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zwycięstwo 
kaSI

konkurs 
kulinarny

wigilijki

Przed nami Sylwester i potem często noworoczne „zmęczenie” 
spowodowane zbyt dużą ilością wypitego alkoholu. Czy odpo-
wiednie śniadanie może nam pomóc wyleczyć kaca? 
B.M. - Zależy jak jest duży. Kac to proces, który u każdego 
człowieka przebiega trochę inaczej, dlatego zakres i nasilenie 
objawów może być różne. Na pewno nasz żołądek po wypiciu 
większej ilości alkoholu jest wyjałowiony, czyli brakuje mu 
kwasu solnego, ubyło też składników mineralnych w płynach 
ustrojowych. Dodatkowo kac to zatrucie organizmu. Trudno 
znaleźć jeden sposób na ciężki poranek. Najlepiej wsłuchać 
się w swój organizm. On nam podpowie, czy lepsze będzie 
dla nas mleko, keir, sok z kiszonej kapusty, mocne kakao, 
ugotowane na wodzie, sok pomidorowy, czy herbata z cytryną 
i miodem. Jeśli mamy siłę jeść, wybieramy coś lekkostraw-
nego, najlepiej szklankę rosołu, zawierającą dużo witamin  
i soli mineralnych, które trzeba uzupełnić. 

grypa 
w równicy

ruch i zioła
snowboardziści upodobali sobie czantorię.                                                                                                                                     Fot. w. suchta

(cd. na str. 2)

Rozmowa z Barbarą Malejką i Eweliną Tyc, 
dietetyczkami ze Śląskiego Centrum 

Rehabilitacyjnego w Ustroniu
W ostatnich dniach nazwa Ustroń pojawiła się w serwisach 

informacyjnych za sprawą zakażenia norowirusem kuracjuszy 
sanatorium „Równica”, należącego do Przedsiębiorstwa Uzdrowi-
skowego Ustroń S.A. Zachorowało 79 osób. Wstrzymano odwie-
dziny i zabiegi, personel otrzymał specjalne maseczki, a pacjenci 
odpowiednie leki. Przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń  
i wywieszono informacje o występującym wirusie. 

(cd. na str. 3)
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Wiadukt kolejowy w Wiśle 
Głębcach, przykład przedwo-
jennej polskiej myśli inżynier-
skiej, oddano do użytku w 1933 
roku.  Realizacja tej skompli-
kowanej inwestycji trwała trzy 
lata. Wiadukt ma 120 metrów 
długości i siedem charaktery-
stycznych łukowych przęseł. 
Największe z nich mają po 25 
m wysokości.

Grupa ekologów protestowa-
ła w minionym tygodniu za 
Olzą przeciwko budowie spa-
larni odpadów w Karwinie,  
w dawnym wyrobisku kopalni 
„Barbara”. Istnieje zagroże-
nie, że funkcjonowanie spa-
larni wpłynie negatywnie na 
stan środowiska naturalnego 

również po polskiej stronie 
granicy.

Ponad 70 lat temu w Cieszynie 
działał Komitet Poszukiwaczy 
Grobów Piastowskich. Prze-
prowadzone badania potwier-
dziły pogłoski, iż z grobowców 
w kościele św. Marii Magdale-
ny zniknęły szczątki cieszyń-
skich książąt. Nie wiadomo do 
dzisiaj co się z nimi stało.

W cieszyńskim kościele św. 
Marii Magdaleny znajduje się 
nagrobek księcia Przemysława 
I Noszaka – jednego z najwy-
bitniejszych władców Księ-
stwa Cieszyńskiego. Nagrobek 
wykonano jeszcze za życia 
księcia.

W Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Gastronomicznych w Cie-
szynie aktywnie działa Klub 
Seniora. Obecnie liczy 75 
członków. Klubem opiekuje 
się Barbara Płusa.

Szkoła Podstawowa w Hażla-
chu jest jedną z najstarszych 
placówek oświatowych w cie-
szyńskim regionie. W ubie-
głym roku obchodziła 115-
lecie istnienia.   

Z historią „wsi na Wisłach” 
związana jest postać Bogumiła 
Hoffa. Za sprawą przybysza  
z Warszawy, ta górska biedna 
wioska zyskała miano popular-
nego letniska. Odkrywca Wisły 
zmarł 116 lat temu.        (nik)
    
  

Ministerstwo Skarbu Państwa 
wystawiło na sprzedaż PKS 
w Cieszynie. Jest chętna do 
zakupu jedna prywatna irma 
z Warszawy, co ciekawe, wpi-
sana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, jesienią tego roku. 
MSP zbywa 85 procent swoich 
udziałów, czyli 51 tysięcy po 
50 zł każdy.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Mówi się: „Jesteś tym, co jesz”, czy to prawdziwe stwierdze-
nie?
E.T. - Jak najbardziej. Musimy kontrolować naszą dietę, żeby za-
chować zdrowie. W tej chwili nie ma już żadnych wątpliwości, że 
sposób odżywiania wpływa na stan naszego organizmu. Poprzez 
spożywanie jednych produktów możemy sobie poważnie zaszko-
dzić, a innymi leczyć się. W naszym szpitalu kardiologicznym sta-
wiamy na zdrowe żywienie i wiele laty temu zmieniliśmy rodzaj 
posiłków i sposób ich przygotowania. Najprostszym przykładem 
jest zrezygnowanie ze smażenia na rzecz pieczenia. 
O szkodliwości smażenia mówi się często, ale ludzie sądzą, że 
alternatywą jest tylko gotowanie i to najlepiej na parze. Pani 
mówi o pieczeniu.
B.M. - Podczas pieczenia, wytapiamy z mięsa tłuszcz, a składniki 
korzystne dla nas pozostają. Kawałek pieczonego mięsa z dużą 
porcją surówki to wspaniały zestaw witaminowo-mineralno-
białkowy. Przy smażeniu nie tylko tłuszczu nie ubywa, ale wręcz 
przeciwnie, mięso czy ryby, a szczególnie panierka na nich, chłoną 
dodatkowy tłuszcz z patelni. 
Wspomniała pani o rybach w panierce. Smażonego wigilijnego 
karpia nie da się chyba niczym zastąpić?
B.M. - Będzie smakował równie dobrze pieczony. Dzwonka pa-
nierowanego karpia kładziemy na blaszkę do pieczenia wysmaro-
waną oliwą. Każdy kawałek ozdabiamy odrobiną masła dla smaku 
i zapachu, i wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 
100-120 stopni Celsjusza. Po piętnastu minutach, odwracamy ryby 
na drugą stronę i pieczemy drugie 15 minut. Karp jest złocisty, 
ma chrupiącą skórkę bez nadmiaru tłuszczu, a iranki w oknach 
nie są przesiąknięte zapachem smażonej ryby. 

ruch i zioła
(cd. ze str.1)

E.T. - Tradycja z jednej strony kusi obitością świątecznych po-
traw, ale też daje dużo dobrego. Jemy więcej ciast i ciasteczek, 
jednak jest w nich bardzo dużo bakalii, które zawierają bogactwo 
witamin i minerałów. Gotujemy na wigilię kompot z tzw. suszek. 
Warto go pić, ale przede wszystkim zjadać suszone owoce, które 
dostarczą nam bardzo dużo błonnika, zbawiennego dla naszego 
układu pokarmowego. Tradycyjny post w dzień Wigilii, najlepiej 
ścisły - tylko chleb i woda, przygotowuje organizm na przyjęcie 
większej liczby kalorii. Powinniśmy się go trzymać.
Jakie jeszcze tradycyjne świąteczno-noworoczne potrawy 
powinny wzbudzić naszą czujność?
B.M. - Niestety drobne ciasteczka tak charakterystyczne dla 
Śląska Cieszyńskiego. Te prześliczne kocie oczka, gwiazdeczki, 
księżyce, orzeszki z masami to małe bomby kaloryczne. Niby nic, 
a podjadając ciasteczka przez całe święta, przyjmiemy bardzo 
dużo cukru, a co za tym idzie kalorii. Każda nadwyżka cukru 
zamieniana jest w tkankę tłuszczową, więc słodkie rzeczy też 
przyczyniają się i to znacząco do tego, że po świętach mamy ten 
kilogram, czy dwa więcej.
Jak się ratować, jeśli już przyjęliśmy nadliczbowe kalorie?
B.M. - Najlepszym lekarstwem jest ruch. Trzeba wyjść pobiegać, 
wyjechać na narty, porzucać się śnieżkami, albo wybrać spokojny 
długi spacer. Podczas świąt takie rodzinne spacery po obitym 
obiedzie, nie tylko sprzyjają trawieniu i spalaniu energii, ale są 
też okazją do wspólnego spędzenia czasu, a to przecież istota 
świąt. 
Reklamowanych jest bardzo dużo preparatów ułatwiających 
trawienie. Może to dobry sposób objeść się i potem zażyć 
tabletkę.
B.M. - Jeśli mówimy o środkach ziołowych, to są one bardzo 
wskazane. Najzwyklejsze krople żołądkowe wspomogą pracę 
naszego żołądka, tak samo herbatki ziołowe. Kiedyś w domach 
na Podbeskidziu, na terenie Trójwsi w każdym domu na piecu 
węglowym stał garnek z herbatą, parzoną z samodzielnie zbie-
ranych i suszonych ziół. Zioła parzyły się długo, żeby wydobyć 
wszystkie garbniki i korzystne substancje. Nasz babcie wiedziały, 
co zbierać i co powinno się w takich naparach znaleźć. Niestety 
odeszliśmy od natury, ale tutaj z pomocą przychodzą nam gotowe 
preparaty. Zioła można pić nie tylko przy dolegliwościach, ale też 
proilaktycznie, żeby wspomóc przemianę materii. 
E.T. - Nie powinniśmy też zapominać o przyprawach i ziołach 
dodawanych do potraw. One nie tylko polepszają smak i zapach 
potrawy, ale też pomagają nam trawić np. tłuszcze. Do takiego 
podstawowego zestawu zaliczyłabym: majeranek, tymianek, 
koperek, ziele angielskie, rozmaryn, liście laurowe, pieprz. Żeby 
sięgnąć po najcięższą artylerię: gdybyśmy zjedli bigos albo zupę 
grochową nie dodając ziół i przypraw, to mielibyśmy spore proble-
my ze wzdęciami i trawieniem. Bardzo szkodliwe jest natomiast 
używanie gotowych przypraw z dużą ilością soli, glutaminianu 
sodu, barwników i konserwantów. Jeśli musimy, dodajemy do 
gotowania tylko szczyptę. Te substancje niszczą wartościowe 
składniki dań i mogą wręcz powodować problemy żołądkowe. 
Dziekuję za rozmowę.               Rozmawiała Monika Niemiec

*    *    *

B. Malejka i E. tyc.                                                      Fot. M. niemiec

*    *    *
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20/ 21 XII 2010 r.
Z samochodu iat ducato zaparko-
wanego przy ul. Brzoskwiniowej 
skradziono odtwarzacz DVD 
oraz nawigację, a z samocho-
du iat seicento, zaparkowanego 
przy ul. Myśliwskiej, po wybiciu 
szyby złodzieje zabrali mode-
my internetowe, młoto-wiertarkę  
i nawigację.
22 XII 2010 r.
W godzinach popołudniowych 

z pokoju w jednym z hoteli na 
Zawodziu skradziono portfel  
z dokumentami i pieniędzmi.
23 XII 2010 r. 
O godz. 22 w mieszkaniu przy 
ul. A. Brody jeden z lokatorów 
w trakcie kłótni został ugodzony 
nożem w brzuch.
27 XII 2010 r.
Na ul. Daszyńskiego kierujący 
oplem mieszkaniec Katowic wy-
muszał pierwszeństwo przejazdu 
i doprowadził do kolizji z audi, 
kierowanym przez mieszkańca 
Koniakowa.                   (mn) 

POlICJa  tel. 856 38 10

tel. 854 34 83, 604 55 83 21

ZakłaD POGRZEBOWy
leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom. 0 502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

poświąteczny poniedziałek na targowisku.  Było mroźno stąd niewie-
lu kupujących i handlujących.                                    Fot. w. suchta

NOWOROCZNE SPOTkaNIE W MUZEUM
Muzeum Ustrońskie zaprasza na noworoczne spotkanie z Mał-

gorzatą Kiereś, kierującą Muzeum Beskidzkim, na temat książki 
„Koronka koniakowska’, które odbędzie się w środę, 5 stycznia 
o godz. 16.00. Ponadto w programie: winsze noworoczne i inne 
atrakcje.

20 XII 2010 r.
Straż otrzymywała zgłoszenia  
o bardzo trudnych warunkach na 
kilku drogach w Ustroniu. Było 
to związane z silnymi wiatrami 
i nawiewaniem śniegu na ulice. 
Strażnicy sprawdzali sytuację na 
miejscu i przekazywali informacje 
odpowiednim służbom.
23 XII 2010 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia, inter-
weniowano przy ul. Akacjowej, 
gdzie przenośna reklama, zasła-
niała widok na ul. Katowicką  
i utrudniała włączenie się do ru-
chu. Nakazano zdjąć tablicę, co 
zostało wykonane.
23 XII 2010 r. 
Otrzymano informację o padniętej 
sarnie przy ul. Nadrzecznej. Zosta-
ła zabrana do utylizacji.
24 XII 2010 r.
Kolejne zgłoszenie o padniętej 
sarnie, tym razem przy ul. A. Bro-
dy. Zwierzę zabrało do utylizacji 
pogotowie sanitarne z Cieszyna.

*    *    *

CI, kTóRZy OD NaS ODESZlI:

Marian Samiec lat 51  os. Manhatan 9/42
Bolesław Miech lat 72  ul. Różana 4

Na  ŚlUBNyM  kOBIERCU  STaNęlI
katarzyna kuś z Ustronia i Dariusz Szczypka z Ustronia

SPOTkaNIE PRaCOWNIkóW kUźNI 
Muzeum Ustrońskie zaprasza wszystkich byłych pracowników 

Kuźni Ustroń na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się  
w poniedziałek, 3 stycznia o godz. 10. W programie m.in. winsze 
noworoczne, kolędy, opowiadania gwarowe, prezentacja nowego 
wydania „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”. 

kWESTa  I  kONCERT
XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie 

się 9 stycznia o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK „Praża-
kówka”. Wcześniej od godz. 9 do 15 na ulicach naszego miasta 
spotkamy wolontariuszy kwestujących na rzecz dzieci ze scho-
rzeniami urologicznymi i nefrologicznymi. W koncercie inało-
wym wystąpią: TKZ Music, Antyrama, Silesian Sound System, 
Underground, MDK B-boys, Impuls. 

25 i 26 XII 2010 r.
Święta upłynęły w naszym mie-
ście spokojnie. Podczas dyżuru 
świątecznego strażnicy nie musieli 
interweniować.                    (mn)

Sprawę bada cieszyński Sanepid, którego szefowa Teresa 
Wałga poinformowała, że życie żadnego z chorujących nie jest 
zagrożone, choć dolegliwości żołądkowe są poważne. Inspektorzy 
sprawdzili m.in. miejsca, gdzie przygotowywane są posiłki i nie 
stwierdzili żadnych uchybień. Nie wiadomo, czy uda się ustalić 
miejsce zakażenia. Bardzo prawdopodobne jest, że doszło do 
niego poza sanatorium. Wniesiony na teren uzdrowiska wirus, 
bardzo łatwo się rozprzestrzenił. 

Jeszcze kilka lat temu zakażenia norowirusem w Polsce nie 
występowały, teraz są równie częste co przeziębienie. Zakażenie 
to nazywane jest popularnie grypą żołądkową, chociaż wspólna 
z nią jest tylko temperatura. Główne objawy to silna biegunka 
i wymioty, które w niektórych wypadkach mogą doprowadzić 
nawet do śmierci. Wirus częściej atakuje zimą, kiedy nasz układ 
odpornościowy jest słabszy. Norowirus rozprzestrzenia się 
bardzo szybko. Jeśli zarazi się jedna osoba w rodzinie, irmie, 
szkole, jest prawie pewne, że zachorują osoby przebywające  
w jej otoczeniu.                                                                    (mn)

grypa 
w równicy

(cd. ze str.1)

Sylwester 2010/2011 
w Angel's! 

Tym razem motywem przewodnim 
jest „Ruska Bajka”! W sylwestrową 
noc Angels przemieni się w eksklu-
zywny, moskiewski lokal.

- Inspirowana Rosją kuchnia
- DJ. Gorbaczow
- Petersburskie fajerwerki
- "Wystrzałowe" niespodzianki
- Open Bar

Dwie wersje menu w bardzo dobrych 
cenach, zapraszamy!

Informacja:(33) 854 42 33, 
email:club@angelspub.pl 

www.angelspub.pl
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dziEcioM  i  dorosłyM

Rozpoczęły się zawody z cyklu Pu-
charu Polski w narciarstwie alpejskim 
w kategorii junior C i junior B. Pierw-
sze zawody odbyły się 20 i 21 grudnia  
w Zakopanem na Harendzie. Zawody 
miały wyśmienitą oprawę, a to głównie 
za sprawą przybyłych do Zakopanego 
gwiazd Pucharu Świata. Przyjechali m.in. 
Body Miller, Manuel Osborne Paradise, 
Michael Janyk. Na zawodach stawiła się 
ekipa Stowarzyszenia Rekreacyjno-Spor-
towego „Czantoria” z trenerem Mieczysła-
wem Wójcikiem. Szczególnie liczymy w 
tym sezonie na dobre wyniki startującej  
w kategorii juniorek B Katarzyny Wąsek
- Łącznie mieliśmy z Kasią dziewięć 
zgrupowań – mówi M. Wójcik o przy-
gotowaniach do sezonu. - Dwa tygodnie 
we Francji, dwa tygodnie w Szwajcarii. 
Od czerwca prawie non stop trenujemy. 
Od września dwa tygodnie Kasia chodzi 
do szkoły, następne dwa tygodnie spędza  
na obozie.

W sumie w zawodach na Harendzie nasi 
reprezentanci pokazali się z bardzo dobrej 
strony. W slalomie gigancie w kategorii 
junior B K. Wąsek była trzecia (1.28,96), 
a wygrała Katarzyna Jankowska z KS AZS 
Zakopane (1.28,85). Wśród chłopców 
Mieszko Kuczański z SRS „Czantoria” 

był 12. W kategorii junior C 5 miejsce  
w gigancie zajął Paweł Wąsek, na miejscu 
9. uplasował się Tobiasz Słowioczek. 

Następnego dnia rozegrano slalom i tu 
K. Wąsek była już bezkonkurencyjna wy-
grywając z czasem 1.17,98. Druga Sabina 
Wójcik z KS AZS Zakopane uzyskała 
czas 1.24,16. W kategorii junior C slalom 
wygrał Szymon Bębenek z KN Gondola 
Krynica, natomiast trzech reprezentantów 
SRS „Czantoria” znalazło się w pierwszej 
dziesiątce: 6. Tobiasz Słowioczek, 7. Mi-
chał Brachaczek, 8. Paweł Wąsek. 

Po powrocie do Ustronia trener M. Wój-
cik powiedział:
- Pierwszego dnia w slalomie gigancie 
Kasia pojechała sobie pokazowo w pierw-
szym przejeździe i straciła 1,3 sekundy 
do pierwszej. Dobrze, bo zobaczyła, że 
inne dziewczęta też trenowały. W drugim 
przejeździe już było lepiej, ale nie udało 
się poprawić trzeciego miejsca. 

Drugiego dnia był slalom i trener M. 
Wójcik nastawił Kasię na ostrą walkę  
z rywalkami. Pojechała na swoim pozio-
mie i w pierwszym przejeździe była naj-
lepsza z przewagą 3 sekund nad następną, 
w drugim jeszcze dołożyła 3 sekundy  
i zdecydowanie wygrała.
- Trudny slalom z sześcioma figurami 

ustawiony przez zawodników z Pucharu 
Świata – podsumowuje trener M. Wójcik. 
– Bezpośrednio z Zakopanego pojecha-
liśmy na Puchar Słowacji. Startowały 
zawodniczki mające więcej punktów FIS 
niż nasze seniorki. W slalomie Kasia 
zdobyła srebrny medal, natomiast nie 
odbył się gigant. Moim zdaniem Kasia 
pojechała bardzo dobrze, a startowała  
z drugiej grupy. Na tych zawodach Michał 
Brachaczek był szósty.

Dzięki dobremu startowi na Harendzie 
SRS „Czantoria” w Pucharze Polski jest 
na trzecim miejscu w klasyikacji klubów. 
K. Wąsek prowadzi indywidualnie, mając 
160 pkt.                         Wojsław Suchta

piErwszE  zawody

Śpiewają uczniowie z sp-2.                                                                                  Fot. w. suchta

22 grudnia Fundacja św. Antoniego 
zorganizowała wigilijkę dla dzieci. Do 
świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 z tej 
okazji przybyli goście: starosta Czesław 
Gluza, zastępca burmistrza Jolanta Kra-
jewska-Gojny, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Marzena Szczotka, prezes Fundacji 

Tadeusz Browiński, Franciszek Korcz. 
Wigilijke rozpoczęły kolędy i pastorałki 
w wykonaniu uczniów przygotowanych 
przez Aleksandrę Pruszydło. Wykonawcy 
byli nienagannie ubrani w białe stroje  
z dodatkowymi ozdobami w postaci gwiazd  
i anielskich skrzydeł.

Następnie o tradycji wigilijnej, o sensie 
tego święta mówili duszpasterze: katolic-
ki ks. Leopold Zielasko i ewangelicki ks. 
Piotr Wowry, oni też wspólnie z dziećmi 
się modlili. 

W wigilijce uczestniczyło blisko 80 
dzieci w tym także z ośrodka w Nierodzi-
miu Towarzystwa Opieki nad Niepełno-
sprawnymi. Dzielono się opłatkiem, skła-
dano sobie życzenia. Następnie spożyto 
posiłek, a na zakończenie dzieci otrzymały 
paczki. W każdej paczce było dwa kilo-
gramy wędlin, owoce, słodycze. Każde 
dziecko otrzymało też przytulankę. 

24 grudnia przed południem w sie-
dzibie Fundacji św. Antoniego odbyła 
się wigilijka dla dorosłych. Przybyło 
blisko pięćdziesięciu podopiecznych 
Fundacji oraz goście: J.Krajewska-
Gojny, przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina. Wszystkich witali 
przedstawiciele Fundacji: T. Browiń-
ski, F. Korcz i Józef Waszek. Wspólną 
modlitwę poprowadzili księża katolicki 
i ewangelicki. Tu również dzielono się 
opłatkiem i składano sobie życzenia, 
 a po wspólnym posiłku rozdano paczki. 
Ich zawartość była taka jak paczek dla 
dzieci. Koszt każdej paczki szacunkowo 
wynosił ok. 100 zł.

28 grudnia Fundacja św. Antoniego roz-
dała jeszcze 20 paczek dla podopiecznych 
Caritasu w Skoczowie.
- Wszystkim przyjaciołom Fundacji 
dziękuję za otwarte serce, dobry gest  
i modlitwę – mówi prezes T. Browiński. 
– Tylko dzięki darczyńcom i ludziom 
dobrej woli możemy pomagać potrze-
bującym. Liczy się każda złotówka. 
Dlatego za każde wsparcie z całego serca 
dziękuję.                   Wojsław Suchta 
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o nadchodzącym roku mówi burmistrz 
ireneusz szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Koniec roku to czas, gdy zastanawiamy 
się co za nami, ale także co przed nami. 
Doświadczenia poprzednich lat wskazują 
na sporą kumulację zdarzeń kryzysowych, 
także związanych z klęskami żywioło-
wymi. Miejmy nadzieję, że nadchodzący 
rok będzie się w tym względzie różnił od 
roku mijającego, a realia społeczno-go-
spodarcze będą zwyżkować i zaczniemy 
wychodzić z kryzysu.

Mając bagaż doświadczeń z trudnych 
czasów łatwiej podejmować decyzje doty-
czące przyszłości. Życie ma to do siebie, 
że czasy lepsze i gorsze wzajemnie się 
przeplatają. Żywię głęboką nadzieję, że 
nadchodzący rok będzie należał do tych 
lepszych. Będziemy się starali szukać 
nowych wyzwań licząc na lepsze moż-
liwości realizacji, przy czym należy się 
koncentrować na tematach dotyczących 
jak największej liczby mieszkańców, czyli 
służących dobru powszechnemu.

W minionym roku staraliśmy się wyko-
rzystywać środki na poprawę wizerunku  
i funkcjonalności pewnych obiektów miej-
skich. Mam tu na myśli przychodnię przy 
ul. Mickiewicza, Miejski Dom Kultury 
„Prażakówka”, szkoły, muzea. Przeprowa-
dzono dość gruntowne remonty zabezpie-
czające ten majątek, ale dające też realne 
oszczędności po termomodernizacji. Te 
zadania będą w przyszłym roku kontynu-
owane. Rozpoczynamy remont reprezen-
tacyjnego budynku biblioteki przy rynku. 
Kontynuowana będzie budowa drogi Pod 
Skarpą do ul. Brody. Kończymy naszą 
wizytówkę, czyli park zdrojowy. Cały czas 
będziemy też czynić starania, by poprawić 
stan dróg w mieście. 

Życie niesie coraz to nowe wyzwania. 
Zakłada się, że to co się zrobi będzie służy-
ło dłuższy czas. Przykładem modernizacja 
oczyszczalni ścieków i budowa kanaliza-
cji. Wydawać by się mogło, że powinniśmy 
się już problemem uporać, tymczasem 
co roku okazuje się, że do wykonania są 
kolejne odcinki kanalizacji i nie widać 
zakończenia tego procesu. Powstają nowe 
budynki, nowe tereny uzbrajane są pod 
inwestycje. Przybywa terenów zielonych, 
uporządkowanych, a to generuje koszty 
związane z utrzymaniem. 

To tak jak z nowym domem. Każdy 
zakłada, że przez jakiś czas będzie miał 
spokój, lecz niebawem okazuje się, że coś 
trzeba poprawić, coś się zepsuło. Podobnie 
jest w mieście, które żyje i się rozwija. 
Dlatego trzeba szukać kompromisu, wy-
bierać rzeczy najpilniejsze nie dzieląc ich 
na ważne i nieważne.  Jedyne pytanie: w 
jakiej kolejności zostaną zrealizowane. 
Mam nadzieję, że przyszły rok, pomimo 
konieczności spłaty zobowiązań, będzie 
rokiem rozwoju.                    Notował: (ws) 

ruszają  w  trasę
Jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć nowy 

teledysk zespołu Ustronsky i posłuchać 
piosenki „Leniwy Daniel” bez trudu 
znajdzie ją w internecie. Jest bardzo 
popularna, o czym świadczy licz-
ba zainteresowanych, odnotowanych 
na portalach muzycznych oraz na oi-
cjalnej stronie zespołu: www.ustron-
sky.pl. Ale to nie wszystko. Jeśli ktoś 
woli telewizję, to „Leniwego Daniela”  
z udziałem aktora i prezentera Sebastiana 
Stankiewicza zobaczy w Polsacie. Ciekawe 
jest to, że słowa do utworu napisała Wanda 
Mider, babcia pomysłodawcy, założyciela 
i gitarzysty zespołu, Zbigniewa Bałdysa, 
uznana poetka ustrońska. Znamy dobrze 
jej humorystyczne wiersze gwarowe  
i ten właśnie humor przemyciła w tekście  
o leniwym Danielu. 
- Czytałem wiersze babci od dziecka. 
Kiedy znalazłem ten tekst, uznałem, że 
pasuje do tego co robimy. Wprowadziłem 
niewielkie zmiany i widzę, że się podoba. 
Nie znaczy to, że Wanda Mider zostanie 
naszym tekściarzem. To była raczej jed-
norazowa współpraca.

Drugą twarzą Ustronsky`ego jest Ja-
nek Zachar - wokalista o nietuzinko-
wym głosie, którego w ciągu ostatnich 
czterech miesięcy trzy razy oglądaliśmy  
w programie „Szansa na sukces”. Ostatnio 
w drugi dzień świąt, śpiewał z legendą 
włoskiej piosenki, Drupim.

Powstał również teledysk do piosenki 

solista ustronsky'ego j. zachar.                                                                        Fot. w. suchta

„Płonąca stodoła”. Tym właśnie utworem 
muzycy z Beskidów zawojowali widzów 
TVP1 podczas konkursu „Debiuty” 46 
Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki 
Opole`2009. Żeby wystąpić na opolskiej 
scenie, zespół musiał najpierw pokonać 
kilkuset konkurentów podczas eliminacji. 
Wykonanie hitu Czesława Niemena, co 
nie było zadaniem łatwym, tak się jednak 
spodobało, że Ustronsky zdobył II wy-
różnienie. Zaraz potem powstał teledysk 
do autorskiego utworu „Dzwonie i lecę”  
z udziałem znanych osób z mediów. 

Od tej pory Zbigniew Bałdys, Jan 
Zachar i ich koledzy: Bartek Herman 
– perkusja, Patryk Bizukojić – bas, Bła-
żej Knopik – inst. klawiszowe, Tomek 
Adamczyk – trąbka, Wojtek Zięba – sak-
sofony, Ędriu Danek – puzon, Tomasz 
Wolski - instrumenty klawiszowe, pracują 
nad wydaniem płyty. Zapowiadano, że 
ukaże się jesienią 2010 roku, jednak nie 
udało sie zebrać odpowiedniej sumy, bo 
wypuszczenie krążka wiąże się z bardzo 
dużymi wydatkami.  Na razie piosenka 
„Deszczowy kaganiec” ukazała się na 
składance „Porządna dawka porządnej 
muzyki” wydanej przez portal Łowimy 
Talenty. 

Na początku roku 2011 „Ustronsky” 
rusza w trasę koncertową. Daty i miejsca 
sprawdzić można na oficjalnej stronie 
internetowej. 28 stycznia zespół wystąpi  
w „Angels” w Ustroniu.  Monika Niemiec 

21 grudnia po południu, strażnicy miej-
scy przyjęli zgłoszenie o dużej bryle lodu, 
która spadła na chodnik w centrum Ustro-
nia. Zważywszy na przedświąteczny ruch 
i godzinę, cudem można nazwać fakt, że 
nikomu nic się nie stało. Chodnikiem przy 
ul. 3 Maja normalnie poruszali się ludzie, 
ale na szczęście nikt nie znalazł się w 
miejscu, w które uderzyła gruda, lecąca 
z wysokiego dachu. Jedna z  krawędzi 
miała ok 0,5 m. Chodnik został zamknię-

ty, wezwano straż pożarną, która szybko 
przybyła na miejsce z odpowiednio długą 
drabiną. Konieczne było zamknięcie dla 
samochodów ulicy 3 Maja, bo wóz stra-
żaków musiał stanąć na jezdni. Strażnicy 
miejscy zorganizowali objazd ulicą Mic-
kiewicza, więc ruch odbywał się płynnie. 

Równocześnie skontaktowano się  
z administratorem budynku i przypomnia-
no mu, że do obowiązku zarządcy należy 
zbijanie nawisów lodowych.          (mn) 

groźnE  nawisy
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Nazwa „Katyń” nabiera dziś coraz bar-
dziej wymiaru symbolicznego i skłania 
do releksji. Niemniej kojarzy się przede 
wszystkim z jedną z największych i naj-
dłużej skrywanych zbrodni z okresu II 
wojny światowej, wojny najokrutniejszej 
w dziejach ludzkości, naznaczonej niewy-
obrażalną liczbą oiar.

W bieżącym roku mija 70 lat od be-
stialskich wydarzeń, kiedy to las katyński 
stał się miejscem kaźni około czterech  
i pół tysiąca oicerów Wojska Polskiego, 
więzionych uprzednio w Kozielsku. Ich 
los podzielił także ustroniak z wyboru 
– porucznik rezerwy Alojzy Gałuszka. 
Chociaż urodził się na Zaolziu, związa-
ny był z naszą miejscowością poprzez 
małżeństwo z ustronianką oraz pracę  
w zawodzie nauczyciela. W Ustroniu rów-
nież wybudował w latach 1936-1938 willę,  
w której niestety nigdy nie dane mu było 
zamieszkać. Tutaj wreszcie na cmentarzu 
katolickim znajduje się jego symboliczna 
mogiła.

Przyszedł na świat 5 sierpnia 1892 r.  
w Stonawie koło Frysztatu. Był najmłod-
szym synem górnika i działacza Stowarzy-
szenia Spożywców w Stonawie – Karola 
Gałuszki i Magdaleny z domu Wałoszek. 
W 1913 r. ukończył Seminarium Nauczy-
cielskie w Cieszynie na Bobrku. Pracę 
zawodową rozpoczął w Olbrachcicach 
oraz w Łąkach nad Olzą. W czasie I wojny 
światowej walczył na froncie włoskim, 
gdzie dostał się do niewoli. Koleje losu 
rzuciły go do Francji, gdzie ochotniczo 
wstąpił do Armii Polskiej, tzw. Błękitnej 
Armii gen. Józefa Hallera, z którą wrócił 
na ziemie polskie. Po podziale Śląska 
Cieszyńskiego między Polskę a Czecho-
słowację, co nastąpiło 28 lipca 1920 r., był 
zmuszony do opuszczenia Zaolzia. Brał 
udział w III powstaniu śląskim w 1921 r., 
za które w uznaniu zasług położonych dla 
przyłączenia Śląska do Polski otrzymał 29 

września 1924 r. Srebrny Krzyż Zasługi. 
Za wierną służbę dla ojczyzny w latach 
1918-1920 został odznaczony  m.in. „Mie-
czami Hallerowskimi” i medalem „Polska 
Swemu Obrońcy”.

W 1921 r. Alojzy Gałuszka powrócił do 
szkolnictwa. Uczył w Szkole Powszechnej 
Nr 1 w Ustroniu przy rynku, a następnie 
w Szczygłowicach. W latach 1922-1933 
był kierownikiem szkoły w Kończycach 
pod Zabrzem.

Latem 1923 r. zawarł związek małżeński 
z Anną Latochą, pochodzącą z ustrońskiej 
rodziny nauczycielką robót ręcznych, 
uczącą w Górkach Wielkich, a następnie 
w Szkole Powszechnej Nr 2 w Ustroniu.  
W 1924 r. przyszła na świat ich starsza cór-
ka Janina, a dwa lata później – Wanda.

20 sierpnia 1933 r. Alojzy Gałuszka 
drogą konkursu został mianowany kie-
rownikiem nowo wybudowanej Szkoły 
Powszechnej Nr 1 w Brennej. Kierował 
nią do wybuchu II wojny światowej, po-
święcając dużo uwagi patriotycznemu wy-
chowaniu młodzieży. Pracując w Brennej 
dał się poznać jako zdolny organizator 
pracy społecznej i zaangażowany członek 
Chrześcijańskiej Spółdzielni Spożywców. 
Był działaczem kulturalno-oświatowym, 
dbającym o rozwój teatru amatorskiego  
i chóru młodzieżowego. Zorganizował na 
terenie swojej szkoły bibliotekę publiczną 
i wakacyjne schronisko turystyczne. Pro-
pagował ponadto wśród miejscowej lud-
ności sadownictwo, urządzając zbiorowe 
zakupy drzewek owocowych i przyuczając 
młodzież w tej dziedzinie na założonej 
szkółce drzewek przy szkole. Dla podnie-
sienia ogólnej oświaty wśród mieszkań-
ców Brennej zorganizował wraz z żoną 
Anną kilkumiesięczne kursy z zakresu 
hotelarstwa, drobiarstwa, trykotarstwa  
i warzywnictwa, angażując wykładowców 
o wysokich kwaliikacjach. Nabyte na nich 
umiejętności pozwoliły miejscowym ko-
bietom na podjęcie pracy zarobkowej.

W przededniu II wojny światowej, 28 
sierpnia 1939 r., Alojzy Gałuszka zo-
stał zmobilizowany do kadry oicerskiej 
Okręgu Korpusu V – Kraków, ewakuując 

w kierunku tego miasta archiwa huty 
trzynieckiej. Odbył kampanię wrześniową, 
docierając z wojskiem na kresy wschodnie, 
gdzie w Sarnach na Polesiu dostał się do 
niewoli. Miałyśmy wiadomość – wspomi-
na córka Wanda Kosowska – że widziano 
ojca w kolumnie jeńców prowadzonych 
przez żołnierzy sowieckich (...). Potem 
nie było już żadnych informacji, dopiero 
po świętach Bożego Narodzenia otrzyma-
łyśmy list datowany na 24 listopada 1939 
r., w którym ojciec prosił o ciepłą bieliznę 
i objaśniał, jak należy wysłać paczkę. Czy 
dotarła – nie wiemy? Na tym skończył się 
nasz kontakt. Dopiero później dowiedzia-
łyśmy się od znajomych z Krakowa, że  
w gazecie „Goniec Krakowski” nr 124  
z 29 maja 1943 r. ogłoszona została lista 
ekshumowanych w Katyniu oicerów i że 
znajduje się tam nazwisko mojego ojca, 
zidentyikowane pod numerem 1723. Dla 
upewnienia, czy nie zaszła pomyłka, matka 
zwróciła się do wskazanego jej urzędu 
w Generalnej Guberni (mieszkałyśmy na 
terenie wcielonym do III Rzeszy), z którego 
otrzymałyśmy dwa pisma potwierdzające 
na podstawie znalezionych rzeczy, że cho-
dzi o naszego ojca. 

W archiwum rodzinnym, którym z naj-
wyższą pieczołowitością opiekuje się dziś 
Wanda Kosowska, zachował się tzw. list 
przewozowy, czyli wykaz osób, jadących 
w danym transporcie do Katynia, dato-
wany na 17 kwietnia 1940 r. To był jeden 
z ostatnich dni życia porucznika, a po 
pośmiertnym awansie w 2007 r. kapitana 
Alojzego Gałuszki.

Pani Wanda widziała swego ojca po raz 
ostatni, gdy miała 13 lat. Był człowiekiem 
bardzo pogodnym, dowcipnym, dbają-
cym o rodzinę – opowiada. Był ponadto 
zapalonym turystą, do czego także nas 
zachęcał.

Więcej o rodzinach Latochów i Gałusz-
ków, a także szereg innych interesujących 
artykułów o losach ustroniaków i opowie-
ści z historii naszej miejscowości, znajdzie 
się w kolejnym tomie „Pamiętnika Ustroń-
skiego”, który ukaże się w przyszłym 
roku.                               Bożena kubień     

ŚladaMi  oFiar  katynia

alojzy gałuszka (1892-1940). Fot. z archi-
wum rodzinnego wandy kosowskiej.
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Szkolnych fotograii jest w domowych albumach najwięcej  
i znów sięgamy do tych zasobów. Prezentujemy klasę 7 A ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, rok szkolny 1962/63. Pierwszy rząd od 

Od stycznia 2011 roku Mokate przejmuje dystrybucję produktów 
Lavazzy na terenie Polski. Jako doświadczony i prężny partner ryn-
kowy z całą pewnością wpłynie na dalsze doskonalenie współpracy 
z odbiorcami. Przemawia za tym wieloletnie rozpoznanie rynku  
i dobra organizacja pracy „sił sprzedaży”, dysponujących profesjonal-
nym personelem. Są one przygotowane do fachowego doradztwa, 
wyróżniają się wiedzą z zakresu rynku kawy i metod aktywizacji 
sprzedaży. Organizacyjne struktury sił sprzedaży pokrywają obszar 
całego kraju, a ich logistycznym wsparciem jest bardzo liczna  
i nowoczesna lota, złożona z pojazdów dostawczych i osobowych.

Należy przypomnieć, iż Mokate ma za sobą szereg przedsięwzięć 
podjętych dla wzbogacenia asortymentu kaw mielonych i ziarni-
stych. Jednym z nich było promowanie linii kawowej „Mokate 
tostato allitaliana”, opartej o włoskie metody „obróbki” ziaren 
kawowych. Firma doceniła rosnące zainteresowanie konsumentów 
dla tych właśnie kategorii kaw i rysujące się w związku z tym zmiany 
w strukturze konsumpcji. Zdobyte na tym polu doświadczenie oraz 
opanowane kanały dystrybucji mogły stanowić istotne argumenty 
skłaniające Lavazzę do wybrania Mokate i podpisania umowy 

zapewniającej irmie wyłączność dystrybucyjną. Trzeba przy 
okazji zauważyć, że krok ten wpisuje się w lansowane od szeregu 
lat przez Mokate tradycje konsumpcyjne ze słonecznej Italii. 
Początek tym zainteresowaniom dało wprowadzone w 1992 roku 
- popularne „Mokate Cappuccino”.
- Współpraca z Lavazzą uruchamia dodatkowy impuls do aktywne-
go kształtowania rynku kawy przez naszą irmę. Jestem przekonana, 
że Mokate w roli dystrybutora produktów tej marki spotka się z 
uznaniem ze strony wszystkich partnerów handlowych - mówi 
Teresa Mokrysz, właścicielka grupy irm Mokate.

Firma docenia siłę i wyróżniające atrybuty stojące za globalną 
marką, jaką jest Lavazza. Tym niemniej Mokate przygotowane jest 
do zainicjowania marketingowej ofensywy, która nada dystrybucji 
tej marki nową ekspresję. Już niebawem powinna ona znaleźć swe 
odzwierciadlenie w szerokiej przestrzeni medialnej i wykorzystać 
atrakcyjne sposoby przekazu, przemawiające do świadomości 
licznych amatorów kawy.                                                                        (BP)

lewej: Karol Roman, Maciej Drejewicz, Emil Chwastek, wycho-
wawczyni Eugenia Karnas, Henryk Kowalik, Jerzy Dworak, Jerzy 
Cieślar, drugi rząd: Wanda Korcz, Ewa Badura, Janina Madzia, 
Irena Konieczny, Makaria Dustor, Maria Chraścina, Krystyna 
Dryjak, Maria Jurzykowska, trzeci rząd: Tadeusz Krysta, Piotr 
Cudzy, Anna Dustor, Anna Cholewa, Halina Gajdzica, Krystyna 
Chmiel, Anna Kurowska, Andrzej Korcz, Roman Cieślar, IV rząd: 
Jan Korzec, Stanisław Cholewa, Jerzy Błahut, Ryszard Wantulok, 
Janusz Dominik, Piotr Gogółka, Karol Cieślar, Tadeusz Szlauer. 
Opisaną fotograię dostarczyła Krystyna Gołda, której za współ-
pracę dziękujemy.   

MokatE
współpracujE

z  lavazzą

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej” 

składa serdeczne podziekowania irmie Baj-
ka, Bethlejem oraz legierski za przekazane 

produkty żywnościowe na Wigilijkę dla 
podopiecznych Ośrodka „Można Inaczej”.
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więcEj  hasEł
recytatorka z nierodzimia.                                                                                  Fot. w. suchta

p. grzyb wystąpił z gwarowym repertuarem.                                                     Fot. w. suchta

Jak już informowaliśmy 18 grudnia  
w Muzeum Ustrońskim odbyła się pro-
mocja „Słownika gwarowego Śląska Cie-
szyńskiego” wydanego nakładem Galerii 
na Gojach. Na czwartej stronie okładki 
nowego wydawnictwa czytamy:

Równo po 15 latach udało się po raz 
drugi wydać pozycję bezcenną dla każde-
go wielbiciela i badacza nadolziańskiej 
ziemi – „Słownik gwarowy Śląska Cie-
szyńskiego”. „Wydać” nie znaczy jednak 
„wznowić”, gdyż dzięki dalszym wysiłkom 
autorów zawartość rozrosła się o jedną 
czwartą, aż do ponad 9800 haseł. Nakład 
pierwszej edycji szybko się wyczerpał, nie 
wyczerpał się natomiast zapał grona osób, 
dla których umiłowanie rodzinnej Ziemi 
Cieszyńskiej wiązało i wiąże się z obowiąz-
kiem ocalenia przed uniikacją, czy wręcz 
niepamięcią, jednego ze znamion specyiki 
tej krainy – miejscowej gwary. Języka 
pierwotnego w sensie pierwszeństwa przy-
swojenia, a zatem języka najdroższego, 
bo macierzystego; równocześnie jednak 
przeobitego w słowa czy wyrażenia zro-
śnięte z realiami życia ludu cieszyńskiego  
i oddające niezwykłą amplitudę uczuć. Tym 
bogactwem pragniemy podzielić się z Czy-
telnikami, mając nadzieję, że sięgając do 
naszego słownika, będą za każdym razem 
sięgać do głębi swoich serc.

Dyrektor Muzeum dr Lidia Szkaradnik 
witała obecnych na promocji: przewodni-
czącego Rady Miasta Stanisława Malinę, 
przewodniczącą Komisji Kultury RM Bo-
gusławę Rożnowicz, naczelnik Wydziału 
Kultury UM Danutę Koenig. 

Następnie L. Szkaradnik mówiła:
- Pół wieku temu Józef Pilch zaczął prace 
nad tym słownikiem chcąc ocalić od zapo-
mnienia naszą gwarę. Ćwierć wieku temu 
zebrał się zespół, do którego obok Józefa 
Pilcha i Jadwigi Wronicz należeli Jan 

Krop, Józef Twardzik i Jan Broda, który 
wycofał się ze względów zdrowotnych. Po 
dziesięciu latach wytężonej pracy powstał 
słownik wydany w 1995 roku. Nakład 
rozszedł się błyskawicznie, a że książka 
wymaga stałego dopełnienia, bo słownic-
two jest przebogate, zaczęto gromadzić 
kolejne słowa gwarowe i pierwotnie miał 
być wydany suplement. Jednak słownik 
nie jest do nabycia, nawet w antykwaria-
tach, bo nikt się go nie wyzbywał, posta-
nowiono ponownie wydać slownik. Jestem 
przekonana, że jest to książka wyjątkowa, 
także z tego względu, że każdy ma do 
niej osobisty stosunek. Pokolenie starsze 
i średnie, które wyssało z mlekiem matki 
cieszyńską mowę, uznaje tę książkę za 
pamiątkę po przodkach. Każdy kto kocha 
gwarę, tę książkę nabędzie i tego jesteśmy 

pewni. Ale czy dla młodszego pokolenia 
gwara nie będzie obcym językiem?

Zaprzeczeniem były kolejne chwile  
w Muzeum, gdy to właśnie gwarą prze-
mówiło młode pokolenie. Najpierw teksty 
gwarowe Jana Chmiela recytował Pa-
weł Grzyb, a następnie wystąpiły dzieci  
z Przedszkola w Nierodzimiu. Milena 
Szypuła, Karolina Gierczak, Marta Kępiń-
ska i Julia Markuzel przygotowane przez 
Bronisławę Noszczyk recytowały wiersze 
Wandy Mider.

Z zasadniczym referatem wystąpiła 
współautorka Słownika prof. Jadwiga 
Wronicz z Zakładu Dialektologii Polskiej 
Instytutu Języka Polskiego Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie. (Szerzej o tym 
fragmencie spotkania na stronie obok.)

Spotkanie promocyjne zakończył winsz 
w wykonaniu Pawła Grzyba.

O nowe wydanie Słownika zapytałem po 
spotkaniu wydawcę Kazimierza Heczkę:
kto jest autorem obecnego wydania 
Słownika. Józef Pilch, Józef Twardzik, 
Jan krop już nie żyją, a to oni z Jadwi-
ga Wronicz byli autorami pierwszego 
wydania?
Przez ostatnie 10 lat prace prowadzili Ja-
dwiga Wronicz, Jan Krop,  Józef Twardzik. 
Niestety jeszcze przed ukazaniem się tego 
pierwszego Słownika zmarł Józef Pilch, 
natomiast w prace redakcyjne włączył się 
Władysław Majętny. Zresztą już mówi, 
że zbiera słówka do kolejnego wydania 
Słownika.
Czym się różni obecny Słownik od tego 
pierwszego?
W nowym wydaniu jest około 30% więcej 
haseł. Poza tym zapisy są zmienione, gdyż 
nauka o języku się rozwija. Został uaktu-
alniony sposób zapisu. Przez 15 lat wiele 
się zmieniło i na razie nie ma na rynku po-
dobnego słownika. Mamy różne znaczenia 
słowa, użycie słowa w zdaniu.

Słownik można nabyć w prywat-
nych księgarniach na terenie powiatu 
cieszyńskiego, w Ustroniu w księgarni  
„Małgosia” w Galerii na Gojach, także 
w galerii w Uzdrowisku, Miejskiej Infor-
macji Turystycznej, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, Muzeum Ustrońskim.     (ws)
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polska  czy  oBca
Podczas promocji „Słownika gwarowe-

go Śląska Cieszyńskiego”, co miało miej-
sce 18 grudnia w Muzeum Ustrońskim, 
prof. Jadwiga Wronicz mówiła m.in:
- Przychodzi taki moment w życiu, gdy 
człowiek pyta, kim jestem? Własną toż-
samość można określić w różny sposób: 
przez odniesienie do relacji rodzinnych: 
jestem synem, bratem, do zawodu: je-
stem rolnikiem, lekarzem, nauczycielem, 
osiągniętej pozycji czy pełnionej funkcji:
jestem starostą, prezesem, ale można też 
określić siebie używając zdania, które  
u nas brzmi: „Jo jest stela.” (...) Swoistość 
i odrębność kultur, także ich wzajem-
ne relacje, uwidaczniają się szczególnie  
w języku. Współczesny językoznawca 
Walery Pisarek zwraca uwagę na fakt, że 
język polski, którym posługuje się około 
37 milionów mieszkańców naszego kraju, 
należy do najbardziej jednolitych języków 
na świecie. Bodajże nie ma w Europie 
drugiego takiego języka, który będąc  
w użyciu tak wielkiej liczby ludzi wykazy-
wał tak małe zróżnicowanie terytorialne. 
To wynik specyicznej polskiej historii  
i kultury. Bardzo wcześnie, już w XVI 
w. wytworzyła się odmiana ogólna pol-
szczyzny mówionej, która obowiązywała  
i obowiązuje w życiu publicznym. O ile w 
innych krajach każdy okręg miał swoje w 
miarę samodzielne księstwo czy hrabstwo, 
to w Polsce z powodu demokracji szla-
checkiej, jeden był język wspólny, jedna 
była wspólna Rzeczpospolita Obojga 
Narodów. Ten kto mówił po szlachecku, 
mówił jednakowo. Bez względu na to czy 
pochodził z Małopolski, Wielkopolski, 
Śląska czy Mazowsza. Ta odmiana języka, 
która najpierw była charakterystyczna dla 
szlachty, potem zaczęła być kojarzona  
z inteligencją. Uważało się, że inteligencja 
mówi językiem poprawnym, natomiast 
ktoś niewykształcony, mówi gwarą. Ostat-
nie skojarzenie, że miasto mówi językiem 
lepszym, a wieś gorszym. Stereotypy 
kojarzenia gwary z wiejskością i brakiem 
wykształcenia przetrwał długo, właściwie 

do czasów współczesnych. Jednak jedno-
litość polszczyzny, o której mówi Pisarek, 
dotyczy kontaktów oicjalnych. Z tego 
powodu, że gwara miała niską pozycję, 
ludzie nie znający się, nie używali jej, nie 
przyznawali się do mówienia po swoje-
mu. Dopiero, gdy poczuli, że to swój ze 
swoim, przechodzili i przechodzą na język 
bardziej swojski. Ciągle nie jesteśmy na 
etapie, żeby w pełni docenić różnorodność 
i poznać bogactwo wynikające ze zróżni-
cowania polszczyzny.

Jednak nie tylko zróżnicowanie. Prof. 
J. Wronicz podała przykłady wyrazów 
wspólnych dla kilku dialektów. Oto nie-
które z tych przykładów:
Paradnica, która lubi się stroić, jest wspól-
na dla Śląska i Małopolski.
Dziwać się można także w Małopolsce.
Gichnąć, to znaczy wylać gwałtownie, 
i to jest wspólne z Wielkopolską, ale  
w znaczeniu uderzyć, tylko dla Śląska.
Wspólne dla Śląska i Kaszub są takie 
wyraz jak jegła, dwierze, kupczyk. 

Następnie J. Wronicz mówiła:

- To co swojskie może się okazać nie tylko 
naszą własnością, ale znajomość tego jest 
mała. Jak się ma to co śląskie do tego, co 
ogólnopolskie? Myślę, że bardzo dobrze 
określił to w połowie XIX w. Paweł Stal-
mach, który w Gwiazdce Cieszyńskiej 
napisał: Między Słowianami jesteśmy 
Polakami, między Polakami Ślązakami. 
Tę formułę można zastosować do dalszego 
podziału i powiedzieć, że między Ślązaka-
mi stanowimy grupę, którą można określić 
słowem Cieszyniacy, mając na myśli nie 
tylko mieszkańców grodu nad Olzą, ale 
wszystkich, dla których Śląsk Cieszyński 
stanowi nie tylko miejsce pochodzenia 
czy zamieszkania, ale wartość, z którą się 
identyikują. Składają się na nią przestrzeń, 
historia i kultura. (...) 

Po wystąpieniu prof. J. Wronicz głos 
zabrało kilka osób. Wyrażano zatroskanie, 
że gwarą nikt już prawie nie mówi. Wtrąca 
się pojedyncze wyrazy, ale nie jest to ta 
gwara znana sprzed lat. Jeden z obecnych 
zabrał głos, jednak nie przedstawił się. 
Powiedział tylko, że pisze teksty gwarowe 
do Dziennika Zachodniego, więc niejako  
z urzędu jest powołany do oceniania in-
nych. Stwierdził, że dwadzieścia lat go tu 
nie było, a jak wrócił, nikt już gwarą nie 
mówi. On przez dwadzieścia lat posługi-
wał się gwarą i robi to nadal. Tu próbowa-
no się od jegomościa dowiedzieć, gdzie był 
przez dwadzieścia lat gdzie mówił gwarą  
i jaką. Oczywiście nie odpowiedział, za to 
dość obcesowo skrytykował L. Szkaradnik 
i J. Wronicz, za to, że mówiły po polsku  
a nie po naszemu. Powiedział co wiedział 
i uciekł, tak że nie słyszał jak mu odpo-
wiedziała J. Wronicz:
- Strasznie mie sie nie podobo, że oni 
powiedzieli, że my powinni rzondzić po 
naszemu, a nie po polsku. To ni ma prow-
da. Jak rzondzimy po naszymu, to rzon-
dzimy po polsku. Polski to nie jest jeny 
to, co w telewizji, czy w gazetach, polski 
jest też po jabłonkowsku, po żywiecku, 
kurpiowsku. To jest dziepro całe nasze 
bogactwo. Jak my se domy wmówić, że 
jak rzondzimy po naszymu, to już nie 
rzondzimy po polsku, to potym mómy 
tak, że se chcą zrobić autonomię. 

Wojsław Suchta

na pierwszym planie współautor słownika w. Majętny.                                   Fot. w. suchta

prof. j. wronicz.                                                                                                    Fot. w. suchta
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koronki i haFty ziMą 	
w  MuzEuM ustrońskiM

Począwszy od stycznia 2011 r. goście 
Muzeum Ustrońskiego będą mieli okazję 
podziwiać ustrońskie koronki, a także 
hafty. Inspiracją do tej wystawy stały 
się częste pytania zwiedzających, czy 
prezentowane w naszych salach różnora-
kie małe dzieła pochodzą z Koniakowa. 
Zawsze cierpliwie tłumaczymy, iż wcale 
nie, ponieważ mamy swoje własne tra-
dycje, a co za tym idzie także i rodzi-
me zasoby. Jak już zostało podkreślone  
w najnowszym Kalendarzu Ustrońskim, 
koronki w Ustroniu, Cisownicy, Gole-
szowie oraz pobliskich podcieszyńskich 
wsiach tworzono już w drugiej połowie 
XIX w. Gorącą popularyzatorką tej ga-
łęzi rękodzieła była u nas małżonka ks. 
Jerzego Janika, a w Cisownicy Anna Oża-
nowa, żona kierownika tamtejszej szkoły, 
która zyskała uprawnienia nauczycielki 
robót ręcznych aż w Krakowie, gdzie 
zdawała także egzamin z koronkarstwa, 
krzewiąc później tę dziedzinę twórczo-
ści ludowej nie tylko w Cisownicy, ale  
i w całej okolicy. Dlatego my, ustroniacy, 
musimy zawsze pamiętać, że gdy góralki 
z Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki na 
przełomie XIX i XX w. dopiero uczy-
ły się heklować, u nas, jak i w pobli-
skich wioskach kwitło już koronkarstwo.  
A ponieważ poprzez zawieranie mał-
żeństw zaawansowane w rękodziele 
kobiety traiły do Trójwsi, uczyły tejże 
sztuki tamtejsze góralki, które, z po-
kolenia na pokolenie doskonaląc swe 
umiejętności, z pomocą Cepelii wyspe-
cjalizowały się w pamiątkarstwie, co 
stanowiło poważne źródło zarobkowania. 
Tymczasem na podcieszyńskich „dołach” 
łatwiej było o pracę, toteż sztuka ta  
w okresie powojennym stopniowo ulega-
ła zapomnieniu. Dopiero od 2005 r. nasze 
Muzeum zaczęło nawiązywać kontakty 
z lokalnymi koronczarkami i stopniowo 
gromadzić ich wyroby, najpierw okazjo-
nalnie, z racji kiermaszów świątecznych, 
wreszcie – w formie stałej ekspozycji, 
która cieszy oko naszych gości, a ustroń-

skie koronki stanowią ciekawą pamiątkę 
z naszej miejscowości.

Nasza nowa wystawa pokaże natomiast 
rzeczone rękodzieło od strony użytkowej. 
Trzeba bowiem zaznaczyć, iż w muzeal-
nych zbiorach z roku na rok zwiększa się 
ilość dawnej bielizny. Tym razem uchy-
limy rąbka tajemnic, skrzętnie ukrywa-
nych przez lata w malowanych trówłach, 
szrankach (komodach na bieliznę) czy też 
szafach zwanych łodmaryjami lub szyfó-
nerami. I udowodnimy, iż w Ustroniu zdo-
biono wszystko. Warto dodać, iż cennym 
źródłem tych misternych umiejętności była 
także Szkoła Gospodarstwa Domowego, 
prowadzona w Cieszynie przez Siostry 
Boromeuszki. Z moich badań wynika, 
że placówkę tę ukończyło bardzo wiele 
mieszkanek naszej miejscowości.

 Zbiór dawnej bielizny zawdzięczamy 
oczywiście oiarodawczyniom z Ustronia 
i okolic. Najstarsze sztuki liczą sobie 100 
lat i są przepięknie zdobione. Stanowiły 
one elementy wyprawy panny młodej, sta-
rannie gromadzonej przez wiele miesięcy. 
Dominują tu koszule – nocne i dzienne, 
obszerne, lniane oraz subtelne, z cien-
kiego płócienka. Pojedyncze sztuki mają 
nawet od wewnętrznej strony zapięcie, 
przypominające współczesne body. Każda 
koszula posiada przepiękne wstawki przy 
dekolcie, a często i na ramiączkach oraz 
wokół dolnej krawędzi. Także nogawki 
rosypołów wprost imponują zdobieniami, 
a i późniejszym, międzywojennym majt-
kom nie brakuje uroczych ornamentów. 
Kartónowym jaklóm misternie obszyto 
koronkami nie tylko kołnierzyki i dekolty, 
ale i rękawy oraz poły, a suto marszczo-
ne spodnice, noszone pod sukniami cie-
szyńskimi, posiadają przebogate falbany. 
W skład wiana, gromadzonego przed 
zamążpójściem wchodziła także pościel 
i ręczniki, które w naszych zbiorach pre-
zentują się wyjątkowo okazale. Podkreślić 
należy, iż niemal każdą z wymienionych 
rzeczy zdobi starannie wyhaftowany, zwy-
kle duży, ale nieraz wręcz mikroskopijny 

monogram. W skład wystawy wchodzić 
będzie ponadto szeroka gama garnitury ku-
chennej, będącej świadkiem niegdysiejszej 
mody na ogrom i bogactwo przystrajania 
mebli i ścian, czego wyrazem są różno-
rakie makatki. Najpopularniejsze z nich 
to ząbki, przyozdabiającące krawędzie 
kredensów, nie zabraknie również kie-
szonek, zawieszanych na bocznych ścian-
kach mebli, gdzie służyły jako schowki. 
Całości dopełnią dwa rodzaje makatek: 
przedstawiających scenki rodzajowe lub 
różnorakie maksymy życiowe, wiesza-
nych przy meblach lub nad górną częścią 
futryny, a także haftowanych z obu stron, 
eksponowanych dopiero po zawieszeniu 
na specjalnych drążku.

Dużą grupę zasobnie zdobionych eks-
ponatów stanowią u nas beciki, zaopa-
trzone w przepiękne wstawki wykonane 
koronką klockową oraz maleńkie ubranka 
dziecięce, które, począwszy od czapeczek,  
a skończywszy na brzegach kaftaników, 
zdobione są także za pomocą klocków. 
Przeglądając gromadzone na wystawę eks-
ponaty można stwierdzić, iż zaskakująco 
wiele dawnej odzieży posiada wstawki wy-
konane tą metodą. Dominują oczywiście 
najstarsze naczółki czepców, stanowiących 
nakrycie głowy mężatek. Ale nie mniejszą 
urodą urzekają delikatne niczym pajęczyna 
ornamenty w halkach oraz w ozdobnych 
zogłówkach wykonane odmianą koronki 
klockowej, zwaną wenecką, przedsta-
wiającą ujmujące motywy kwiatowe. 
Koronki klockowe wykonywano poprzez 
splatanie ze sobą lnianych lub baweł-
nianych nici, nawiniętych na drewniane 
szpulki, zwane klockami. Wzór koronki, 
rozrysowany na pergaminie lub kalce tech-
nicznej i usztywniony od spodu tekturą, 
przypinano szpilkami do lnianego wałka 
(bębenka), wypełnionego sianem lub tro-
cinami. Szpilki niezbędne były również do 
tymczasowego przytrzymywania robótki. 
Wałek umieszczony był w odpowiednio 
wyproilowanej, drewnianej podstawie, 
przypominającej kołyskę, wyposażonej 
często w podręczną szuladkę. W zależ-
ności od pożądanego rodzaju koronki 
technika ta wymagała użycia od kilku do 
nawet 200 klocków. Porównywalnie wiele 
koronek w naszych zbiorach haftowanych 
jest na ręcznie robionej siatce metodą 
igiełkową, później wykorzystywano w tym 
celu także fabryczny tiul. Jednak czasem 
techniki zdobień są tak ściśle z sobą łączo-
ne, iż nie sposób je rozszyfrować. Wtedy 
radą służy nam Alina Giecek, nieoceniona 
koronczarka z Cisownicy.

Kolejnym, godnym uwagi i atrakcyjnym 
dla oka aspektem wystawy będzie wreszcie 
duży zbiór bielizny zdobionej wyjątkowo 
urokliwym białym haftem Richelieu, któ-
rego atutem są dziergane ażurowe kompo-
zycje, wypełnione misternymi przęsełkami 
i pajączkami umieszczanymi w miejscu 
wyciętej tkaniny. Tym rodzajem haftu zdo-
biono także ozdobne elementy kabotków 
– lymieczki, okruża, przedniczki i obujki, 
których imponującą ilość przekazała nam 
Lidia Troszok. 

Czas zatem poznać ustrońskie ko-
ronki. Wszak „cudze chwalicie, swego 
nie znacie…”.        alicja Michałek 
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

POZIOMO: 1) domena Adamka, 4) gęsty nad miastem,  
6) w adresie, 8) jednostka komputerowa, 9) leśne z grzy-
bami, 10) zjada świerki, 11) skórzane spodnie, 12) wiejska 
sielanka, 13) baranek na niebie, 14) choroba zakaźna,  
15) rosyjski taniec ludowy, 16) szlachecki sprzeciw,  
17) rodzaj zamka, 18) popularne radio, 19) formacja piłkar-
ska, 20) angielskie „zostań”.
PIONOWO: 1) rezyduje w ratuszu, 2) Ameryka, Europa,  
3) niejedna w parku, 4) zestawia dane, 5) do rzucania o ścia-
nę, 6) klient restauracji, 7) w rękach reporterów, 11) domek 
na działce, 13) Monte ..... .

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter  
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania oczekujemy do 7 stycznia.

     

       Rozwiązanie Krzyżówki z nr 50: 

          ŚNIEGU PO kOlaNa
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje: anna kisiała  

z Ustronia, ul. Lipowska 184.  Zapraszamy do redakcji.

Jako sie też mocie w tyn zimowy czas? Dlo smiłowanio je 
to wielucne wyzwani przeżyć jako te zime i sie nie połómać. 
Ledwo śniega nasuło, a jo już drzisła sobóm, nó tak mie pod-
ciyło na chodniku, że ani żech sie nie nazdała i leżałach jak 
placek. Jak żech sie łopamiyntała, to prugowałach stanóć, ale 
każtam! Przebiyróm tymi klepetami, a tu nie podniesiesz sie 
ani w te, ani wewte. Aż wreszcie przechodził jakisik panoczek, 
ulitowoł sie i podoł mi rynke. Boroczek, isto se kryngosłup 
nadwyrynżyl, bo je to procne podniyś sto kilo żywej wogi  
z lodowiska. Wracałach akurat ze sklepu, tóż z taszki mi wyle-
ciały pomarańczki, ale ty hónym pozbiyrałach sama i jakosik 
dokwanckałach sie ku chałupie. Na drugi dziyń ledwo sie 
dosmyczyłach do zdrzadła i dziwóm sie – zadek cały siny. Do 
piernika! Dyć to dziepro poczóntek zimy, a tak po prowdzie 
była jeszcze jesiyń. A jo już miała bliski spotkani z urokami 
śnieżycy, nó ale jako to prawióm piyrsze koty za płoty. I tak 
szczyńści, żech sie nie połómała. 

Dlo nas emerytów, je to doista zły czas. Do sklepu chodzić 
trzeja, a jo już tak sie staróm być łopaterno, że tyn chodnik 
pokónujym ze trzi razy dłóżyj niż jak nima śniega. Je niby po-
sute, ale tej mazi śniegowej wszyndzi pełno. Doista nie wiym, 
czymu ty pługi nie zebieróm wszystkigo, jyno dycki pore cyn-
tymetrów musi zostać i potym człowiek drepsi w tym marasie 
jak mucha we smole. Jo pore kroków zrobiym i je żech ganc 
sfuczano. Tóż nie dziwota, że najraczyj siedzym w chałupie. 
Chłop też nie bardzo rod wychodzi, tóż niejedyn dziyń nóm 
przeleci przi telewizorze. Jo jeszcze przed połednim jakisi 
bulczónki uwarzym, ciepnym tam kónsek chabaniny. Jak już 
zupa je gotowo, to dycki na talyrze potrym pore zómbków czo-
sku. To je nejlepszy lyk. W piwnicy stoji pełno beczka kapusty,  
a choć ziymnioków było na zogónach miyni niż łóńskigo roku, 
to jakosi przeca przeżyjymy. 

Już pumało umiyro to pokolyni, co pamiynto biyde i głód. 
Dzisio też sóm tacy, co głodym przimiyrajóm, ale wiynkszość 
mo jedzynio za moc i ganc go nie szanuje. Pomyśmy ło tym 
w tym świóntecznym szale zakupów, czy doista trzeja nóm 
telkownego towaru.                                                          Hela 

Witejcie ludkowie

odśnieżanie ciężkim sprzętem.                                   Fot. w. suchta

W ostatnią przedświąteczną sobotę wybrałam się na promocję 
„Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”. Spotkanie zaczęło 
się  bardzo sympatycznie, recytacje utworów gwarowych w wy-
konaniu dziewczynek z Przedszkola nr 6 w Ustroniu-Nierodzimiu 
były przeurocze. Brawo dla pani dyrektor Bronisławy Noszczyk 
oraz pań z tego przedszkola  za wspaniałą inicjatywę  krzewienia 
gwary wśród najmłodszych. Niestety, sama promocja „Słowni-
ka…” mocno mnie rozczarowała. Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ustronia w całości poświęciła swoje wystąpienie panu Józefowi 
Pilchowi, oczywiście nie kwestionuję zasług zacnego ustroniaka, 
także jako inicjatora powstania tego tytułu, ale przecież „Słownik 
Gwarowy Śląska Cieszyńskiego” był i jest wspólnym dziełem kilku 
autorów. Tymczasem o panach Janie Kropie, Józeie Twardziku, 
Władysławie Majętnym wspomniano przy tej okazji w jednym, 
może dwóch zdaniach. Dobrze chociaż, że pani Jadwiga Wronicz 
redaktor naukowy obu wydań przedstawiła naukowe wprowadze-
nie do wydanego tytułu. Reszta spotkania została poświęcona 
osobie pana J.Pilcha i historii TMU, więc właściwie nie wiem, czy 
byłam na promocji „Słownika …”, czy na imprezie rocznicowej 
TMU  i pana J.Pilcha. Moim zdaniem „pieczenie dwóch pieczeni 
na jednym ogniu” nie zawsze się sprawdza, w każdym razie, mnie 
się nie podobało.

Na szczęście, w Muzeum  Ustrońskim nareszcie ciepło, widać, 
że placówka wyremontowana. Jest to niewątpliwą zasługą rad-
nych – członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poprzedniej 
kadencji oraz władz samorządowych Ustronia.

                         Bogusława Rożnowicz

listy  do  rEdakcji
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17 grudnia w Miejskim Domu Kul-
tury „Prażakówka” odbył się I Regio-
nalny Konkurs Wyrobów Regionalnych 
na Święta Bożego Narodzenia. Zgłosiło 
się kilkanaście kół gospodyń wiejskich  
z całego powiatu cieszyńskiego i kilka 
osób prywatnych. Do rywalizacji przy-
stąpiły też wszystkie koła z Ustronia –  
z Centrum, Lipowca i Nierodzimia. 

Sędziowie – Jarosław Dudecki, Kazi-
mierz Krupa i przewodniczący Aleksander 
Szutor – mieli spory kłopot z wyłonieniem 
zwycięzców. A. Szutor tak mówił o kon-
kursie: 
- Członkowie jury mają na swoim koncie 
średnio 15 lat doświadczenia w zawodzie, 
ale to my powinniśmy siedzieć na miejscu 
pań i być przez nie oceniani. Dzięki pa-
niom tradycja jest pielęgnowana, receptury 
zachowane. Chciałbym podkreślić, że po 
konkursie panie bardzo ładnie wymieniały 
się przepisami, dzięki czemu te przepisy są 

tradycję  nalEży 
spożywać

wciąż żywe. To jest bardzo ważne, że tego 
dorobku pokoleń nie zachowują tylko dla 
siebie, przekazują młodym. Dzięki temu 
nasze dzieci i wnuki będą mogły zastawić 
stół wigilijny i świąteczny tak jak ich ro-
dzice i dziadkowie. 

Patronatem objął konkurs i ufundował 
nagrody starosta cieszyński, który stwier-
dził, że jeszcze nigdy nie zawiódł się na 
umiejętnościach członkiń kół gospodyń 
wiejskich, a ich dania są często gwoździem 
programu różnych spotkań z mieszkańca-
mi ziemi cieszyńskiej. 
- Trzeba tradycję podtrzymywać, prze-
kazywać i co najważniejsze spożywać. 
Stoiska pań zawsze cieszą się dużym za-
interesowaniem i skrót KGW to właściwie 
certyikat jakości. Chcę zapewnić wszyst-
kich zainteresowanych, będę wspierał 
takie inicjatywy. Tu nie ma zwycięzców, 
zwyciężonych. Zwycięzcami byli ci, któ-
rzy potraw próbowali. 

Również Urząd Miasta Ustronia przy-
czynił się do organizacji i odpowiedniego 
nagrodzenia uczestników. Danuta Koenig, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki UM oraz Ireneusz Sta-
niek, sekretarz miasta wręczali razem ze 
starostą dyplomy i duże pudła z artykułami 
gospodarstwa domowego. 
- Chciałam jasno i wyraźnie podkreślić, 
że już planujemy kolejną edycję konkursu  
w roku 2011– mówiła D. Koenig. - Chcie-
libyśmy go jednak połączyć z jarmarkiem 
na ustrońskim rynku, gdzie wszyscy zain-
teresowani mogliby kupić te wyjątkowe 
produkty. Sądząc po wysokim poziomie 
pierwszego konkursu, jestem przekonana, 
że chętnych nie braknie. 

Specjalną nagrodę ufundowała Danuta 
Kożusznik, przewodnicząca Centralnego 
Związku Organizacji i Kółek Rolniczych, 
a przy okazji powiedziała: 
- Chciałam bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim paniom z kół gospodyń 
wiejskich, które zdecydowały się na udział 
w pierwszym w naszym regionie konkursie 
potraw na Boże Narodzenie – mówiła D. 
Kożusznik. – Dziękuję również powiato-
wej przewodniczącej naszego związku, 
Oldze Kisiale za tą inicjatywę, pani dy-
rektor Barbarze Nawrotek-Żmijewskiej 
za przyjęcie imprezy pod swój dach oraz 
władzom powiatowym i miejskim za zaan-
gażowanie. W Ustroniu panuje wyjątkowy 
klimat, sprzyjający podobnej działalności. 
To ważne, by kultywowanie tradycji, dzie-
dzictwa kulinarnego służyło jednocześnie 
jego popularyzacji i rozpowszechnianiu.

Poniżej o swoich stoiskach i samym 
konkursie mówią szefowe ustrońskich kół 
gospodyń wiejskich. 

Maria Jaworska (KGW Cnetrum): – Pa-
nie z naszego z Koła przygotowały stół 
wigilijny. Nie zabrakło takich tradycyj-
nych elementów jak opłatki, siano, zbo-
że, pieniądze pod obrusem oraz potraw: 
chleba z masłem, pierogów z grzybami 
i kapustą, karpia panierowanego, zupy  
z grzybów suszonych z grzankami, ryżu 
z mlekiem, makiem i cynamonem, koła-
cza z serem i z makiem, słodkiej kapusty  
z pieczarkami. Oprócz tego prezentowali-
śmy drobne ciasteczka, wędzonkę i jelita  
z kapustą, karpia w sosie cherry z surówką 
z brokułów i pasztet, za który dostaliśmy 
nagrodę.  Konkurs oceniam bardzo wyso-
ko. Jeździmy z paniami z Koła na różne 
konkursy i ten się wyróżniał pełną kulturą, 
spokojem, miła atmosferą. 

Halina Kujawa (KGW Nierodzim): 
– Przygotowałyśmy kutię, tort szynko-
wy na bazie sałatki jarzynowej i wędlin, 
zalanych żelatyną, kompot z pieczek, 
wędzonki, piernikową zagrodę, drobne 
ciastka, fasolę. Ciekawą potrawą była 
ryba zapiekana w zalewie. O jej wyjąt-
kowości decydowało to, że ryba nie była 
smażona w panierce z bułki tartej, tylko 
pieczona w cieście drożdżowym. Bardzo 
ciekawy smak. Nie gotowałyśmy tu po-
traw, tylko przywiozłyśmy gotowe. Nie 
było problemu z namówieniem pań do 
udziału w konkursie. Robiły to, co lubią. 
Uważam, że organizacja takiego konkursu 
jest bardzo dobrym pomysłem. Powinien 
być zorganizowany na Wielkanoc, jeśli 

zoia Bojda odebrała nagrodę z rąk d. koenig i i. stańka.                              Fot. M. niemiec
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Trwająca od połowy sierpnia przerwa 
to był czas kapitalnego remontu budynku. 
Było wiele pracy, wiele brudu, a na koniec 
wielkie sprzątanie. Ale nareszcie mamy 
ciepło, które zapewnia 20 nowych kalo-
ryferów, przy czym  centralne ogrzewanie 
węglowe zamieniono na gazowe. Zostały 
wymienione i docieplone wszystkie suity. 
Budynek jest osuszony, ocieplony i ma 
nową elewację, zaś otoczenie zostanie 
ostatecznie uporządkowane na wiosnę 
wraz z rekultywacją zieleni. 

Dużą radość sprawia nam wygospo-
darowane z części magazynowej nowe 
piękne pomieszczenie, w którym zain-
stalowano trzy okna dachowe. Salka ta, 
pełna naturalnego światła służyć będzie 
dzieciom jako Dziecięca Pracownia Ar-
tystyczna „Malwinka”. W razie potrzeby 
posłużyć może także jako dodatkowa sala 
wystawiennicza.

Jako gospodarz tego miejsca pragnę 
serdecznie podziękować tym wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do realiza-
cji remontu. Dziękuję gorąco wszystkim 
naszym przyjaciołom oraz sympatykom 
Muzeum, którzy żywo interesowali się 
postępem prac remontowych, przy każdej 
okazji dopytując się kiedy znów spo-
tkamy się w „Skalickiej”, życzyli sił  
i wytrwałości. Nie marnowaliśmy czasu. 
Opracowano nowy obszerny kalendarz 
spotkań i wystaw muzealnych. Pomyślano 
o szeregu zmianach w wystroju Muzeum. 
I tu za okazaną pomoc dziękujemy na-
szym darczyńcom: Spółce Kubala, Emilii 

Czapce, Ewie Nogackiej, Odlewni Metali 
Kolorowych Danuty i Adama Kowalów, 
Henrykowi Kanii, Piotrowi Szubie, Lesz-
kowi Kubieniowi oraz Halinie Rakowskiej-
Dzierżewicz. Dzięki nim możliwe było 
m.in. zakupienie oryginału „Ślązaczki” 
Gustawa Fierli (z 1937 r.). Staraliśmy 
się też działać na zewnątrz, organizując 
wyjazdy do teatrów w polskim i czeskim 
Cieszynie. Wieloosobowe grupy dorosłych 
i dzieci obejrzały m.in. „Sałaszników” Jana 
Sztwiertni w wykonaniu Zespołu „Śląsk”, 
„Przygody Tomka Sawyera” Marka Twa-

ina, „Trzy siostry” Antoniego Czechowa, 
„Cymes, cymes” Jana Szurmieja, a także 
musical oparty na jednej z najpiękniejszych 
baśni braci Grim „Królewna Śnieżka”. 
Ten ostatni spektakl obejrzało blisko 100 
ustroniaków - 46 dzieci klas 1-3 z SP-3 
oraz ponad 40 dorosłych wraz ze swymi 
pociechami. Warto dodać, że krasnale za-
grane na kolanach przez dorosłych aktorów 
Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie były 
absolutnie bezkonkurencyjne. 

Na nowe otwarcie zapraszamy już 13 
stycznia 2011 - czwartek o godz. 17.00. 
Proponujemy wykład dr. Marka Rem-
bierza nt. „Światło i mrok w sztuce”.

 Irena Maliborska, Opiekun Muzeum

MuzEuM po rEMonciE

nie już na karnawał z przekąskami i inny-
mi charakterystycznymi dla tego okresu 
daniami. To był pierwszy raz, a wszystko 
było zorganizowane doskonale. 

Olga Kisiała (KGW Lipowiec) – Na na-
szym stoisku królowały drobne ciasteczka 
i ciasteczka ze szpyrek, sztrucla wigilijna, 
śledzie zielone opiekane w zalewie octo-

wej i grzybki z ciasta z masą białą jako cia-
sto deserowe. Moim zdaniem konkurs udał 
się bardzo dobrze z wyjątkiem frekwencji 
widzów i degustatorów jednocześnie. 
Szkoda, że tak mało osób przyszło spróbo-
wać prezentowanych potraw. Byli to nawet 
częściej turyści niż ustroniacy. Nie wiem 
dlaczego tak się stało, czy to przez pogodę, 

Klasyikacja według kategorii:
PaSZTETy I WęDZONkI

1.  KGW Ustroń Nierodzim za wę- 
 dzonki
2.  KGW Ustroń Centrum za pasztet  
 wieprzowy
3. KGW Wiślica za szynkę trady- 
 cyjną

RyBy
1. KGW Leszna Górna za karpia  
 nadziewanego pieczarkami
2.  KGW Zaborze za szaszłyk  
 z karpia
3.  KGW Ustroń Lipowiec za śledzie 
 zielone opiekane

CIaSTa I CIaSTECZka
1.  KGW Brenna za ciasto marchew- 
 kowe
2.  Zoia Bojda z Ustronia z ciasteczka 
 drobne
3. KGW Cieszyn Pastwiska za  
 ciasteczka owsianki

Nagroda specjalna za przygotowanie 
stoiska – KGW Zaborze

czy przez przedświąteczne przygotowania. 
Mam nadzieję, że następnym razem będzie 
inaczej, bo informacja i zaproszenie dotrze 
do wiekszej liczby osób.

                                  Monika Niemiec 

stoisko kgw lipowiec obsługiwały anioły.                                                    Fot. M. niemiec

Muzeum zyskało nową elewację, ma otrzymać również nowy szyld, który powinien być znacz-
nych rozmiarów, ponieważ obecnie budynek bardziej kojarzy się z pompami i księgarnią niż 
przybytkiem kultury.                                                                                            Fot. M. niemiec
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www.ustron.pl

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

Dj, wodzirej - wesela, imprezy 
firmowe, karaoke, uroczystości 
rodzinne. 603-168-747. www.
djslawek.pl

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię. 502-685-
400.

Roboty ogólnobudowlane, re-
monty, gipsy, gładzie, malowanie, 
panele. 798-081-398.

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

Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
(33) 854-71-37.

Przyjmę do pracy kucharza, ku-
charkę oraz uczniów na praktyki. 
Ośrodek Wczasowy ELTRANS. 
Ustroń, ul. Lipowa 20. TEL. 602 
158 761. 

Elektroinstalacje, odgromówki. 
508-016-055.

dziesięć  lat  temu
Burmistrz Jan Szwarc o architektonicznym rozwoju Ustronia: 

Coraz trudniej wybierać kierunek, gdyż pewne formy zostały 
już narzucone. Teraz musimy myśleć o przyszłości. Każdy, kto 
sprawuje funkcję we władzach miasta powinien myśleć co naj-
mniej dwadzieścia lat naprzód, że np. będzie więcej samochodów  
i trzeba zapewnić miejsca parkingowe. (...) Obecnie przymierzamy 
się do zabezpieczenia miejsc parkingowych w centrum. Są jeszcze 
na to tereny, są też tereny na inne budownictwo. By miasto się 
rozwijało, ludzie mieli pracę, muszą powstać określone obiekty. 
(...) Każdy architekt to artysta, każdy ma swoją koncepcję. Moim 
zdaniem miasto powinno mieć swego urbanistę czuwającego nad 
prawidłowym rozwojem.

Podczas ubiegłorocznego koncertu, Adam Makowicz zaskoczył 
ustrońską publiczność dwukrotnie w myśl przysłowia „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Najpierw przedstawił utalentowa-
nego muzyka z Lipowca Marcina Hałata (...) a potem wspomniał 
kołacz z kapustą. Prawdopodobnie większa część widzów pierwszy 
raz słyszała o tej potrawie, ale ambitnie obiecano pianiście, że 
kiedy przyjedzie za rok, będzie mógł spróbować ciasta. Trudnego 
zdania dorównania wspomnieniom smakowym muzyka podjęła 
się Anna Hanus-Dyrda, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Nie-
pełnosprawnymi, która skorzystała z przepisu pani Balcarkowej 
z Lipowca i podczas tegorocznego koncertu Adama Makowicza, 
wręczyła panu Adamowi kołacz zamiast tortu urodzinowego. 

Józef Nowak z Ustroniem związany jest przez swoją rodzinę. 
Jego ojciec Karol wyjechał stąd w 1911 roku, bo dostał pracę na 
kolei w Nowym Sączu. Dziadek był znanym ustrońskim społecz-
nikiem, działaczem Czytelni Katolickiej. Józef Nowak urodził się 
w 1918 roku w Nowym Sączu. - Odkąd pamiętam ojciec przy-
woził mnie do Ustronia na wakacje, Boże Narodzenie. Tu czuję 
rodzinną więź, jestem u siebie w domu – mówi dziś Józef Nowak, 
podczas kolejnej wizyty w naszym mieście. Z tym, że nie przyje-
chał z Nowego Sącza, a z Kanady. Podczas II wojny światowej 
był pilotem polskiego dywizjonu 300 w Anglii. Później osiedlił 
się w Ameryce Północnej.

- Myślę, że młodzież w Ustroniu jest podobna do młodzieży 
na całym świecie. Większość młodych ludzi ma podobne zain-
teresowania, w podobny sposób spędza wolny czas. Mimo to, 
porównując np. młodzież z Japonii, gdzie uczyłem przed przy-
jazdem do Polski, zauważyłem, że tutejsi uczniowie są znacznie 
lepiej wychowani, poprawnie zachowują się na zajęciach, i co 
najważniejsze, wykazują ogromną chęć do nauki. Ustrońskie 
dzieci i młodzież mają w sobie pewnego rodzaju urok, którego, 
moim zdaniem u amerykańskiej młodzieży, nie można zauwa-
żyć od prawie dwóch pokoleń – mówi Chris Kliks, nauczyciel 
języka angielskiego w Centrum Edukacyjnym „Libra”. (mn) 

sprzęt gotowy ...                                                          Fot. w. suchta

*    *    *

*    *    *

... trasy oznakowane.                                                    Fot. w. suchta

*    *    *

30-31.12 111 ul. skoczowska 111 tel. 856-70-66
1.01.11 centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
2.01.  venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
3-4.01. pod najadą ul. 3 Maja 13  tel. 854-24-59
5-6.01. na szlaku ul. 3 Maja 46   tel. 854-14-73
zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

        kUlTURa
5.01  godz. 12.45  Audycja Muzyczna Filharmonii Śląskiej 
         dla uczniów drugich klas ustrońskich gimna- 
         zjów pt. „Poezja i muzyka - liryka, epika, 
         dramat. MDK „Prażakówka”.
5.01  godz. 16.00   Noworoczne spotkanie z Małgorzatą Kiereś, 
          Muzeum Ustrońskie.
7.01 godz. 18.00  Koncert Noworoczny: „Wiedeń moich ma- 
         rzeń”, bilet: 30 zł, MDK „Prażakówka”.   
 kINO
26-30.12   godz 17.00 Zakochany wilczek, (b.o.) animowany,  
          USA 2010.
26-30.12   godz 18.30 Śniadanie do łózka, (15 lat) komedia,  
          Polska 2010.
26-30.12   godz 20.00 RED (15 lat) komedia-akcja, USA 2010.
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Noworoczne 
postanowienia

Rozpoczynamy nowy rok. Liczymy od 
początku kolejne dni, tygodnie, miesiące. 
A więc kolejno; 1. stycznia, 2. stycznia  
i dalej kolejno aż do 31. grudnia… Podob-
nie odliczamy dni tygodnia; poniedziałek, 
wtorek aż do niedzieli i potem znowu od 
początku. Choć liczymy dni nowego roku, 
to czynimy to podobnie jak to bywało 
w poprzednich latach. Bez trudu nawet 
znajdziemy wśród lat poprzednich takie, 
w których poszczególne dni miesięcy 
przypadały na takie same dni tygodnia jak 
w tym roku…

Tylko tamte lata miały inny kolejny 
numer. Obecny ma już 2011. Tyle lat mi-
nęło od początku nowej ery, od którego 
liczymy nasz czas. Tak liczą chrześcijanie 
i ci wszyscy, którzy przyjęli za obowią-
zujący chrześcijański sposób odliczania 
kolejnych lat… Nie wszyscy jednak tak 
liczą. Chrześcijanie zaczynają swoją erę 
od narodzenia Jezusa Chrystusa, Żydzi 
od stworzenia świata, muzułmanie od 
przejścia Mahometa z Mekki do Medyny, 
a inni jeszcze inaczej…

Na dobrą sprawę każdy może sobie 
ustalić początek własnej ery. Może liczyć, 
i pewnie tak liczymy, od dnia swego na-
rodzenia. A może też uznać za początek 
prawdziwego życia inne ważne wyda-
rzenie; rozpoczęcie pracy zawodowej, 
poznanie najważniejszej osoby w życiu, 
zawarcie związku małżeńskiego itp. 

Bez względu na to jak liczymy kolejne 
lata naszej ery, po starym roku zawsze 
nadejdzie nowy rok. Choć niekoniecznie 1. 
stycznia… Czyż jednak ten nowy rok jest 
naprawdę zupełnie nowym początkiem? 
Nieraz chcielibyśmy wszystko zacząć 
od początku. Dotąd bowiem mamy za 
sobą niezliczone dni, miesiące czy lata. 
Chcielibyśmy zacząć całkiem od nowa,  
z czystym kontem i całkiem inaczej ułożyć 
swoje życie…

Tak już jednak jest, że nowy rok, choć 
niesie ze sobą nadzieję na rozpoczęcie 
wszystkiego od nowa, w gruncie rze-
czy tej nadziei nie jest w stanie spełnić.  
W ten nowy rok niesiemy ze sobą to 
wszystko, co przeżyliśmy w minionych la-
tach. A więc nowy rok nie tyle jest nowym 
początkiem, co jest raczej kontynuacją 
dotychczasowego czasu. Tak naprawdę 
jest on nowym początkiem tylko dla tych, 
którzy urodzili się w pierwszym dniu 
nowego roku… Chociaż i co do tego nie 
wszyscy są zgodni. Wszak są tacy, którzy 
liczą ludzkie życie od poczęcia. I być może 

powstanie projekt, żeby liczyć nasze życie 
nie od urodzenia ale od poczęcia.

Trzeba nam się pogodzić z tym, że 
nowy rok jest kontynuacją starego roku 
i tych wszystkich innych lat, które były 
przed nami. Nie można zacząć życia od 
początku, ale jeśli jesteśmy niezadowo-
leni z jego dotychczasowego przebie-
gu, można w nim cos zmienić. Ba, jest 
wręcz obyczajem, podejmowanie posta-
nowień, co w tym nowym roku zmienimy  
w naszym życiu. Bardziej będziemy dbać  
o siebie, o swoje zdrowie i kondycję, 
zrzucimy zbędne kilogramy, więcej czasu  
i więcej uwagi poświęcimy swoim bli-
skim, nie będziemy marnować czasu na 
rzeczy błahe i niepotrzebne, zerwiemy 
ze złymi przyzwyczajeniami i nawykami 
itd., itd. A zaczniemy od razu, od 1. stycz-
nia… Choć niezbyt nam się to udało… 
I termin rozpoczęcia owych dobrych 
postanowień przesuwa się w czasie; na 
następne dni, miesiące, a bywa, że nie 
zdążymy zacząć realizować swoich po-
stanowień do końca roku… I coś mi się 
zdaje, że wiele z tych postanowień podej-
mowaliśmy już w ubiegłym roku, a może 
i w poprzednich… Nie szkodzi jednak 
ponowić je jeszcze raz. Może tym razem 
się uda i realizując te dobre postanowienia 
staniemy się zdrowi i szczęśliwi? Uda-
nego nowego roku życzę Wam, Drodzy 
Czytelnicy, z całego serca.        Jerzy Bór 
   

Tak sobie myślę

1. W korespondencji Edith Stein z Roma-
nem Ingardenem zawarty jest wątek obrony 
przez Stein decyzji o uprawianiu ilozoii 
w kontekście religii i wyznawania wiary 
religijnej. W liście z 1928 roku wyjaśnia In-
gardenowi, który sformułował wątpliwości 
i zarzuty: „Co się tyczy naszych dyskusji 
na tematy religijne, to nie chciałabym ich 
za wszelką cenę unikać. Ten sposób pro-
wadzenia dyskusji, jaki zaproponował Pan, 
nie zbliżyłby nas do siebie, lecz pogłębiłby 
jeszcze różnice”. 

2. Stein rozpatruje kwestię granic ilozo-
ii w kontekście moralnego wyzwania jakie 
stanowi „honor ilozofa”: „Co do mojego 
«honoru ilozofa», to muszę powiedzieć, że 
wedle mego przekonania – nie tylko reli-
gijnego, ale także ilozoicznego – istnieją 
rzeczy, które wykraczają poza granice na-
turalnych możliwości poznawczych. Filo-
zoia, rozumiana jako nauka opierająca się 
wyłącznie na naturalnym poznaniu, jak Pan 
ją pojmuje, może także poznać właśnie te 
swoje granice. Filozoiczną konsekwencją 
jest respektowanie tych granic, nonsensem 
zaś usiłowanie odkrycia czegokolwiek 
po tamtej ich stronie przy pomocy czysto 
ilozoicznych narzędzi”. 

3. Jak zdecydowane musiały być obiek-
cje Ingardena wobec ilozoii uprawianej  
w kontekście religii sygnalizuje list Stein, 
w którym reaguje ona na treść listu Ingar-
dena: „Po przeczytaniu ostatnich linijek 

felieton

W kręgu ilozoicznej 
releksji (85)

tego listu zadałam sobie pytanie: jak to 
możliwe, by człowiek z naukowym wy-
kształceniem, który zgłasza roszczenia do 
ścisłej obiektywności i bez gruntowanych 
badań nie wydałby sądu w najbłahszej 
kwestii ilozoicznej, aby ten człowiek naj-
ważniejsze ze wszystkich problemy kwi-
tował zdaniem, które przywodzi na myśl 
styl prowincjonalnego piśmidła. Chodzi mi  
o określenie «aparat dogmatyczny wymy-
ślony do panowania nad masami». Niech 
Pan tego nie rozumie jako zarzutu osobiste-
go. Pańskie postępowanie jest typowe dla 
intelektualistów, którzy nie wychowali się 
w atmosferze Kościoła, a ja sama jeszcze 
kilka lat temu nie ujęłabym tej sprawy 
inaczej”. Stein formułuje wobec Ingardena 
„intelektualne pytanie odwołujące się do 
Pańskiego sumienia”. Pyta się o studia 
Ingardena nad myślicielami chrześcijań-
skimi, których określa „jako półgłówków 
bądź jako sprytnych oszustów”. Apeluje, 
aby bezstronnie rozpatrzył kwestię zasad 
osądzania dokonań myślicieli chrześci-
jańskich. W korespondencji Stein z Ingar-
denem uwidacznia się – egzystencjalnie 
zaangażowany – spór o odpowiedzialność 
i intelektualny honor ilozofa w kontekście 
wyznawania wiary religijnej. 

4. Do dyskusji prowadzonej w kore-
spondencji powrócił Ingarden w wykładzie  
„O badaniach ilozoicznych Edith Stein”; 
wygłoszonym 6 IV 1968 w Krakowie na 
zaproszenie kard. Karola Wojtyły. Ingar-
den zaświadcza, że Stein „z pasją i jak 
najbardziej osobistym zaangażowaniem 
prowadziła dociekania”. Po zreferowaniu 
treści jej dociekań, także tych dotyczących 
myśli św. Tomasza z Akwinu, stwierdza: 
„Jestem przekonany, że Stein nie napisała 

ani jednego słowa, w które nie wierzyła, 
nie zrobiła niczego w konformistycznym 
duchu”. Ingarden podkreśla, że w anali-
zach Stein nad myślą Tomasza występuje 
zwrot „nie potraię tego zrozumieć”. Jego 
zdaniem w ten sposób „jest zaznaczona 
jakby granica pomiędzy tym miejscem,  
w którym autorka czuje się kompetentna 
jako filozofka, a tym miejscem, kiedy 
jako ilozofka nic powiedzieć nie potrai”. 
Zarazem jednak są wypowiedzi, w których 
„zaciera się różnica pomiędzy jej stanowi-
skiem ilozoicznym a tym, co niewątpliwie 
do ilozoii już nie należy. Jest to ten punkt 
w jej rozwoju intelektualnym, w którym 
sobie powiedziała: no, z ilozoią właściwie 
koniec i teraz trzeba zwrócić się – do Jana 
od Krzyża”. Ingarden komentuje: „Być 
może, że jest to pewien inał, tragiczny  
w pewnym sensie dla autorki, że zre-
zygnowała z uprawiania filozofii, i to  
z uprawiania ilozoii w ten sposób, jak to 
jako sztandar wysuwał zawsze Husserl,  
i co ona całkowicie przyjmowała. Nie wolno  
w ilozoii wygłaszać żadnych twierdzeń, 
których podłoże w doświadczeniu – w bar-
dzo szerokim znaczeniu tego słowa – nie 
jest wyjaśnione. Dla kogoś, kto inaczej 
uprawia ilozoię niż fenomenologowie, 
ta sprawa ostatecznych podstaw rozstrzy-
gnięć może nie odgrywać tak wielkiej roli. 
Dla niej, mam wrażenie, odgrywało to rolę. 
I dlatego myślę, że był tam jakiś ciężki kry-
zys wewnętrzny”. Ingarden rekonstruuje tu 
rozterki wewnętrzne Stein o zachowanie 
odpowiedzialności intelektualnej, a czyni 
to w taki sposób, iż zarazem ujawnia wła-
sne zmagania o honor i  odpowiedzialność 
filozoficzną w kontekście wyznawania 
wiary religijnej.         Marek Rembierz 
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piErwszy  wyjazd
16 grudnia młodzi piłkarze Kuzni Ustroń 

wyjechali na 4 dni, by wziąść udział w IV 
Świątecznym Turnieju, który odbył się  
w Głuchołazach. Organizatorem Turnieju 
była Szkółka Piłkarska Parasol Wrocław. 

Klub z Ustronia reprezentowały trzy 
drużyny młodzieżowe, które rywalizowały 
odpowiednio w rocznikach 2000, 1999 
oraz 1998. Na turnieju grano systemem 
„każdy z każdym”. W pierwszym dniu 
odbywała się I kolejka meczów, a w dru-
gim grano mecze rewanżowe. Po rundach 
eliminacyjnych w ostatnim dniu odbywały 

się mecze inałowe oraz wręczenie medali 
i dyplomów.

W roczniku 2000 prowadzonym przez 
trenera Jerzego Capińskiego rywalizo-
wało w sumie 10 zespołów. Nasz ze-
spół walczył z takimi drużynami jak: KS 
Strzebnica, Śląsk Wrocław, SMS Junior 
Wrocław, Parasol Wrocław. Po zajęciu  
4 miejsca w grupie rywalizowaliśmy  
w części inałowej o miejsca 7, 8 co zakoń-
czyło się naszym sukcesem i wygraną 2:1. 
Warto nadmienić, że w tym przypadku za-
jęcie 7 miejsca jest sporym sukcesem, zwa-

drużyna kuźni rocznika 1998 na turnieju w głuchołazach. stoją od lewej górny rząd: jacek 
najmuła, piotr karchut, grzegorz jasiński, krzysztof Bielesz, dawid Bielicki, Michał jopek, 
aleks adamczyk, trener Mateusz żebrowski. dolny rząd od lewej: dawid jenkner, kamil 
czyż, roman gazda, arkadiusz Bujok, dawid Śliwka, adam kubok.

żywszy na fakt, iż większą część naszego 
zespołu stanowili chłopcy z roczników 
młodszych niż 2000 i grali ze starszymi 
od siebie. Najlepszym strzelcem z naszej 
drużyny okazał się Artur Marek. 

W roczniku 1999, którą to drużynę pro-
wadzę, rywalizowało w sumie 5 zespołów. 
Nasi chłopcy grali z dwoma drużynami 
Śląska Wrocław oraz dwoma Parasola 
Wrocław. Po zajęciu 3 miejsca w gru-
pie rywalizowaliśmy w części inałowej  
o miejsca 3-5 i ostatecznie zajęliśmy naj-
mniej lubiane miejsce, bo tuż za podium. 
Na pochwałę zasługuje cały zespół, gdyż 
z każdą drużyną potraili nawiązać walkę. 
Nasze najlepsze mecze to te, rozegrane  
z triumfatorem całego turnieju - Śląskiem 
Wrocław I, gdzie przegraliśmy nieznacznie 
3:2 oraz zremisowaliśmy 4:4. Z dorobkiem 
9 bramek najlepszym strzelcem naszej 
drużyny okazał się Jakub Chmiel, któremu 
brakło zaledwie dwóch traień, by zostać 
królem strzelców całego turnieju.

Trenuję również drużynę z rocznika 
1998. W tej kategorii wiekowej rywali-
zowało w sumie 7 drużyn. Nasz zespół 
zmierzył się z dwoma zespołami Parasola 
Wrocław, Sparta Prudnik, KS Tęcza Kro-
sno Odrzańskie, KS Strzebnica, Junior 
Skarbimierz. Po zajęciu 4 miejsca w gru-
pie w części inałowej rywalizowaliśmy 
o miejsce 3, 4. W tzw. „małym inale” 
pokonaliśmy Spartę Prudnik 2:0. Nasz 
najstarszy rocznik może dawać przykład 
młodszym, gdyż zajął najlepsze z naszych 
drużyn miejsce i przywiózł do domu me-
dale i dyplomy. Do najlepszych strzelców 
tego rocznika należeli: Michał Jopek z do-
robkiem 8 bramek oraz Krzysztof Bielesz 
z dorobkiem 6 bramek.

Podsumowując premierowy wyjazd 
należy zaliczyć go do udanych. Chłopcy 
godnie reprezentowali klub oraz nasze 
miasto. Słowa podziękowania za pomoc 
w opiece i prowadzeniu zespołu z roczni-
ka 1999 należą się trenerowi Kornelowi 
Dziwiszowi.          Mateusz Żebrowski 

To był rekordowy rok dla Kolei Linowej 
„Czantoria”. Po raz pierwszy w ciągu roku 
wywieziono ponad 600.000 osób, a granicę 
tą przekroczono 28 grudnia o godz. 11. 
Praktycznie przez cały grudzień z trasy nr 
1 korzystali narciarze. Niestety gwałtowne 
ocieplenie 23 i 24 grudnia, nawet do 14 
stopni powyżej zera, do tego wiatr i deszcz 
sprawiły, że śnieg gwałtownie się topił. 
Jednak już w drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia wróciła zima i na Czanto-
rii odnotowano ponad 5.000 wyjazdów.  
W następne dni wyciąg też pracował pełną 
parą i można było odnotować rekord. 

rEkordowa
czantoria

xxx...                                                   Fot. w. suchta


