 18) nagość na płótnie, 19) pogoda,
20) w podgrupie cynkowców.
PIONOWO: 1) gwiezdny układ, 2) jeden z wieloboków,
3) jedzonko dla zwierząt, 4) punkt milionerów, 5) świadectwo
techniczne, 6) zbiór mitów, 7) łańcuch górski w Chinach,
11) kawałek chleba, 13) w podgrupie skandowców,
17) mniejszy od hektara.

Nierada narzykóm na te pogode, ale jaktóż miesiónc nie
padało i nic nie rosło na wiosne, a jaktóż zaś leje i leje
i wypadać sie ni może. Jak wyńdym na pole, to zima mnóm
dyrbie, tóż nie dziwota, żech zaś sie musiała z mantlym przeprosić, choć zdałoby sie, że już prowie lato. Dyć czerwiec sie
hónym skóńczy i zaś przijedzie moc norodu na wczasy. A jak
nie bydzie pogody?
Póki co móm insze starości. Skwóla tego deszczu truskawki
mi gnijóm, a móm dwa taki słószne zogónki i tak właściwie je co
roku. Już by do tego trzeja prziwyknóć. A jakby tego było mało,
to jeszcze żabska też strasznucnie majóm rade moji truskawki,
tóż jak jyny kapke łobeschnie na zogónie, to hónym zrywóm taki
ledwo zaczyrwiynióne i w chałpie już mi to dojrzywo, bo żaby
też czatujóm i jak kierej truskawki nie uwidzym pod liściami,
to na drugi dziyń już je pół zeżranej.
Nale truskawek na torgu je strasznucnie moc. Jakóż to hodujóm, że jim deszcz nie szkodzi? Łoto na torgu spotkałach
znómego, co hanej pod Czantoryjóm miyszko. Mo dwie krowy i
taki szlog miedze pod grapóm, kieróm aspóń dwa razy w lecie
kosi, coby mieć siano dlo tych krowiczek na zime. Tóż gazda
też tak narzykoł na pogode, bo trowa wysokucno, już downo
jóm trzeja było kosić, a przi taki niepewnej pogodzie sie ji
przeca nie ususzy. Nale zgodali my sie, że jak zaś pojedzie na
torg, to mi prziwiezie taki szwarny kónsek żółtego syra. Nie
wiedziałach, że w Ustróniu też żółty syr wyrobiajóm dómowym
sposobym. Bo, że bimber pyndzóm, to wiym downo i jak kaj
przijdym, to mie czynstujóm swojskim kóniakym, a ponikiedy
je aji lepszy jako kupny. Tóż nie dziwota, że jak kiery mo taki,
czy insze potrzeby, to mu nima ciynżko chycić sie roboty.
Hela
WYNAJMĘ

Atrakcyjne pomieszczenie na działalność
gospodarczą w centrum Ustronia.
Powierzchnia 30m2, osobne wejście, parking.
Tel. 668 036 991, 662 23 50 27.

wakacyjne treningi

Od lipca Kuźnia Ustroń rozpoczyna treningi piłki nożnej dla
najmłodszych, czyli żaków rocznika 1998 i młodszych. Treningi
odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Kontakt telefoniczny:
665-580-398.

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

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 26 czerwca.

Rozwiązanie Krzyżówki nr 22

Czerwiec dopiecze
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: Janina Gomola,
Ustroń, ul. Orłowa 38. Zapraszamy do redakcji.
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Kiedy wędrujemy nadwiślańską ścieżką od Brzegów w kierunku Polany, możemy „po drodze” podziwiać jedną z najefektowniejszych rodzimych paproci, noszącą równie efektowną
i oryginalnie brzmiącą nazwę – pióropusznika strusiego.
Pióropusznik strusi to nie tylko jedna z najładniejszych paproci
dziko rosnących w naszym kraju, ale także jedna z największych,
trudno więc jej nie zauważyć. Paproć ta jest byliną, czyli wieloletnią rośliną zielną, która na okres zimy traci części nadziemne
– liście. Wiosną, ze szczytowej części krótkiego, podziemnego
kłącza – będącego niczym innym, jak przekształconym pędem,
czyli łodygą – wyrastają zielone liście asymilujące, które (jak
to bywa u paproci) początkowo są zwinięte, niczym pastorały.
W pełni rozwinięte liście, z racji swych rozmiarów i kształtu,
odpowiadają za „pióropuszowy” wygląd roślin i „pióropuszową” nazwę tego gatunku. Liście te osiągają
od 30 do nawet 150 cm
długości, mają stosunkowo krótki ogonek, są
podwójnie pierzaste i
kształtem przypominają lancet, mocno zwężając się zarówno ku
dołowi, jak i ku szczytowi. Liście są zebrane
w charakterystyczny i
regularny, głęboki lejek lub puchar. Przy
odrobinie fantazji lub
nieco tylko wybujałej
wyobraźni, rzeczywiście można uznać go za
jakiś wspaniały, aczkolwiek zielony pióropusz
indiańskiego wodza,
beztrosko porzucony
na ziemi. W środku takiego pióropusza wyrastają w sierpniu lub we
wrześniu zdecydowanie
mniejsze (do 60 cm długości) i sztywne liście
zarodnionośne. Początkowo są one zielonkawe, później brunatnieją
i na pierwszy rzut oka
sprawiają wrażenie
jakby były zwiędnięte.
Brzeg listków jest podwinięty i okrywa kupki
zarodników, a całe listki wyglądają niczym
poskręcane wałeczki.
To właśnie te liście są
podobne do strusich
piór i od nich to pochodzi polska gatunkowa
nazwa rośliny. Liście
zarodnionośne pozostają często aż do wiosny
następnego roku, można je więc zobaczyć „sterczące” ponad śniegiem, kiedy przy
korzystnych warunkach pogodowych (odpowiedniej wilgotności
i temperatury powietrza) sypią wokół ciemnobrązowym „pyłem”
zarodników.
Pióropusznik strusi to roślina występująca w Europie, na Kaukazie i Syberii, w środkowo-wschodniej Azji oraz we wschodniej
części Ameryki Północnej. Przez Polskę przebiega północna
granica zasięgu tego gatunku. Generalnie jest to gatunek rzadki
dla naszego kraju, rosnący dość licznie, ale na rozproszonych
stanowiskach w południowej Polsce, zwłaszcza w Karpatach
i Sudetach oraz w Górach Świętokrzyskich, bardzo nieliczne
natomiast są stanowiska pióropusznika na niżu. Mimo że jest
to tzw. gatunek górski, to jednak w zasadzie stanowiska tej
rośliny nie przekraczają wysokości 500 m n.p.m. Pióropusznik

rośnie przede wszystkim w lasach wzdłuż rzek i potoków, w
miejscach zacienionych, na glebach żyznych, świeżych i wilgotnych. Roślinę tę odnaleźć można w lasach i zaroślach łęgowych
i w olszynach, czyli w lasach, w których dominują głównie
olchy i jesiony, czasem wierzby (najczęściej w zbiorowiskach
zwanych w nomenklaturze botanicznej łęgiem jesionowo-olszowym, podgórskim łęgiem jesionowym, nadrzeczną olszyną
górską). Pióropusznik rośnie także na mokrych łąkach i leśnych
polanach. Chociaż jest rośliną preferującą miejsca zacienione,
to doskonale znosi także półcień lub miejsca wręcz całkowicie
odsłonięte i nasłonecznione. Nic więc dziwnego, że pióropusznik
strusi, z racji swoich walorów dekoracyjnych, jest także uznaną
rośliną ozdobną, chętnie sadzoną w parkach, na cmentarzach lub
w ogrodach. Sadząc pióropusznika w przydomowym ogródku
warto mieć go jednak
pod stałą kontrolą,
gdyż jest to roślina ekspansywna i przy sprzyjających warunkach
szybko wymyka się
spod kontroli, zajmuje
coraz więcej miejsca
i zagłusza inne rośliny.
Jako ciekawostkę można odnotować fakt, że
w Ameryce Północnej
młode liście tej paproci są traktowane jako
warzywo i kiszone lub
zjadane na surowo.
W Polsce pióropusznik strusi jest gatunkiem objętym ochroną
ścisłą. Ma to swoje
uzasadnienie nie tylko
w efektownym wyglądzie tej paproci, ale
przede wszystkim w
zagrożeniu miejsc jej
występowania. Stanowiska pióropusznika (lub siedliska tego
gatunku, miejsca,
w których potencjalnie mógłby występować) są bardzo często
niszczone, na przykład
w czasie regulacji
rzek, poprzez wycinanie lasów łęgowych
w ramach ochrony przeciwpowodziowej czy
w związku z osuszaniem i zasypywaniem
starorzeczy lub terenów
położonych nad rzekami i potokami.
W naszym regionie
pióropusznik strusi rośnie nie tylko nad Wisłą
w Ustroniu. Inne stanowisko tej pięknej paproci znajduje się w Ochabach, również w lasku
nad Wisłą, w pobliżu stadniny koni. Miejsce to uchodzi za jedno
z największych stanowisk pióropusznika strusiego w Polsce – na
powierzchni ok. 1,5 ha rośnie ok. 800 pióropuszników – nic więc
dziwnego, że zostało objęte ochroną jako pomnik przyrody już
w roku 1973. Również ustrońskie stanowisko pióropusznika
strusiego jest bardzo bogate i chociaż nigdy nie liczyłem rosnących w tym miejscu paproci, to z pewnością jest ich tam kilkaset.
Miejsce to zasługuje na ochronę, jako np. pomnik przyrody czy
użytek ekologiczny, tym bardziej, że największe zgrupowanie
paproci rośnie tuż przy zachęcającej do biwakowania i plażowania łączce w pobliżu progu na rzece i kiedyś ktoś może wpaść
na nieszczęsny pomysł wycięcia paprociowych „chaszczy”.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

Pióropusznik strusi
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utrzymany w dość szybkim tempie, obie
drużyny pokazały dobry futbol, a kto strzela
bramki, ten wygrywa.
Trener Nierodzimia Rafał Dudela:
- Ciężki pojedynek, mecz derbowy, a mieliśmy dość ciężki tydzień, bo graliśmy
również w czwartek. Zwycięstwo w Brennej cieszy, bo to w końcu rycerze wiosny.
A szczerze trzeba przyznać, że nie byliśmy
dzisiaj drużyną lepszą. Mieliśmy swoje pięć
minut i je wykorzystaliśmy, a to zaważyło
na wyniku. Brenna miała doskonałe okazje,
ale jak się nie strzela z pięciu metrów do
pustej bramki, to wynik nie może być inny.
To końcówka sezonu i widać, że chłopakom
brakuje sił, ale z drużynami z czołówki
wygrywamy i to cieszy. Chcemy zając jak
najwyższe miejsce.

*

Nie odstawiano nóg.

Fot. W. Suchta

w czołówce a-klasy
Beskid Brenna - Nierodzim 0:1 (0:0)
Nierodzim - Orzeł Zabłocie 4:1 (1:1)

Nierodzim potrafi wygrywać w Brennej.
Choć gospodarze zazwyczaj maja przewagę i mnóstwo sytuacji bramkowych,
trzy punkty spod Kotarza wywozi drużyna
z Nierodzimia. Podobnie było w meczu Aklasy rozegranym 11 czerwca w Brennej.
Pierwsza połowa raczej wyrównana, natomiast druga rozpoczyna się atakami Nierodzimia. Wyprowadzane są szybkie kontry,
niestety piłka mija minimalnie bramkę,
np. po strzale Arkadiusza Madusioka. W
ciągu kilku minut Nierodzim mógł strzelić
ze trzy bramki. W końcu udaje się to Michałowi Kani, który głowa umieszcza piłkę
w siatce Beskidu. Nierodzim ma jeszcze
okazje na podwyższanie wyniku, ale coraz
mocniej naciska Brenna, niestety marnuje
kolejne okazje, a napastnicy mają tego
dnia wyraźnie rozregulowane celowniki.
W najlepszej sytuacji napastnik Brennej,

mając kilka metrów do pustej bramki i piłkę
przy nodze, huknął jak z armaty, oczywiście kilka metrów nad poprzeczką. Kibice
z Brennej łapali się za głowy.
Nierodzim grał w składzie: W. Sałaciński, Sz. Holeksa, A. Madusiok, K. Zarębski (od 60 min. D. Ciemała), G. Szarek,
M. Bralewski, M. Kania, D. Kocot, R.
Duda (od 80 min. B. Bulowski), D. Szpak,
W. Kawulok (od 46 min. T. Kral).
Po meczu powiedzieli:
Trener Beskidu Robert Żyradzki:
- Znowu mamy masę sytuacji, a meczu nie
wygrywamy. Te niewykorzystane sytuacje
się mszczą. Nierodzim wyprowadził kilka
kontrataków, w tym jeden okazał się skuteczny. W ogóle przespaliśmy początek
drugiej połowy. Potem musieliśmy gonić
wynik, ale skoro się nie strzela do pustej
bramki, mecz się przegrywa. Mecz był

sukces w finale
Kolejne sukcesy młodych, ustrońskich sportowców. Tym
razem w lekkoatletyce. Szóstoklasistki ze Szkoły Podstawowej
nr 2: Magdalena Ficek, Małgorzata Goryczka, Adrianna Hojdysz,
Karolina Trybalska oraz Katarzyna Wąsek, zdobyły 4 miejsce w
finale wojewódzkim czwórboju lekkoatletycznego szkół podstawowych. W skład czwórboju wchodzi: bieg na 60 m, rzut piłeczką
palantową, skok w dal lub wzwyż i bieg na 600 m dla dziewcząt,
a na 1000 m dla chłopców. Wyniki każdego z zawodników są
przeliczane na punkty, a następnie sumowane, co daje ostateczny
rezultat drużynowy.
Przed finałem dziewczyny musiały najpierw wygrać zawody
miejskie, zwyciężyć w rywalizacji powiatowej, a następnie
w rejonowej, żeby w końcu awansować do szczebla wojewódzkiego. Tam w finale, mimo uzyskania jednakowej ilości punktów co
zawodniczki z Jastrzębia, ustronianki nie znalazły się na podium,
gdyż według regulaminu w przypadku identycznej liczby punktów
dwóch zespołów, decydujące znaczenie ma wynik najlepszego zawodnika. W tym przypadku najmocniejsza ustroniaczka, Adrianna
Hojdysz, była nieznacznie słabsza od najlepszej zawodniczki
z Jastrzębia.

18 czerwca 2009 r.			

*

*

W niedzielę na własnym boisku Nierodzim podejmował kolejną drużynę
z czołówki, tym razem był to Orzeł Zabłocie. Pierwsza połowa dość wyrównana,
a bramkę dla Nierodzimia strzela Dawid Szpak. W drugiej połowie Nierodzim
udowadnia, że jego miejsce w czołówce
nie jest dziełem przypadku. Ponownie
bramkę zdobywa D. Szpak, piłkę w siatce
Orła lokuje Dawid Ciemała, a pięknym
strzałem z dystansu popisuje się Szymon
Holeksa, również zdobywając bramkę.
Wojsław Suchta
1 LKS Tempo Puńców
2 LKS Wisła Strumień
3	KS Nierodzim
4 KKS Spójnia Zebrzydowice
5 LKS Orzeł Zabłocie
6 LKS Victoria Hażlach
7 LKS Beskid Brenna
8 LKS Błyskawica Kończyce W.
9 LKS 99 Pruchna
10 LKS Rudnik
11 LKS Kończyce Małe
12 LKS Lutnia Zamarski
13 LKS Spójnia Górki Wielkie
14 LKS Ochaby 96

60 91:34
48 49:31
46 67:34
44 45:27
39 70:48
39 52:39
38 36:25
35 36:32
27 38:50
26 34:54
25 31:68
21 29:54
21 34:77
20 32:71

Mimo że 4 miejsce jest dla sportowca najgorsze, to i tak należy
się cieszyć i wyrazić uznanie dla dziewczyn, które doszły do
zawodów tak wysokiej rangi.
(aw)
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19.6 godz. 18.00 Wernisaż plakatów z Pieszczan, Muzeum
									 Ustrońskie.  
20-21.6								 Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, Rynek.

    

20.06.09 r. (sobota)
godz. 14.00 		– Korowód z Uzdrowiska na Rynek
godz. 15.00 		– Koncerty zespołów z Miast Partnerskich
godz. 18.30 		– Kabaret „Pod Sufitem” (M. Siudym, M. Damięcki,
				 J.J. Nalezyty, E. Lorska) na Rynku
21.06.09 r. (niedziela)
godz. 15.30 		– Koncert zespołów Sunrise i Gama 2
godz. 17.00 		– Koncert Orkiestry Salonowej prof. Hilarego
				 Drozda z udziałem Solistów: Sabiny Olbrich-Sza				 franiec i Huberta Miśki

     

KINO

Wakacje! Nareszcie można bezkarnie poszaleć ...

Fot. W. Suchta

Sprzedam działkę rolną 30a. 505520-123.
Promocja okien PCV f.h. „Besta”
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel.
033 854-53-98.

Pustaki żużlowe, keramzytowe,
bloczki, produkcja. Tel. 518-201189, 033 852-16-47.

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Klocki Lego. 607-912-559.

Węgiel Eko-groszek, pakowany, drewno opałowe, transport.
0 518-201-189.

Kupię antyki, starocie, itp. 790467-020.

Komfortowe mieszkanie do
wynajęcia 450zł + media. (33)
8528112.

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.
Sprzedam: sam.osobowy marki Nexia 1500 rok.prod. 1996,
155tys.km; ręczną tokarkę do
drewna; działkę rolną 20-30ar
w Lipowcu. tel. 663-240-673.
Mieszkanie M2 do wynajęcia.
505-520-123.

Najtańsze elektryczne łupanie
drzewa. (33) 8528112.
Sklep mięso, wędliny, piekarz,
cukiernik, do wynajęcia. (33)
8528112.
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem zawodowym, tel. 033 857-73-18.
Oddam gratis 2 ha łąki do wykoszenia. Tel. (033) 854 55 61,
854 19 30.

19-25.6 godz.17.00
									
19-25.6 godz. 18.20
									
19-25.6 godz. 19.50
									

18-17.6
20-21.6
22-23.6
24-25.6

SEZON NA MISIA 2, bajka animowana
w polskiej wersji językowej.
VICKY CRISTINA BARCELONA, najnowszy film Woodego Allena, 15 lat, USA.
MIASTO ŚLEPCÓW, sensacyjny, 15 lat,
USA/Japonia.

- „111”
- Venus
-	Pod Najadą
-	Na Szlaku

ul. Skoczowska 111
ul. Grażyńskiego 2
ul. 3 Maja 13
ul. 3 Maja 46 		

tel. 854-24-89
tel. 858-71-31
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

dziesięć lat temu
5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Polanie uroczyście
obchodzono jubileusz 30 rocznicy oddania do użytku nowego
budynku szkoły.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Do księgi Guinessa ma trafić rekord ustanowiony przez ustrońskiego przedsiębiorcę Henryka Kanię, który w swoich zakładach
mięsnych wyprodukował kiełbaskę z indyka o długości jednej mili
czyli 1609 metrów.
Od 22 do 24 maja czołowa ustrońska globtroterka Lidia Troszok
przebywała w Tyrolu, w miejscowości Lentasch. Właśnie tam,
około 50 kilometrów od granicy austriacko – niemieckiej odbywały się Europa Volkswandertage (Wędrówki Europejskie). Jak
co roku brali w nich udział turyści z krajów Unii Europejskiej:
Austriacy, Niemcy, Duńczycy, Hiszpanie, Holendrzy, Szwedzi i po
raz pierwszy Czesi. W trzydziestoosobowej reprezentacji zza Olzy
wystąpił po raz pierwszy reprezentantka Polski – pani Lidia.

... i pobić się.
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Rozmowa z Karolem Grzybowskim, prezesem Przedsiębiorstwa
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.
- Już jako spółka, jakie zadania stawiacie sobie na przyszłość?
- Naszym celem dalsze utrzymywanie na wysokim poziomie
procedur leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z wymogami
współczesnej wiedzy. Chcemy być konkurencyjni wobec innych
uzdrowisk przy ubieganiu się o kontrakty z regionalnymi kasami
chorych i ZUS. Ważna jest też promocja usług uzdrowiskowych, aby
pozyskać klienta indywidualnego. Chcemy też zwiększyć efektywność działalności pozaleczniczej. Krótko można powiedzieć tak:
Jeżeli ktoś będzie dobry, będzie też miał powodzenie, ale żeby być
dobrym, trzeba się starać.
(aw)
18 czerwca 2009 r.

felieton

Tak sobie myślę

Między autorem
a czytelnikiem
Kiedy w swoim życiu przystajemy na
chwilę i spoglądamy wstecz, za siebie
stwierdzamy ze zdziwieniem i smutkiem:
Jak ten czas szybko leci! Chociaż nie
wszystkim mija w jednakowym tempie.
Pewnie szybciej mija tym, którzy mają
dzieci i wnuki niż tym, którzy ich nie mają.
Wystarczy popatrzeć na swoje dzieci jak
szybko rosną i nieustannie wskazują, że
ich rodzice stają się coraz starsi… Choć
czasem udaje się znaleźć jakiś sposób.
Był czas, kiedy chodziliśmy z żoną na spacer tylko z naszym najmłodszym synem.
I wtedy sami czuliśmy się młodsi, bo kiedy
szedł z nami najstarszy syn, byliśmy dużo
starsi (między najstarszym, a najmłodszym
synem jest dwanaście lat różnicy).
Fakt, że ciągle w życiu naszym zaczynamy coś nowego, w jakiś sposób nas
odmładza. Dopiero liczą się pierwsze dni,
tygodnie czy lata… Czy jak dla mnie,
w momencie podjęcia współpracy z „Gazetą Ustrońską”, zaczęły się liczyć kolejne
felietony z serii „Tak sobie myślę”. Już
dawno straciłem rachubę innych felietonów

felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (44)

1. W tym roku obchodzimy 130 rocznicę
urodzin Konstantego Michalskiego (18791947), wybitnego naukowca i myśliciela
w nurcie filozofii neotomistycznej, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, intelektualnego mistrza takich postaci, jak Karol
Wojtyła (Jan Paweł II) i Józef Tischner.
W skali europejskiej jest on uznawany za
jednego z czołowych badaczy filozofii
średniowiecznej i wręcz za „odkrywcę
filozofii XIV w.”, gdyż poddał wnikliwym
analizom teksty (rękopisy) z tego wieku.
Był wybitnym duchownym katolickim,
postulującym odnowę życia religijnego.
Jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w roku akademickim 1931/1932, przeciwstawił się rozruchom antysemickim
na terenie uniwersytetu. Już na początku
lat trzydziestych XX wieku poddał zdecydowanej krytyce rasizm, ruch nazistowski
(hitleryzm, „mit krwi”, wiarę w naród, kult
wodza); wcześniej poddał krytyce komunizm; przestrzegał przed skutkami tych
ideologii. Podczas II wojny światowej był
więźniem obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Po wyjściu z obozu rozpoczął
badania nad duchowymi doświadczeniami
więźniów obozów koncentracyjnych, które
przedstawił w pracy „Między heroizmem
a bestialstwem” (ukazała w 1949 r.).
2. Podejmując kwestię warunków uprawiania filozofii stwierdzał on, że „nie
18 czerwca 2009 r.			

napisanych przeze mnie przez minionych
czterdzieści lat. Ten nowy początek w Gazecie dał mi szansę liczenia od nowa. I ani
się nie spostrzegłem, kiedy od pierwszego
felietonu w Gazecie doszedłem do setnego
i rozpocząłem drugą setkę…
Chciałem jakoś specjalnie zaznaczyć ten
setny felieton. Jednak mi się to nie udało.
Napisałem kolejne felietony i przegapiłem
ten setny. Minął też drugi rok mojego regularnego pisania do Gazety…
I chyba dobrze, że tak się stało. Wszak
chcę pisać dalej, a nie kończyć swoje
pisanie i dokonywać jego podsumowania.
Przecież tak sobie myślę, że mogę też sobie
trochę pofilozofować, jak mój sąsiad z tej
strony Gazety, że „myślę więc jestem”.
Myślenie budzi we mnie chęć do życia. Jest
potwierdzeniem mego istnienia. A potrzeba
napisania następnego felietonu pobudza
mnie do myślenia.
A z pisaniem wiąże się zawsze nadzieja,
że ktoś przeczyta ten tekst i zainteresuje się
moim pisaniem… Ta nadzieja towarzyszy
zawsze mojemu pisaniu mimo, że wiem, że
to, o czym piszę nie każdego zainteresuje
i nie każdemu się spodoba. Tak było, jest
i zapewne będzie zawsze. I to dotyczy
właściwie wszystkich autorów.
Utkwiła mi w pamięci myśl Marii
Konopnickiej o tym, że czytelnik szuka
w tekście tego, co jest w nim samym. Autor
może więc liczyć na zainteresowanie tylko
tych czytelników, którzy mają za sobą

podobne przeżycia i podobną mentalność
jak autor. Można by wręcz powiedzieć, że
autor i czytelnik muszą nadawać na tych
samych falach. Inaczej nie będą mogli się
porozumieć…
Często spotykamy się z przypadkami
braku zrozumienia i porozumienia między
ludźmi. Bywa, że poszczególne grupy społeczne posługują się własnym językiem.
Często zupełnie niezrozumiałym dla innych grup. Dotyczy to głównie grup zawodowych, ale nie tylko. Niedawno słuchałem
wyjaśnienia wybitnej specjalistki tego,
czym jest owa nowa grypa, zwana świńską
czy meksykańską. Przyznam, że z całego
jej tłumaczenia nie zrozumiałem nic.
Nawet w rodzinie zdarza mi się, że niczego nie rozumiem, kiedy nasi synowie
zaczynają dyskutować o informatyce czy
internecie, okazuje się, że choć mówią po
polsku, nie wiem o co w ich rozmowie
chodzi…
Wzajemne rozumienie i porozumienie
utrudnia też interpretacja tego, co się powiedziało czy napisało. Niedawna matura
przypomniała o tym, jak różna może być
interpretacja każdego tekstu. Jakże więc
łatwo o nieporozumienie… Na szczęście
dłuższe bycie ze sobą, pozwala się coraz
lepiej poznawać i rozumieć. Mam więc
nadzieję, że i w naszej Gazecie z każdym
numerem coraz lepsze będzie owo zrozumienie wzajemne między czytelnikami
i autorami.
Jerzy Bór

może się w mądrości zatapiać, nie może
filozofować, kto w duszy swej nie ma
żadnej miłości, zatem szatan, nie potrafi
się wznieść do filozoficznego poznania,
gdyż nie ma w nim ukochania tego wszystkiego, co istnieje”. Filozofia, według Michalskiego, poszukując mądrości, sięga
do tego, co zasadnicze „i wszystko inne
tłumaczy”. Odróżnia cztery dziedziny
badań filozoficznych: (1) myślenie, (2) istnienie, (3) działanie i (4) sztukę. W każdej
z dziedzin występuje kwestia ładu. Filozof,
chcąc dotrzeć do tego, co zasadnicze, musi
uszanować ład panujący w każdej z dziedzin. W dziedzinie myśli ład się „buduje,
opierając go na logicznych podstawach”.
W dziedzinie istnienia (porządku realnego) ładu się nie stwarza, lecz wyczytuje
się go z rzeczywistości. W dziedzinie
ludzkiego działania filozof „czyta i buduje, czyta w dziedzinie bytu, by na niej
oprzeć dziedzinę wartości moralnych i do
nich dostosować działanie”. W sztuce ład
występuje jako piękno, budzące podziw.
Badanie tych dziedzin, czyli ćwiczenie się
w mądrości, wymaga umiejętności kontemplacji (skupionego oglądu). Mądrość, do
której zmierza filozofia, posiada znaczenie
nie tylko dla życia teoretycznego, lecz
wprowadza także ład w całość kultury.
Za aktualne uważał Michalski przesłanie
płynące od średniowiecznych mistrzów:
Augustyna, Tomasza z Akwinu, Bonawentury i Dantego. Za interesujące uznawał ich spory o relacje między prawami
życia duchowego i prawami rozumu.
W dociekaniach Michalskiego nad ludzką
duchowością kluczowymi kategoriami
są: kontemplacja i mądrość, miłość i heroizm.

3. Michalskiemu bliskie są klasyczna
wizja świata i apoteoza w filozofii greckiej
światła, które określa filozoficzne widzenie
świata. Sądzi on, że „twórczość myślową
starożytnej Hellady oblewa światło pogody” i grecką teorię poznania przenika
światło, gdyż „nie stracono zaufania w siłę
władz poznawczych człowieka”. Wizję
Boga jako słońca duszy i światła rozpatruje
Michalski u Augustyna, który nazywał
Boga „słońcem duszy, jej mistrzem i światłem”. Michalski aprobuje tezy metafizyki
Bonawentury, w której „światło jest we
wszystkich bytach” i zgadza się na wizję
rzeczywistości, w której światłem „w
znaczeniu ścisłym jest Bóg”, a światłem
„stworzonym i zależnym są inne byty”.
Ludzkie życie powinno więc stanowić
„pochód duszy do coraz jaśniejszego
światła”.
4. Badając twórczość Dantego, Michalski
sprzeciwia się redukowaniu treści „Boskiej
komedii” do sensu moralnego. Należy
bowiem zauważyć, że „wizja dantejska
rośnie w miarę, jak lot idzie w górę, by się
zakończyć kąpielą w świetlistej rzece i by
z niej poeta mógł dostać w oczy duchowe to
nowe światło, które teologia nazywa światłem chwały, i by mógł spojrzeć twarzą
w tajemnicę”. Michalski podkreśla więź
miłości i kontemplacji. Miłość pozwala
na „zryw do światła” i stawia człowieka
wobec Miłości (Boga). Bóg będący Dobrocią jest światłem miłości, które „nie
tylko błyszczy, lecz grzeje”. Światło Absolutu – jak ujmuje to Michalski – wyraża
się najpełniej w miłości. Ta – metafizycznie
rozświetlona – wizja świata uwidacznia
się w całej twórczości Michalskiego. Cdn.
Marek Rembierz
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Pod bramką Błyskawicy.

		

Fot. W. Suchta

widmo  spadku
LKS Radziechowy - Kuźnia Ustroń 2:2 (2:2)

Kuźnia Ustroń - Błyskawica Drogomyśl 2:1 (0:0)
Chcąc się utrzymać w lidze okręgowej Kuźnia musi wygrać ostatni mecz na wyjeździe
w Cięcinie i liczyć na to, że Spójnia Landek przegra na własnym boisku w rezerwami Podbeskidzia. W Beskidzkim Okręgowym Związku Piłki Nożnej poinformowano
mnie, że najprawdopodobniej z bielskiej okręgówki do klasy A spadną trzy drużyny,
a to w związku z tym, że z trzeciej ligi o dwie klasy niżej spada drużyna Koszarawy,
a w przyszłym sezonie liga okręgowa ma liczyć 16 zespołów. Przedwczesna więc była
radość kibiców Kuźni po ostatniej wygranej z Drogomyślem.
Kuźnia walczy o utrzymanie się w lidze
okręgowej. W czwartek 11 czerwca grała
na wyjedzie w Radziechowach. Wszystko
rozstrzygnęło się w pierwszej połowie.
Pierwszą bramkę po podaniu Dawida
Janoszki zdobywa dla Kuźni Robert Haratyk, a w 23 min. meczu Kuźnia prowadzi
już 2:0. Drugą bramkę zdobywa Damian
Madzia po precyzyjnym dograniu Michała
Nawrata. Niestety Kuźnia traci bramki
w 27 i 43 min. Pierwszą po rzucie rożnym,
drugą po dalekim wyrzucie z autu. W drugiej połowie Kuźnia nieco przeważała, ale
na kolejne bramki zabrakło sił.

*

*

Kuźnia wystąpiła w składzie: P. Macura,
T. Jaworski, R. Podżorski, K. Sornat (od
88 min. T. Graczyk), S. Wojciechowski, K.
Romejko (od 90 min. M. Tomala), S. Bujok
(od 46 min. P. Nawrat), D. Janoszek (od
65 min. M. Czyż), R. Haratyk, D. Madzia,
M. Piecha.
Po meczu powiedzieli:
Trener Błyskawicy Waldemar Bulandra: - Przyjechaliśmy do Ustronia
powalczyć. Słyszeliśmy takie komentarze,

że odpuszczamy z Chybiem i Kuźnią.
W żadnym wypadku tak nie było. Graliśmy o trzy punkty. Nasza sytuacja kadrowa nie wygląda zbyt dobrze. A ten mecz
głupio przegraliśmy. W pierwszej połowie
graliśmy to, co sobie założyliśmy w szatni.
Spokojnie z kontry, bo wiedzieliśmy, że
Kuźnia musi atakować. W drugiej połowie
po zdobyciu bramki zeszło z nas powietrze. Boli też sprawa sędziowania i kontrowersyjne decyzje. A wszystko powinno
odbywać się na czystych zasadach.
Trener Kuźni Krzysztof Sornat: - Graliśmy z ostrzem na gardle i stąd tyle nerwowości. Ale wynik był sprawą nadrzędną.
W pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy
sytuacji. Wszystko to jednak wynikało
z nerwowości, ale to sami sobie zafundowaliśmy w przeciągu całego sezonu.
Decydującą bramkę strzelił wprowadzony
w drugiej połowie Michał Nawrat. Był
chory, a mimo to podjął się gry. Przed
nami mecz w Cięcinie. Skład powinien
być kompletny. Wszystko zweryfikuje boisko.
Wojsław Suchta
1 MRKS Czechowice-Dziedzice
2 TS Podbeskidzie II BB
3 TS Czarni-Góral Żywiec
4 GKS Morcinek Kaczyce
5 KS Wisła Ustronianka
6 LKS Sokół Zabrzeg
7 LKS Drzewiarz Jasienica
8 LKS Błyskawica Drogomyśl
9 RKS Cukrownik Chybie
10 LKS Świt Cięcina
11 LKS Pasjonat Dankowice
12 LKS Radziechowy
13 KS Spójnia Landek
14	KS Kuźnia Ustroń
15 LKS Zapora Wapienica
16 TS Mieszko-Piast Cieszyn

68
66
52
45
44
41
40
38
37
36
35
33
32
30
28
18

60:28
67:26
65:27
41:36
49:46
59:47
51:37
51:49
32:47
38:47
41:54
39:60
47:55
39:51
53:79
34:77

*

W niedzielę 14 czerwca Kuźnia podejmowała na własnym boisku Błyskawicę
Drogomyśl. Kuźnia w pierwszej połowie
przeważała, ale nie wykorzystywała sytuacji, a najczęściej ataki załamywały się na
25 m przed bramką przeciwnika. Najlepszą
okazję zmarnował Robert Haratyk, strzelają z kilku metrów nad poprzeczką. Druga
połowa spotkania rozpoczyna się atakami
Błyskawicy. W 55 min. Błyskawica wybija
rzut rożny, a do dośrodkowania dobiega
napastnik, strzela głową i Kuźnia przegrywa. Wyrównującą bramkę zdobywa w
72 min. R. Haratyk, strzelajac w długi róg
mimo asysty obrońców. Zwycięskiego gola
strzela w 82 min. M. Nawrat z podobnej pozycji jak R. Haratyk. W końcówce jeszcze
Marcin Piecha strzelił w słupek.

Przeciwników przechodzi R. Haratyk.

Fot. W. Suchta
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