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ruch
do	remoNtu

powstają
ekraNy

warsztaty Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Ustroniu (str. 10).        Fot. w. suchta

JubIleuSz		dwóJkI
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” Animal Security  

z Ustronia, irma „Maksimum” z Chorzowa oraz ludzie kochający 
zwierzęta zapraszają na Dzień Pomocy dla Zwierząt, w sobotę, 
3 grudnia od godz. 11 do 13 na ustroński rynek. Zapraszamy 
osoby, które dokarmiają zwierzęta zimą. Możliwość otrzymania 
karmy dla kotów lub psów.                                Organizatorzy 

dla  ZwierZąt
W piątek, 2 grudnia o godz. 14 w Miejskim Domu Kultury 

„Prażakówka” świętować będzie społeczność związana ze Szkołą 
Podstawową nr 2. Okazja jest nie byle jaka, bo placówka obchodzi 
35-lecie istnienia. W związku z tym dyrekcja, Rada Pedagogiczna, 
Rada Rodziców i uczniowie serdecznie zapraszają na uroczystość. 
Liczą na to, że przybędą również absolwenci, wśród których nie 
brakuje znanych osób. 

kaJto	w		mdk
Tydzień po Rajdzie Warszawskim, 9 grudnia o godz. 17.30 

w MDK „Prażakówka” odbędzie się spotkanie z Kajetanem 
Kajetanowiczem. Przewidziano wiele atrakcji. Najlepszy polski 
rajdowiec ostatnich lat zaprezentuje auto, na którym zdobył 
mistrzostwo Polski w tym roku. Będą konkursy z gadżeta-
mi, plakaty, autografy. Do wygrania miniatury samochodu,  
w którym Kajto zdobył mistrzowski tytuł. Miniatura jest dokładnie 
tak oklejona jak samochód mistrza. Wstęp wolny.           
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wschodniej granicy. Miasto 
zapewniło rodakom z Ka-
zachstanu mieszkania i pracę. 
Kilkoro Polaków z dawnego 
ZSRR znalazło swój drugi dom  
w Cieszynie. 

Budowa drogi łączącej ulice 
Słowiczą i Wiślańską w Cie-
szynie, ujęta jest w wieloletnim 
planie inwestycyjnym. Łącz-
nik ten poprawi komunikację  
z dzielnicy Mnisztwo w kie-
runku drogi ekspresowej oraz 
w stronę Ustronia i Wisły.

105 lat liczy sobie pałacyk 
myśliwski Habsburgów, który 
wybudowano pośród świerków 
pod Baranią Górą, aby służył 

uczestnikom ówczesnych po-
lowań na głuszce. Pałacyk stoi 
obecnie przy ulicy Lipowej  
(w rejonie dworców kole-
jowego i autobusowego) 
blisko centrum Wisły. Ma  
w nim siedzibę tutejszy Od-
dział PTTK. 

Samorząd Wisły zgodził się 
na zaciągnięcie przez miasto 
kredytu długoterminowego. 
Kwota 3,7 mln zł zostanie 
przeznaczona na sfinanso-
wanie trzeciego etapu roz-
budowy sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej. Spłata 
kredytu nastąpi w latach 2013 
– 2018 z dochodów własnych 
miasta. 

Mieszkańcy Trójwsi Beskidz-
kiej coraz dotkliwej odczu-
wają skutki tegorocznej su-
szy. Wody zaczyna brakować  
w wyżej położonych gospo-
darstwach, głównie w Konia-
kowie i Istebnej. Ratunkiem 
są studnie głębinowe wiercone 
na koszt gminy oraz zbiorniki 
przeciwpożarowe, w których 
woda będzie gromadzona  na 
zapas.
    
Marka pod nazwą „Górolsko 
Swoboda” jest przyznawa-
na produktom regionalnym. 
Otrzymało ją dotąd ponad stu 
wytwórców z obu stron Olzy 
parających się różnym rze-
miosłem.            (nik) 

    
    

Po nowym roku wzrosną opła-
ty za parkowanie w Cieszynie. 
Więcej zapłacą posiadacze tzw. 
abonamentów oraz kierowcy 
parkujący auta sporadycznie. 
Planuje się na osłodę zwiększe-
nie liczby darmowych miejsc 
parkingowych.

W gminie Skoczów mieszkają 
dwie rodziny repatriantów zza 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

zaNIedbaNy		ruch

Z powodu niemożliwych do spełnienia 
warunków, jakie postawiła nam irma kol-
porterska RUCH, nie możemy prowadzić 
sprzedaży w tych tradycyjnych punktach, 
które zaopatrywały ustroniaków w ich 
gazetę od 20 lat. We wszystkich innych 
kioskach i sklepach „Gazeta Ustroń-
ska” dostępna jest tak jak dotychczas, 
w czwartki przed południem. Godzina 
dostawy zależy od położenia punktu. 

Poniżej wszystkie miejsca, w których 
można kupić GU: sklep PSS Społem na 
ul. Daszyńskiego (przy torach), sklep 
irmy Grabowski przy ul. Daszyńskie-
go, sklep Kewex przy poczcie, sklep 
Hermes naprzeciwko ul. M. Konopnic-
kiej, kiosk na targowisku, sklep na os. 
Manhatan, kiosk „U Sikorek” na ul. 3 
Maja, sklep spożywczy PSS Społem 
przy „Beskidzie”, sklep PSS Społem 
naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1, 
sklep całodobowy Duet, sklep „Euro” 
naprzeciwko Komisariatu Policji, sklep 

Zaniepokojeni czytelnicy dzwonią do naszej redakcji, mówiąc, że nie 
mogą kupić „Gazety Ustrońskiej”. są to osoby, które kupowały tygodnik 
w kiosku na ul. Cieszyńskiej, na przeciwko tesco (dawniej savia) oraz 	
w budynku rUCH-u. tylko tam nie będzie już można kupić GU.

stawiony na sprzedaż. Poinformował 
nas o tym aktualny zarządca, który nie 
chciał podawać imienia i nazwiska. Nie 
ma łatwego życia. Z jednej strony musi 
znosić krytyczne uwagi na temat stanu 
obiektu, ponaglenia strażników miej-
skich, nakazujących na przykład opróżnić 
szambo, z drugiej, wszystkie kroki musi 
konsultować z obecnym właścicielem, 
czyli RUCH-em. A ta firma, obecnie 
całkowicie prywatna, zarządzana jest  
z samej Warszawy i najbardziej intere-
sują ją zyski. Do tego stopnia, że nie po-
zwala sprzedawać „Gazety Ustrońskiej”  
na dotychczasowych warunkach, żą-
dając 40-procentowej marży. Wygląda 
na to, że bez zysków z naszego tygo-
dnika, spółka chyba by padła. My nie-
stety nie mogliśmy się na to zgodzić. 
I chyba tym należy tłumaczyć fakt, 
że irma nie jest w stanie zadbać o bezpie-
czeństwo klientów saloniku prasowego  
i estetyczny wygląd siedziby. Jej pożało-
wania godny wygląd razi jeszcze bardziej 
po remoncie pobliskiego skrzyżowania.

Miejmy nadzieje, że nowy właściciel 
zadba o budynek oraz przyległą działkę, 
na której obecnie znajduje się prowizo-
ryczny parking. Zarządca powiedział 
nam, że czeka na akceptację remontu 
schodów przez RUCH. Być może do-
czekamy się chociaż tej drobnej napra-
wy, zanim ktoś połamie nogi.       (mn) 

„Wanda” naprzeciwko restauracji „Allo 
Allo”, sklep „Smrek” na ul. Lipowej, 
siedziba Fundacji Etyka „Nie Zostałeś 
Sam”, sklep „Asia” przy hotelu „Tro-
picana”, sklep „Spar” w Polanie, sklep 
przy remizie OSP Polana, sklep w Dobce, 
kiosk w Jaszowcu, kiosk w Uzdrowisko-
wym Zakładzie Przyrodoleczniczym, 
kiosk w sanatorium „Równica”, kiosk  
w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Re-
habilitacyjnym, kiosk na skrzyżowaniu ul. 
Grażyńskiego i Nadrzecznej, sklep PSS 
Społem w Hermanicach (tzw. „blaszok”), 
sklep spożywczy za piekarnią Społem, 
sklep spożywczy przy ul. Różanej, Spar 
w Hermanicach, Smrek w Lipowcu, sklep 
przy ul. Lipowskiej, sklep skoczowskiej 
GS w budynku przychodni w Nierodzi-
miu, sklep „Hermes” w Nierodzimiu, 
sklep przy ul. Szerokiej.              (mn) 

Bardzo zaniedbany, szpecący okolicę 
budynek należący do RUCH-u jest wy-

jak wygląda pawilon ruchu każdy widzi.                                                           Fot. w. suchta

*    *    *
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tel. 854 �4 8�, 604 55 8� ��

Zakład PoGrZebowy
Leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-�5.00 sob 9.00-12.00

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

PoLicja  tel. 856 �8 �0

21 Xi 2011 r. 
O godz. 13.45 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Sosnowca, 
który dokonał kradzieży butelki 
wódki.
22 Xi 2011 r. 
O godz. 11.30 personel sklepu Lidl 
zatrzymał mieszkańca Ustronia, 
który dokonał kradzieży ręka-
wiczek.
24 Xi 2011 r. 
O godz. 23.55 na ul. 3 Maja za-
trzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwym 0,78mg/l.

21 Xi 2011 r.
Na ul. 3 Maja wałęsał się bezpań-
ski pies. Wezwano pracowników 
schroniska w Cieszynie, którzy 
zabrali pieska.
22 Xi 2011 r.
Wspólnie z pracownikami Wy-
działu Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta i prezesem Spółki 
Wodnej „Młynówka” kontrolowa-
no  ten potok.
22 Xi 2011 r.
Odebrano zgłoszenie o zanie-
czyszczeniu potoku Bładniczka. 
Wraz z pracownikiem Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa UM szu-
kano winnego. Znaleziono osobę 
odpowiedzialną na ul. Jelenica.  
Z powodu konliktu rodzinnego 
dom nie jest podłączony do ka-
nalizacji. Zostaną podjęte kroki 
formalne, żeby uregulować go-
spodarkę ściekami. 
24 Xi 2011 r.
Kontrolowano stan techniczny 
znaków drogowych. Były po-
niszczone szczególnie na trasie 
rajdu Barbórki. W Lipowcu słupki 
dwóch znaków wygięte były aż 
do ziemi. 
25 Xi 2011 r.
Na ul. Katowickiej znaleziona 
został martwa sarna, którą po-
trącił samochód. Pracownicy 
pogotowia sanitarnego zabrali ją 
do utylizacji.
26 Xi 2011 r.
Mieszkańcy zgłosili, że w parku 
za przystankiem autobusowym 
przy ul. 3 Maja, na ławce śpi 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

  cZĘŚci  SaMocHodowe
NOWE I UŻYWANE  dUŻy wybÓr SUPer ceNy

TłUMiki wymiana - 1 zł* 

POLECA FIRMA MiX i FoTa- SkocZÓw HarbUTowice 222
klienci indywidualni za jednorazowy zakup powyżej 200 zł

w miesiącu grudniu i styczniu otrzymają zimowy 
5 litrowy płyn do spryskiwaczy za symboliczne 1 zł

tel. - 33-8584657/8547069, kom - 728841738
cZĘŚci do SaM. ciĘŻarowycH 

tel. - 33-8189100, kom - 606912567
ZAPRASZAMY 8-18 sob. 8-14 www.autoczesci.biz.pl

*    *    *

wykład  HaLiNy  SZoTek 
Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Skalickiej” 

zaprasza na cykl „Spotkania z historią”. W środę, 7 grudnia  
o godz. 17 Halina Szotek wygłosi wykład pt.: „Stosunki spo-
łeczno-kulturalne na Śląsku Cieszyńskim w okresie od Wiosny 
Ludów do I wojny światowej”. 

mężczyzna. Kiedy strażnicy przy-
jechali na miejsce, okazało się, że 
jest to mieszkaniec Ustronia, a na 
ławce spędził całą noc. Nietrzeźwy 
zasnął w parku i po tylu godzi-
nach nie był w stanie ruszać się  
o własnych siłach. Gdyby był 
mróz, mężczyzna mógłby nie prze-
żyć. Ostatecznie strażnikom udało 
się go zaprowadzić do domu.
Strażnicy apelują, żeby zgła-
szać przypadki, gdy zauważymy 
nieprzytomnego, śpiącego, nie-
trzeźwego człowieka i mamy po-
dejrzenia, że nie dotrze do domu.  
W zimne nocy, grozi to śmiercią. 
27 Xi 2011 r.
Strażnicy szukali kilku bezpańskich 
psów, które biegały w Hermani-
cach, w okolicach ul. Skoczow-
skiej. Zgłosili to mieszkańcy, ale po 
przybyciu na miejsce, znaleziono 
jednego, którego zabrali pracow-
nicy schroniska dla zwierząt. (mn) 

SPoTkaNie MiłoŚNikÓw kUźNi USTroń 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comie-

sięczne spotkanie, w poniedziałek 5 grudnia o godz. 10. W progra-
mie prezentacja nowej książki o Kuźni i akcenty świąteczne. 

Helena jurzykowska lat 78  ul. Partyzantów
emilia Gomola lat 69  ul. Orłowa
katarzyna waleczek lat 60  ul. Wczasowa

ci, kTÓrZy od NaS odeSZLi:

rozpoczęło się przedświąteczne strojenie rynku.    Fot. w. suchta             

dworZec do wyNajĘcia
Pojawiła się nadzieja, że dworzec PKP w Ustroniu Polanie prze-

stanie straszyć zmieniając właściciela. PKP S.A. Oddział Dworce 
Kolejowe po kilku latach dewastacji budynku zdecydował się na 
ogłoszenie, że pomieszczenia dworca o łącznej powierzchni 124 
m2 można wynająć. W tym celu trzeba się kontaktować z Cze-
chowicką Grupa Dworców (719-83-46) lub siedzibą marketingu 
w Katowicach (710-58-61). 

Mikołaj Na ryNkU
Urząd Miasta Ustroń, stowarzyszenie „Można Inaczej”, irma 

„Japi” zapraszają wszystkie dzieci na spotkanie z Mikołajem  
w niedzielę, 4 grudnia 2011 r. o godz. 13.00 na ustroński rynek. 
W programie: 13.00 - gry i zabawy dla dzieci, 13.45 – program 
świąteczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, 
14.00 – spotkanie z Mikołajem. 

*    *    *
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trwają roboty ziemne.                                                                                          Fot. w. suchta             

pół kilometra ekranów
Znowu na ul. Katowicką II wyjechały 

koparki i maszyny budowlane. Utrudnie-
nia w ruchu denerwują kierowców, ale 
prowadzone prace cieszą mieszkańców 

bloków nr 5 i 6 osiedla Manhatan.Przez 
lata prośby o ekrany nie odnosiły zadnego 
skutku. Bezsilne były władze miejskie  
i spółdzielcze. Wreszcie od hałasu i spalin 
obwodnicy oddzielą ludzi ekrany. 

Poinformował nas o tym rzecznik za-
rządu Dróg Wojewódzkich Ryszard Pa-
cer. Na pytanie o prowadzone roboty, 
odpowiada: 
- Trwa budowa ekranów dźwiękochłon-
nych, o które od lat postulowali mieszkań-
cy Ustronia i władze dzielnicy Manhatan. 
Wznosi je na nasze zlecenie wyłonione  
w przetargu konsorcjum irm ze Skawiny: 
PPHU „Eco-Acoustic” sp. z o. o. i PBU 
„Gomibud” sp. z o. o.

Ekrany powstają na długości 455 m. Pra-
ce potrwać mają do 15 grudnia bieżącego 
roku. Ich koszt to 2,7 mln zł brutto.

Władze samorządowe każdego szczebla 
ciężko pracują teraz nad budżetem. Tak 
jest również na szczeblu wojewódzkim. 
Zapytaliśmy rzecznika ZDW, czy w pro-
jekcie budżetu znalazły się środki na prze-
budowę skrzyżowania ul. Katowickiej ze 
Skoczowską i Wiejską w Nierodzimiu. R. 
Pacer odpowiada: 
- Nie zakończyło się jeszcze przygotowy-
wanie planu inansowego i rzeczowego na 
przyszły rok. Inwestycja ta jest brana pod 
uwagę, ale ostateczną decyzję podejmie 
Zarząd Województwa i Sejmik, który 
zatwierdza plan rzeczowy i budżet ZDW  
w Katowicach.                                (mn) 
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Zdaniem 
Burmistrza

o lokalnych wydawnictwach mówi 
burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *
Na Śląsku Cieszyńskim od zawsze 

kwitła szeroko pojęta działalność wy-
dawnicza. Początki można wiązać głów-
nie z wydawnictwami religijnymi, wy-
znaniowymi, które później ewoluowały  
w kierunku tematyki społecznej. Mam tu 
na myśli publikacje książkowe, a od poło-
wy XIX w. prasę. Mieliśmy jeszcze w cza-
sach austriackich na Śląsku Cieszyńskim 
cały wachlarz prasy czy to wyznaniowej, 
czy związanej z opcjami politycznymi. 
Także w okresie dwudziestolecia między-
wojennego ukazywało się wiele lokalnych 
wydawnictw, gazet.

Obecnie te tradycje są kontynuowane 
przez różnych wydawców, instytucje, sto-
warzyszenia czy samorządy. Nie zaginął 
duch, o którym pisali tak wielcy ustroniacy 
jak Jan Wantuła, Jan Szczepański, Józef 
Pilch. W ostatnią sobotę mieliśmy jedno 
z takich wydarzeń, a była to promocja 
kolejnego, czternastego rocznika Kalenda-
rza Ustrońskiego. To ewenement, bo Ka-
lendarz powstaje ze środków sponsorów, 
czyli irm ustrońskich, wiele osób pracuje 
społecznie jak choćby wszyscy autorzy 
artykułów. Jest to jakby honorowe zobo-
wiązanie wobec swej społeczności. Za to 
chciałbym wszystkim podziękować i prosić  
o kolejny rocznik.

Wiele instytucji w naszym mieście ma 
swoje wydawnictwa: są to kościoły, szko-
ły, stowarzyszenia, a nawet osoby prywat-
ne. Mówię tu o publikacjach dotyczących  
w mniejszym lub większym stopniu Ustro-
nia, opisujących nasze dzieje czy kon-
kretne wydarzenia, jubileusze. Wszystko 
razem tworzy bardzo bogaty zbiór i już 
służy młodym ustroniakom, by lepiej 
poznali swe miasto.

Słowo pisane w tradycyjnym wydaniu 
książkowo-gazetowym w ostatnich latach 
trzeba poszerzyć o media elektroniczne. 
Portale internetowe posiada wiele insty-
tucji, irm, hoteli, pensjonatów, zakładów 
usługowych, są też portale informacyj-
ne, społecznościowe jak chociażby Nasz 
Ustroń informujący na bieżąco, co się  
w mieście dzieje. Wszystko to daje obraz 
obszernego i zróżnicowanego przekazu. 
W ten sposób nadrabiamy mroczne cza-
sy okupacji i PRL, gdy to działalność 
wydawnicza była zakazana bądź ściśle 
reglamentowana i cenzurowana. Pozosta-
je życzenie, by jeszcze pełniej opisywać 
Ustroń, pozyskać jeszcze więcej wiedzy, 
szczególnie o czasach po 1939 r. A wojna 
i powojnie to najsłabiej udokumentowany 
okres naszej historii. Przykładowo zaciera 
się wiedza o stanie wojennym w Ustroniu. 
Jest wiele zdarzeń, nieopisanych, a sta-
nowiących tło naszej współczesności tak 
politycznej jak i społecznej.  Notował:(ws) 

28 listopada o godz. 13.15 doszło do kolizji na skrzyżowaniu ul. katowickiej i Cieszyńskiej. 
Zderzyły się ford iesta i iat seicento.                                                                 Fot. w. Herda

SzlachetNIe		ale		puSto
Popiera ich papież Benedykt XVI, Irene-

usz Dudek, piłkarze Realu Madryt, Monika 
Pyrek, Grzegorz Turnau, siostry Radwań-
skie, Czesław Mozil, ale nie ustroniacy. Nie 
przyszli na koncert zorganizowany przez 
wolontariuszy akcji „Szlachetna Paczka”. 

To się nigdy nie zdarza (chyba że na 
koncertach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy), żeby sala widowiskowa 
„Prażakówki” świeciła pustkami. Oprócz 
organizatorów przyszło zaledwie kilkana-
ście osób i to w wieku bardzo dorosłym. 
Koncert zespołu się odbył. 

Niech żałują młodzi, że szwędali się 
gdzieś po lokalach i parkach, a mogli 
przyjść posłuchać charyzmatycznej Karo-
liny Andrzejewskiej z zespołem Batalion 
d’Amour. 

To zespół ze Skoczowa, który działa na 
scenie muzycznej już ponad 20 lat. Zalicza-
ny jest do nurtu gotyckiego, ale brzmienie 
jest niejednoznaczne i łączy w sobie też 
inne gatunki i style. Kobieta zmienną jest, 
więc różnorodność zagościła w muzyce ze-

społu, odkąd dołączyła do niego zmysłowa 
Karolina. Zresztą zespół nigdy nie trzymał 
się sztywno gotyckiej etykiety. Batalion ma 
na swoim koncie pięć płyt: „Niya” (2005 
r.), „W Teatrze Snów” (2001 r.), „55 Minu-
tes of Love” (2000 r.), „Dotyk Iluzji” (1999 
r.), „Labirynt Zdarzeń” (1998 r.).

Wokalistka wraz z zespołem dziękowała 
garstce słuchaczy za przybycie i przedsta-
wiła ponad godzinny show.

Równie gorąco dziękowali przybyłym 
organizatorzy akcji „Szlachetna Paczka”. 
Polega ona na bezpośrednim dotarciu do 
rodzin najuboższych, poznaniu ich potrzeb 
i zorganizowaniu konkretnej pomocy. 

W kraju trwa jedenasta edycja, w naszym 
regionie druga. W Skoczowie i Ustroniu 
akcję prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju 
i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna”, 
której udało się zaangażować ponad 40 
wolontariuszy. Zebrano informacje o czter-
nastu rodzinach. Na stronie internetowej: 
www.szlachetnapaczka.pl mogą o nich 
przeczytać potencjalni darczyńcy. (mn) 

wystąpił Batalion d'amour.                                                                                Fot. m. niemiec            
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wSpomNIeNIe	
o doroCie GerliC

dr dorota Gerlic
(8 V 1955 – 30 Xi 2001)
30 listopada minęło 10 lat od nagłej 

śmierci dr Doroty Gerlic, wieloletniej 
lekarki Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu. 
Lekarki bardzo zaangażowanej w swój 
zawód, energicznej, ambitnej, pracowitej 
i, co ważne, lubianej przez pacjentów. 
Wielu, tak jak ja, wspomina ją po latach  
z sympatią i uznaniem. Na jej grobie 
zawsze są znicze, zapewne nie tylko od 
rodziny. I ja zapalam światełko w czasie 
corocznego pobytu w Szpitalu Uzdro-
wiskowym, a przyjeżdżam tu regularnie 

Oprócz codziennej porcji wiedzy zdo-
bywanej w tradycyjny sposób z pod-
ręczników czy doświadczeń naukowych  
w kalendarzu szkolnym Gimnazjum nr 2 
w Ustroniu znajduje się także wiele dni 
zapobiegających monotonii zwykłych 
lekcji. Są to różnego rodzaju wydarzenia 
szkolne rozwijające wiedzę w mniej stan-
dardowy sposób. To konkursy historyczne 
na wzór telewizyjnego teleturnieju „Jeden 
z dziesięciu” lub konkursy o tematyce re-
gionalnej, europejskiej oraz savoir-vivre. 

Stałe miejsce w kalendarzu mają także 
tzw. „Dni Języków Obcych”, w tym cie-
szący się dużym zainteresowaniem „Dzień 
Frankofonii” czy konkurs o tematyce kul-
turowej z języka angielskiego. 

W bieżącym roku szkolnym „Dzień 
Angielski” wydłużył się do „Tygodnia 
Angielskiego”, czyli SPIRIT WEEK. Aby 
nie odciągać uczniów od nauki, codzien-
na rywalizacja polegała na przebieraniu 
się w kostiumy według określonej my-
śli przewodniej dnia. Wygrywała klasa,  

tydZień anGielski 

z której najwięcej uczniów wzięło udział  
w zabawie danego dnia. W pierwszym 
dniu konkursu dominował kolor zielony, 
ponieważ hasłem stała się Irlandia. W ko-
lejnym dniu gimnazjum przybrało kolory 
lagi angielskiej, jako że dzień ten prze-
biegał pod nazwą „Red, White and Blue 
Day”. Im dalej, tym było bardziej zabaw-
nie. Hasło dnia trzeciego brzmiało „Crazy 
Hat or Hair Day”, czyli szalone fryzury 
bądź nakrycia głowy. Inwencja twórcza 
uczniów przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia twórców konkursu. To, co młodzież 
potraiła wyczarować z włosów, nadawało 
się niejednokrotnie na okładkę magazy-
nu poświęconego najnowszym trendom  
w dziale: nakrycia głowy lub fryzury. Dzień 
czwarty także należał do kategorii moda  
i styl. Jego hasłem było: „Wear Your Clo-
thes Inside Out Day”, czyli… włóż swoje 
ubrania na lewą stronę. Jednak prawdziwa 
rewia mody odbyła się ostatniego dnia 
zabawy, w którym królowało hasło: ko-
stiumy rodem z balu przebierańców. Tego 
dnia na korytarzach szkoły spotkać można 
było nie tylko wiedźmy czy duchy, ale 
także postacie z „Kubusia Puchatka” albo 
„Harrego Pottera”. Wart podkreślenia jest 
fakt, iż w zabawie brała udział cała szkoła 
z gronem pedagogicznym oraz dyrekcją, 
co było wspaniałym przykładem na to, że 
śmiech, dobra zabawa i dystans do siebie 
może także łączyć się z codzienną pracą, 
a nie tylko z urlopem i wakacjami.

 Na inał całego „Tygodnia Angielskie-
go” odbył się coroczny konkurs ENGLISH 
CULTURE CONTEST. Zadaniem każdej 
z klas było przygotowanie krótkiej scenki 
na temat kultury jednego z państw anglo-
języcznych oraz zaprezentowanie jej na 
forum całej szkoły w MDK „Prażakówka”. 
Jak co roku klasy bardzo solidnie przy-
gotowały się do konkursu, prezentując 
nie tylko wysoki poziom aktorski oraz 
językowy, ale także olbrzymi talent mu-
zyczny i plastyczny. Oprócz pomysłu na 
piękne, kolorowe kostiumy i scenograię, 
uczniowie zadbali także o „żywą muzy-
kę” na scenie. W tym roku poprzez swoje 
sceniczne popisy gimnazjaliści mogli 
dowiedzieć się nie tylko wielu ważnych 
informacji kulturowych m. in. o wielkim 
londyńskim pożarze czy o pierwszych 
wyprawach odkrywczych w Australii, ale 
także tych z dnia codziennego, np. jakie 
programy telewizyjne ogląda królowa Elż-
bieta II albo z jakimi dodatkami prezydent 
Obama jada hot-dogi. 

Poziom tegorocznych rozgrywek był 
bardzo wyrównany, więc jury miało nie 
lada orzech do zgryzienia, wyłaniając tych 
najlepszych. Zwycięzcami tegorocznej 
edycji konkursu zostały klasy: 1a - prezen-
tując najważniejsze informacje kulturowe 
o Nowej Zelandii, 2a - przybliżając kilka 
najważniejszych faktów historycznych  
z dziejów Australii oraz 3d - zaznaja-
miając uczniów w dworem królewskim  
w Anglii.

Zwycięzcom oraz pozostałym uczniom 
przygotowującym scenki serdecznie gra-
tulujemy i czekamy na następną edycję 
konkursu, czyli na kolejne emocje i dobrą 
zabawę, a przy okazji i na niecodzienną 
porcję wiedzy.       anna Szczuka-Pezda

od 1989 r. Sprawiła to również Dorota,  
z którą wkrótce zaprzyjaźniłam się. Po jej 
śmierci napisałam Wspomnienie zamiesz-
czone w „Gazecie Ustrońskiej” (nr 4 (543), 
z dn. 24 I 2002). 

Dziś, w okrągłą rocznicę jej odejścia, pra-
gnę przywołać pamięć o dr Dorocie Gerlic, 
której kreatywna praca wśród pacjentów 
dawała poczucie spełnienia i satysfakcji 
zawodowej. Z czasem jednak przemęcze-
nie i silny stres przyczyniły się do nagłego 
zgonu.

Dr Dorota Gerlic była lekarką z powoła-
nia, dla niej zawsze na pierwszym miejscu 
był pacjent.                            anna Spiss 

          kraków 
 

a kto powiedział, że narciarka nie może być modelką szczególnie w Hair day.             
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Wszystkim zainteresowanym opracowaną w tym roku książ-
ką o Kuźni przekazujemy informację, że jest już do nabycia  
w Muzeum Ustrońskim w cenie 30 zł. Zawiera sporo ciekawych 

i dotychczas niepublikowanych fotograii, a jedną z nich dziś 
prezentujemy. 

Kurs terenowej obrony przeciwlotniczej (TOPL) – 1 październi-
ka 1963 r. Siedzą od lewej: N.N., N.N., Lidia Lacel (Śmiłowska), 
Maria Zajdel, Leon Matloch, Alicja Sikora, N.N., Kochańska, 
Dustor; stoją: Zoia Polok, Zoia Podżorska, Anna Recman, Emilia 
Podżorska, Janina Chrapek, Maria Rabin, Helena Raszka, N.N., 
Zoia Szklorz (Kluz), Wanda Mider (Parchańska), Teresa Johacy 
(Goryczka), Stefania Lipowczan.

Osobom zaangażowanym w opisywanie dawnych fotograii 
serdecznie dziękuję.                                       Lidia Szkaradnik

Prywatne, indywidualne lekcje wokalistyki rozrywkowej dla dzieci i dorosłych.
Zakres nauczania: - emisja głosu, interpretacja utworu, teoria muzyki, kształcenie słuchu muzycznego, rozwinię-cie osobowości artystycznej. Pełen profesjonalizm.

Karolina Kidoń, tel. 518 206 333karolina.kidon@tlen.pl

5 stycznia 2012 r. o godz. 18.00 zapraszam Państwa do sali 
widowiskowej ustrońskiej „Prażakówki” na występ artystów 
Teatru Muzycznego IWIA

Twórcami tego Teatru jest małżeństwo – Iza i Marcin Witwiccy. 
Wykształcenie aktorsko – muzyczne, doświadczenie sceniczne  
i estradowe, znajomość choreograii teatralnej, współpraca przy 
realizacjach muzyczno – tanecznych w całej Polsce zaowocowały 
stworzeniem profesjonalnych autorskich widowisk i przedstawień 
artystycznych. Grupę IWIA stanowi zespół wykwaliikowanych i 
doświadczonych solistów, wywodzących się z Gliwickiego Teatru 
Muzycznego. To śpiewacy, aktorzy, tancerze, nauczyciele tańca. 
Pielęgnowane od lat pasje muzyczne stanowią dla nich zawodową 
codzienność. Przedstawią Państwu świat barwnych operetek, 
szalonych lat 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. Uroda, wdzięk 
i gracja pań, prezencja i wytworny szyk panów stworzą nieco-
dzienny obraz minionej - jakże barwnej - epoki. Całość stanowi 
rodzaj jednolitego spektaklu muzycznego.

Noworoczna Gala Operetkowa z pewnością ucieszy Państwa 
wytwornością i piękną muzyką z najbardziej znanych operetek.

Myślę, że w tych nielekkich dla większości czasach, będzie to 
miłe rozpoczęcie Nowego Roku 2012. 

                                              barbara Nawrotek-Żmijewska

NoworoczNa	
Gala operetkowa
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dźwiGni  HandlU nie potrZeBa

Promocja Kalendarza Ustrońskie-
go na rok 2012 odbyła się tradycyjnie  
w Muzeum Ustrońskim. Obydwie sale 
były wypełnione, brakło miejsc siedzą-
cych. Przybyli autorzy artykułów zamiesz-
czonych w roczniku, wierni czytelnicy, 
przedstawiciele samorządu: wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Marzena Szczotka  
i burmistrz Ireneusz Szarzec. Wszystkich 
powitała naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki Danuta Ko-
enig, która od początku zaangażowana 
była w tworzenie wydawnictwa. D. Koenig 
dziękowała wszystkim, którzy bezintere-
sownie włączali i włączają się w tworzenie 
Kalendarza, m.in. dyrektor Muzeum Lidii 
Szkaradnik, autorowi okładek Bogusławo-
wi Heczko. Podkreśliła, że przez czterna-
ście lat Urząd Miasta nie dołożył do tego 
przedsięwzięcia ani złotówki i dlatego 
wielkie dzięki należą się sponsorom.  

Rozpoczęto koncertem Janusza Śliwki, 
Barbary Kossakowskiej, wielu lepiej zna-
nej pod panieńskim nazwiskiem Kaczma-
rzyk, oraz Martyny Franek. Tych artystów 
nie trzeba przedstawiać i nie trzeba doda-
wać, że ich występ dostarczył słuchaczom 
wieu wrażeń. 

Swoich fanów nie zawiódł też wy-
znaczony do roli promotora Aleksander 
Dorda, ekolog, urzędnik cieszyńskiego 
magistratu, już nie ustroniak, ale sercem 
bliski naszemu miastu. Jego wystąpienie 
trwało 48 minut, ale nikt się nie nudził. 
Mówił między innymi: 
- Z radością, ale i z lekkim przerażeniem 
przyjąłem zaproszenie pani Lidii Szkarad-
nik do przedstawienia nowego rocznika 

Śpiewała jedna z autorek, Barbara kossakowska.                                                                                                                          Fot. m. niemiec

Kalendarza Ustrońskiego. Z radością, bo 
to zaszczyt wystąpić tu przed Państwem, 
zważywszy na to, jak zacni ludzie, jakie 
osobowości i znaczące postacie nie tylko 
z ustrońskiej społeczności, w minionych 
latach prezentowały kolejne numery Ka-
lendarza - to przecież wyróżnienie być 
wśród nich. Ale przerażenie moje wzięło 

się dokładnie z tego samego powodu - pod-
czas promocji Kalendarza wypowiedziano 
już tyle mądrych słów, wygłoszono ważkie 
sądy i opinie, opisano i oceniono, jaka jest 
rola i znaczenie Kalendarza, że nie sposób 
dodać w tej materii coś nowego. (...) To 
wystąpienie przecież nie może być głosem 
krytyka, gdyż tak się jakoś plecie, że pro-
mocji dokonują przede wszystkim autorzy 
artykułów zamieszczanych w kolejnych 
rocznikach, a jakże to krytykować coś, za 
co się własnym słowem odpowiada. Może 
więc należy reklamować Kalendarz? Ale 
przecież czego jak czego, ale reklamy, czy-
li tej, jak to się dawniej mówiło „dźwigni 
handlu”, to naszemu Kalendarzowi nijak 
nie potrzeba. Odbiorcy i chętni do kupienia 
znajdą się zawsze. (...)

Według mnie kluczowe znaczenie dla 
roli KU jak i każdego innego kalendarza 
jest pojęcie czasu. (...) Jak spełnia nasz KU 
funkcje kalendarza? Odnoszę wrażenie, że 
zupełnie nie sprawdza się jako tzw. orga-
nizer czasu, coś co pomaga nam oswoić 
czas, jakoś go ogarnąć i zorganizować. 
Nie wiem jak inni Czytelnicy, ale ja nie 
układam sobie życia i nie planuję żadnych 
czynności z KU w ręku - do tego służą inne 
kalendarze. W KU ta esencja kalendarza 
- podział na miesiące i dni, trochę miejsca 
na jakieś zapiski, notatki, zajmuje raptem 
24 strony z całego, liczącego 384 nume-
rowane strony rocznika! (...) Ciekawe jak 
miejsce na notatki jest wykorzystywane 
przez Czytelników, czyli również przez 
Państwa? Odnotowujecie tu jakieś waż-
ne dla siebie, dla swej rodziny lub dla 
mniejszej lub większej, lokalnej lub ponad 

jak zwykle aleksander dorda częstował smakowitymi cytatami. korzystał z tekstów kalendarzowych, rodzi-
mych autorów oraz znanych osobistości. na koniec przytoczył słowa rabina polskiego pochodzenia, abrahama 
j. Heschela: „Ze wszystkich rzeczy na ziemi jedynie słowa nigdy nie umierają. mają tak niewielką materię, ale 
tak wielkie znaczenie.” Całe wystąpienie znanego przyrodnika było pochwałą czytania, pisania, dociekania, po-
szukiwania, spisywania, notowania i faktu, że ustroniakom cały czas chce się to wszystko robić. 

a. dorda.                              Fot. m. niemiec	
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lokalnej społeczności? Ot, ciekawa zagad-
ka dla przyszłych badaczy Ustronia - czy 
KU przejął dawną rolę Biblii, śpiewników  
i zbiorów kazań, w których notowano naj-
istotniejsze dla rodziny wydarzenia? Może 
ktoś pokusi się kiedyś o zbadanie tego 
zagadnienia, o jakąś wystawę? (...) W dru-
gim znaczeniu kalendarza - jako sposobu 
czy też systemu mierzenia upływu czasu 
- paradoksalnie KU sprawdza się zdecy-
dowanie lepiej, przynajmniej dla mnie. 
Jeśli tylko w listopadzie lub na przełomie 
listopada i grudnia, dostaję zaproszenie na 
promocję nowego rocznika, to z przeraże-
niem uzmysławiam sobie, że znów minął 
cały rok, że czas przygotowywać się do 
świąt, sylwestra i Nowego Roku! Liczymy 
więc za pomocą KU mijające lata, ale już 
nie miesiące lub dni.

Powrócę na chwilę do porównania Ka-
lendarza do domowej kroniki. Takie kro-
niki nazywano niegdyś sylwą, od silva 
rerum, czyli lasu rzeczy - to takie „biblie 
domowe”, czyli zbiory różności: tekstów, 
notatek i zapisków, literackich drobiazgów 
oraz rzeczy większych i ważniejszych, 
różniących się pod względem stylu i zna-
czenia. Takim właśnie silva rerum jest KU.  
W tym lesie rzeczy, jak w każdym lesie 
łatwo się zgubić. Być może więc Czytel-
nikowi może przydać się jakiś przewodnik, 
jakaś wskazówka, która pomoże zmierzyć 
się z nagłymi zmianami tematów i nastro-
jów, jakie napotkamy, kiedy zaczniemy 
czytać KU „od deski do deski”. W tym 
dostrzegam swoją rolę - takiego podpo-
wiadacza tropów, jakie Czytelnik może 
sobie wybrać i przemierzyć nimi czterna-
sty tom KU.

Jednym z tych tropów, którym możemy 
podążać jest dom (...). Dom jako przy-
stań, do której się wraca. Punkt, z które-
go rozpoczynamy swą podróż w czasie  
i w przestrzeni. Wzorzec, do którego 
będziemy do końca swego życia porów-
nywać. Miejsce, do którego będziemy 
powracać. (...) Innym tropem, jakim mo-
żemy podążać przez teksty KU jest obraz. 
Motyw obrazu znajdziemy w zaskakują-
cych miejscach i kontekstach. (...) Przeci-
wieństwem, a może lepiej, uzupełnieniem 
obrazu jest dźwięk. I ta ścieżka jest warta 
przedeptania w KU. (...) Jeśli ktoś miałby 
ochotę podążyć przez treści KU tropem 
przypadku, czegoś nieprzewidzianego, 
niedającego się racjonalnie wyjaśnić, 

nie mającego swego „zakotwiczenia”  
w rzeczywistości, w zrozumiałych dla 
nas innych zdarzeniach, również śmiało 
może zapuścić się w nasz ustroński las 
rzeczy. (...) 

Nic nas tak nie cieszy, kiedy okazuje się, 
że jesteśmy w jakiś sposób wyjątkowi, je-
steśmy w czymś najlepsi, jedyni lub pierw-
si. I tu wielbiciele wszelakich rankingów, 
hierarchii, podsumowań znajdą w KU coś 
dla siebie. (...)

Od drugiego chyba rocznika  w każdym 
tomie obecny jest trop podróży, podróżo-
wania i wędrówki. I najnowszy numer Ka-
lendarza zapewnia sporo atrakcji dla tych, 
którzy lubią wędrować palcem po mapie, 
czytać tzw. literaturę podróżniczą, wędro-
wać przez nieznane światy nie opuszczając 
domowych pieleszy. (...)

Podsunę Państwu jeszcze odmienny 
trop, za którym można podążać wśród wer-
sów, jakimi wypełniony jest XIV tom KU. 
To w zasadzie dwa ślady, które niechybnie  
i paradoksalnie w KU się połączyły. Jed-
nym z nich jest prowincjonalność, ale  
w tym dobrym tego słowa znaczeniu,  
a drugim coś, co można by określić kil-
koma słowami: postęp, rozwój, lepsze 
życie. (...) 

Bardzo istotne jest utrwalanie otacza-
jącego nas świata, zachowywanie jego 
obrazu dla potomnych. Być może pozo-
staną po nas drogi, ronda, budynki, ale 
skoro można było w krótkim czasie zli-
kwidować ogromną Kuźnię, to nie należy 
zbytniej trwałości wróżyć innym naszym 
„osiągnięciom”. Proszę tylko sobie przy-
pomnieć dzieje ustrońskich dworców kole-
jowych. (...) Chyba paradoksalnie utrwalać 
przychodzi nam nasz świat w czymś, co 
wydaje się najbardziej ulotne i nietrwałe 
- w słowach, w słowie pisanym. Odnoto-
wywać nawet drobiazgi, bowiem to z nich 
tworzy się coś, co nazywamy historią lub 
opisem dziejów. (...) Uśmiechnijmy się 
jednak na koniec i idąc dalej tym tropem, 
że historia lubi się powtarzać, odnotujmy 
uwagę Przemysława Korcza, że wielu be-
skidzkich zbójników było... synami wójta. 
Może nie jest to ostrzeżenie dla miłościwie 
nam panującego burmistrza, ale zawsze 
to jakiś ciekawy materiał do przemyśleń 
i releksji. (...)

Po uczcie duchowej, czytelnicy udali się 
na ucztę przygotowana przez cukiernie: 
Na Blejchu  i Wiślanka. Monika Niemiec 

Sponsorzy„kalendarza Ustrońskie-

go”: bank Spółdzielczy w Ustroniu, 
cukiernia „wiślanka” s.c., Firma Pro-

dukcyjno-Usługowo-Handlowa „Mo-

kate”, Firma Prywatna - Piotr Szuba, 
Firma Usługi brukarskie - Mirosław 
Szuba, Firma remontowo-budowlana 
- Marcin kulig, Galeria „Na Gojach” 
a. b. k. Heczko s.c., Henryk kania,  
j. P. Pilch Sp. z o.o., kolej Linowa „czan-

toria” Sp. z o.o., „kosta” Spółka jawna, 
kwiaciarnia „Stokrotka”, ośrodek Me-

dycyny Prewencyjnej i opieki kom-

pleksowej - Henryk wieja, Piekarnia  
i cukiernia bethlehem, Przedsiębiorstwo 
komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe „Ustroń” S.a., Powszech-

na Spółdzielnia Spożywców„Społem”  
w Ustroniu, wytwórnia Naturalnych 
wód Mineralnych „Ustronianka”, Za-

jazd „Na kępie”, Zakład Pogrzebowy 
- Leszek kubień. redakcja: Monika 
Niemiec, kazimierz Heczko. współpra-

ca: danuta koenig. akwarela (pierwsza 
strona okładki) oraz graiki: bogusław 
Heczko. druk: „offsetdruk i Media”. 
wydanie, opracowanie graiczne, skład: 
agata, bogusław i kazimierz Hecz-

ko - Galeria Sztuki współczesnej „Na 
Gojach”. 

Świąteczny numer Gazety Ustrońskej 
ukaże się 22 grudnia 	

Przedsiębiorców zapraszamy do składania 
życzeń świątecznych.
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Ustroniacy jeszcze nie przeboleli likwi-
dacji zakładu, jeszcze nie zabliźniła się 
rana, ani nie wyblakły wspomnienia „mu-
zyki młotów” (sformułowanie S. Maliny), 
a tu pojawiają się pogłoski o likwidacji 
szkolnych warsztatów. 

Dyrektor ZSP, Ewa Matuszyńska, mówi 
jednak:
- Warsztaty są obecnie filią Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Bażanowi-
cach. Jest rozpatrywana sytuacja, gdzie być 
może zlikwidowana zostanie produkcja  
z powodu niezadowalającego stanu tech-
nicznego maszyn i urządzeń. Ich remont 
jest kosztowny. Oczywiście nie ma żadnego 
zagrożenia i pod względem bezpieczeństwa 
spełniają wszelkie normy, ale potrzebny jest 
co najmniej solidny przegląd. Obecnie jeste-
śmy jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym  
w kraju dla operatorów maszyn i urządzeń 
do obróbki plastycznej. Taki egzamin zdają 
uczniowie szkół zawodowych z całej Pol-
ski. Przyjeżdżają do nas z Pomorza, środ-
kowej Polski itd. Żeby ukończyć szkołę i 
móc wykonywać zawód, ten egzamin jest 
konieczny. Chcę powiedzieć, że reforma, 
która dociera do nas wraz z absolwentami 
gimnazjów i szkoł podstawowych kładzie 
silny nacisk na zawody rzemieślnicze. Po 
erze kształcenia marketingowców i kadry 
zarządzającej, wreszcie zrozumiano, że 
potrzebni są kowale, ślusarze, elektro-
mechanicy itd. Rozsądnym jest również 
nakazanie, by przy szkołach zawodowych 
funkcjonowały warsztaty. Nasi absolwen-
ci mogą od razu po szkole zacząć pracę, 

pewNe		zatrudNIeNIe

bo są do tego przygotowani teoretycznie  
i praktycznie. Dodatkową wartość miała 
właśnie produkcja, prowadzona w warsz-
tatach, ponieważ młodzież widziała, że 
to, co robi, czy pomaga zrobić, nie traia 
na złom, a do konkretnego klienta. Jest 
pełnowartościowym towarem, przezna-
czonym na sprzedaż. Nie wiemy, jaka 
będzie decyzja starostwa, ale myślę, że 
przyszłość warsztatów nie jest zagrożona. 
Zwłaszcza że pracownicy po szkołach 
zawodowych są poszukiwani. Jeśli młodzi 
ludzie albo ich rodzice zastanawiają się  
w tej chwili, jaką szkołę wybrać, po-
lecam szkoły zawodowe lub technika. 
Przyjeżdżają do nas przedstawiciele irm  
z całej Polski w poszukiwaniu konkretnych 
pracowników. Nasi absolwenci na pewno 
nie będą mieli problemów ze znalezieniem 
zatrudnienia, choć nie twierdzę, że znajdą 
je w Ustroniu. 

Wyposażenie, na którym uczy się mło-
dzież jest nowoczesne i adekwatne do 
zapotrzebowania. Pracują na obrabiarce 
sterowanej numerycznie, elektrodrążar-
ce wgłębnej czy frezarce numerycznej 
amerykańskiej firmy Haas. Posiadanie 
tej ostatniej jest dużym plusem, gdyż 
wiele irm w okolicy właśnie takich freza-
rek używa, wspomnieć można chociażby  
o ustrońskiej irmie Kubala. 

Co ciekawe, ustrońskie warsztaty są 
rentowne. Rok temu ich kierownik, Marek 
Błahut mówił: 

„Nie jest tak, że to, co wytworzą ucznio-
wie, podczas szkolenia w warsztatach, idzie 

jeden z mieszkańców Ustronia Górnego wprawił w osłupienie uczestników 
zebrania dzielnicowego, gdy stwierdził, że kuźnię zlikwidowano, żeby było 
ciszej i trzeba teraz zlikwidować hałasujący młot warsztatów szkolnych Ze-
społu szkół ponadgimnazjalnych. dodał jeszcze, że nie ma potrzeby „kowali 
produkować”. mieszkaniec jednak myli się podwójnie. po pierwsze, kuźnia 
nie została zlikwidowana, żeby było ciszej, tylko na wskutek złych decyzji 
ekonomicznych szefów irmy. po drugie, trzeba kształcić kowali.

na złom, więc nie trzeba się przejmować. 
Dodatkową motywacją jest świadomość 
uczniów, że ich wytwory są sprzedawane, 
gdyż prowadzimy działalność gospodarczą. 
Wszystko, co wyprodukujemy sprzedaje-
my na zewnątrz, a z pozyskanych środków 
utrzymujemy warsztaty. Uczniowie mają 
świadomość, że ich praca przyczynia się 
do funkcjonowania warsztatu. To, że wyrób 
będzie dalej wykorzystywany z psycholo-
gicznego punktu widzenia bardziej ucznia 
motywuje.” 

Zwróciliśmy się do Wydziału Eduka-
cji Starostwa Powiatowego, organu pro-
wadzącego ZSP w Ustroniu, z prośbą  
o informacje na temat przyszłości warszta-
tów. Skierowano nas do Czesławy Haczek, 
członka Zarządu Powiatu, jednak do mo-
mentu zamkniecia tego numeru GU nie 
zapadły decyzje.

Na temat kondycji kuźnictwa wypo-
wiada się w „Kalendarzu Ustrońskim” 
prof. dr hab. inż. Jan Richert, pracownik 
naukowo-dydaktyczny Katedry Przeróbki 
Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału 
Metali Nieżelaznych Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, absolwent 
Technikum Kuźniczego, a w związku  
z tym również warsztatów: 

„Kryzys w polskim przemyśle hutni-
czym, a także w świecie, panował znacz-
nie wcześniej, bo w latach 2000–2003. 
Od roku 2004 nastąpił niebywały wzrost 
zapotrzebowania na wyroby hutnicze,  
w tym także na wyroby kuźnicze. Taki 
boom w hutnictwie nie miał wcześniej 
miejsca. Pojawił się dogodny okres do zin-
tensyikowania produkcji w swoich zakła-
dach kuźniczych. (...) W roku 2008, czyli 
w roku zlikwidowania ustrońskiej kuźni, 
o bardzo dobrych perspektywach rozwoju 
kuźnictwa w Polsce szeroko mówią prezesi 
i eksperci dużych zakładów kuźniczych w 
Polsce: Kuźni Jawor, Zakładu Kuźni Ma-
trycowej w Stalowej Woli, Kuźni Łabędy, 
Kuźni Matrycowej w Lublinie, Fabryki 
Wyrobów Metalowych Kuźni Ostrowiec 
i Zakładu Wyrobów Kutych huty Celsa 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszyscy 
zgodnie podkreślają, że nadszedł czas 
bardzo dobrej koniunktury na rynku wy-
robów kutych. 

(...) Pod względem wielkości produk-
cji, Polski przemysł kuźniczy zajmuje 
szóste miejsce w Europie po Niemczech, 
Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii  
i Hiszpanii. Cieszy fakt, że znaczna część 
produkcji polskich wyrobów kuźniczych 
znajduje zbyt za granicą.”

Kierownik M. Błahut nie zauważył, żeby 
warsztaty komukolwiek przeszkadzały, 
wręcz przeciwnie: „Są położone przy 
stawie, gdzie wiele osób spaceruje. Przy 
ładnej pogodzie okna warsztatów są otwar-
te, więc spacerowicze zaglądają. Niektórzy 
przychodzą i pytają, czy można popatrzeć. 
Widać wielkie zainteresowanie taką meto-
dą produkcji jak kucie. Można powiedzieć 
też o naszych warsztatach, że na terenie 
Ustronia pozostaliśmy jedyną funkcjonu-
jącą cząstką Kuźni Ustroń. Wielu byłych 
pracowników Kuźni wyraża zadowolenie, 
że przynajmniej warsztaty udało się utrzy-
mać, bo to część ich wspomnień.”   

                         Monika Niemiec 

jedyny ośrodek egzaminacyjny w kraju.                                                            Fot. w. suchta
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PoZioMo: 1) siódme na plecach, 4) tam cumują statki,  
6) prawosławny ksiądz, 8) król futbolu, 9) leśne z grzybami, 
10) imię męskie, 11) droga gwarowo, 12) Florian zdrobniale, 
13) spółka spółek, 14) statek argonautów, 15) mieszkanka 
Etiopii, 16) imię carów, 17) ciężki los, 18) otwierają alfabet, 
19) klub z Gdyni, 20) rakiety świetlne.
PioNowo: 1) przeróbka utworu, 2) statek z ropą,  
3) zabawa w łapanego, 4) niespodziewana ucieczka,  
5) estrada cyrkowa, 6) zegar z melodiami, 7) generacja, 
11) gałązki z igliwiem na olejek, 13) mały port na Kanale 
Gliwickim, 14) Armia Krajowa.

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu 
liter z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na roz-
wiązania czekamy do 9 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 46

MaGicZNe  HarFy

Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskie-
go Wydawnictwa Koinonia otrzymuje: anna kubień  
z Ustronia, ul. Folwarczna 28. Zapraszamy do re-
dakcji.

BIBLIOTEKA   poleca:

Nowe kSiĄŻki w MbP:
china Mieville „kraken”
Absurdalna i niepokojąca wizja Londynu w nowej książce 

wschodzącej gwiazdy literatury fantastycznej.
anna klejzerowicz „cień gejszy”
Kryminalna fabuła splątana z japońską historią i sztuką.

krZyżówka   krZyżówka   krZyżówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

CHEMIA NIEMIECKA
oryginalna !!!  

Persil - proszki 6,60 kg, 3,60 kg, 2,40 kg; żele 6,60 l, 2,60 l; 
kapsułki tabs, tabletki;
Vizir - proszek 2,60 kg; żel 4,40 l;  Ariel - proszki 8,30kg, 2,70kg, 1,5kg, 
OMO - 6,40 kg;  W. Riese - proszki 3,50kg, 1,40kg;  Dash - żele
Lenor, Softlan.

poniedziałek- piątek: 9-16.30,  sobota: 9-13
Ustroń, ul. 9 Listopada 3, Pawilon nad Potoczkiem, I piętro

o g ł o s z e n i e
Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza, że w dniu ��.0�.�0�� r. 

odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 

3786/10 o pow.0,6386 ha objętej Księga Wieczystą Nr 
BB1C/00026759/1 Sądu Rejonowego  w Cieszynie, położo-

nej w Ustroniu przy ul. Źródlanej. 
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony 
w dniu 10.06.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony  
w dniu 21.10.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.
• Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 931.000,00 zł 
netto
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek 
VAT 23%.
Cena nieruchomości stanowi 70% wartości nieruchomości 
ustalonej na podstawie operatu szacunkowego. 
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.
• Miejsce i czas przetargu: Urząd Miasta Ustroń sala sesyjna, 
godz. ��.00
• Wadium w wysokości 93.100,00 zł  należy wpłacać na konto 
Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank Śląski 0/Bielsko- Biała nr 
15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 tytułem: „Wadium – III 
przetarg przy ul. Źródlanej”, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia �6.0�.�0�� r. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę 
uznania środków na rachunku bankowym Urzędu.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl w zakładce „przetargi 
nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń. Dodatkowe 
informacje: Urząd Miasta Ustroń, Wydział Architektury Inwestycji i Gospodarki 
Gruntami (II piętro pok.35) nr  telefonu: (33) 857 9318.

od kilku lat piszemy o pojawiających się w Ustroniu nad wisłą bo-
brach. po raz pierwszy zgryzione drzewa widzieliśmy przy kuźni. 
potem zagnieździły się w Hermanicach, w ubiegłym roku ścięły nad 
wisłą kilkadziesiąt drzewek w polanie na wysokości kościoła do-
brego pasterza. w tym roku są już prawie w centrum. jak widać na 
zdjęciu bobry ścięły drzewka przy bulwarach nad wisłą na wysokości 
stacji benzynowej na Brzegach.                                  Fot. w. suchta
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PRZYGARNIJ  
z w i e r z a k a !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie psu 
dobrego domu, oraz podpisanie umowy 
adopcyjnej. 

Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, 
tel. 782 71 77 71, 

e-mail: dea2@op.pl 
Wszystkie psy z cieszyńskiego schroni-

ska można zobaczyć na stronie: 
www.schronisko.cieszyn.pl 

Szczeniaki
  na nowe domy czeka szóstka maluchów, 
rodzeństwo, w wieku około 11 tygodni. 
traiły do schroniska, a obecnie, dla ich 
bezpieczeństwa, zostały umieszczone 	
w przychodni weterynaryjnej. są zdrowe 	
i odrobaczone. wyrosną na nieduże 
pieski. 

Ostatni mecz fazy zasadniczej zagra-
liśmy w sobotę 26 listopada z ostatnią 
drużyną naszej grupy, który wygraliśmy  
z przewagą 41 punktów.

Do meczu podeszliśmy bardzo zmoty-
wowani, gdyż walczyliśmy o pierwszą 
trójkę w naszej grupie. Zagraliśmy bardzo 
dobrze w obronie, eliminując wysokich 
centrów poprzez krycie od piłki. Wymusiło 
to grę po obwodzie, która powodowała 

Cel  osiąGnięty
Mecz TrS Siła Ustroń - 12 Małp bielsko-biała 77:36

1 Young Thunders   11 

2 Magneti Marelli Basketball Team  11  

3 T.R.S Siła Ustroń    10  

4 Highlanders     9  

5 Astar Team    8   

6 ZSTiL Czechowice-Dziedzice   7  

7 12 Małp     7  

wiele niecelnych rzutów naszych prze-
ciwników.

Nasza dobra gra pod koszem pozwalała 
na częste wyprowadzanie kontr, które  
w dużym stopniu przyczyniły się do zwy-
cięstwa Siły.

Kolejne mecze to faza play off, która 
wyłoni zwycięzców ligi spośród sześciu 
najlepszych drużyn.

Nasz cel został osiągnięty. W następnej 
rundzie możemy grać bez żadnych obcią-
żeń. Kto wie, może uda nam się urwać ja-
kieś punkty przeciwnikom. adam deda



1 grudnia 2011 r.   Gazeta Ustrońska   ��



�4   Gazeta Ustrońska                                                                                              1 grudnia 2011 r. 

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

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

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, węgiel gro-
szek, transport. 518-201-189.

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

Ogrodzenia-producent. (33) 488-
05-64.

Pokój do wynajęcia, 33/854 71 37, 
665 875 678.

Pokój do wynajęcia 33/854 51 
97.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny, komputery, 607-912-559.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki LEGO, 790-467-020.

Poradnia Dietetyczna „NEO-
DIET”, tel. 606 331 091.

PYSZNE MIĘSKO - kaczki, 
gęsi, króliki, koguty, perliczki, 
kurczaki, kury i kaczki rosołowe, 
baranina. WSZYSTKO Z DO-
MOWEGO CHOWU, marchew  
i jaja domowe, 510 334 100.

Opiekunka do dzieci, również 
niepełnosprawnych - w każdym 
wieku, o każdej porze. Emery-
towana nauczycielka, tel. 664 
093 009.

2000 zł bez BIKu 24h na wycią-
gnięcie ręki. Zapraszamy Kredyty 
Chwilówki, Cieszyn Plac Słowac-
kiego 1, tel. 33/851 02 53.

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

Sprzedam drewno opałowe - buk, 
797 285 447.

Części do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, super ceny 
poleca i zaprasza FIRMA FOTA 
Bielsko, Karpacka 22, tel. 33-
8189100, kom-606912567.

24 listopada podczas nocnego patrolu policjanci postanowili 
wylegitymować mieszkańca Ustronia. Miało to miejsce na ul. Si-
korskiego, była godzina 2.50. Sprawdzany obywatel był wcześniej 
notowany, więc postanowiono bliżej mu się przyjrzeć, tym bardziej, 
że posiadał pojemnik mogący służyć jako kanister. Sprawdzono 
też okolicę i w pobliżu zatrzymano drugiego mieszkańca Ustronia 
również z kanistrem z olejem napędowym. Padał śnieg i policjanci 
postanowili przejść się po świeżych śladach mężczyzn. Trop za-
prowadził ich na plac irmy Inżbud przy ul. Sportowej. Ustalono, 
że w koparce marki Waryński brakuje oleju, a wypompowali go 
zatrzymani mężczyźni. 

18 listopada w ramach „Ustrońskiej Jesieni Muzycznej” mi-
łośnicy muzyki, a jazzu w szczególności, mogli posłuchać impro-
wizacji jazzowych w wykonaniu Janusza Strobla i Włodzimierza 
Nahornego. 

18 listopada w Śląskim Centrum Rehabilitacji odbył się pokaz 
kotów. Dla laika jest to dość zaskakujące, gdy widzi koty tak sporych 
rozmiarów. Właściwie to wielkością bardziej przypominają rysie. 
Mimo groźnego wyglądu są łagodne. Te zwierzęta mają za sobą 
już niejedną wystawę i nie robi na nich specjalnego wrażenia tłum 
zwiedzających, a często głaskających ludzi.

24 listopada br. o godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta msza 
święta koncelebrowana z udziałem ks. bp. Tadeusza Rakoczego, 
ordynariusza bielsko-żywieckiego w nowym kościele OO. Domini-
kanów p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustroniu 
Hermanicach przy ul. Dominikanskiej. O. Józef Bakalarz, przeor 
i proboszcz miejscowej wspólnoty, przywitał dostojnego gościa  
i powiedział m.in.: - (...) Dziś w przeddzień uroczystości Chrystusa 
Króla, w pierwszym roku naszego nowego stulecia i tysiąclecia, 
paraia nasza pragnie złożyć Panu Bogu podwójny dar: chcemy oia-
rować dar materialny – nową świątynię i dar naszych serc, poprzez 
akt Intronizacji Jezusa Chrystusa. Do złożenia tego daru paraia 
przygotowywała się przez długi czas, bo już od 1983 roku, kiedy 
powstał w Hermanicach samodzielny ośrodek duszpasterski. (...). 
Do powstania tej duszpasterskiej placówki przyczyniło się bardzo 
wiele osób, nade wszystko duszpasterze: ks. Leopold Zielasko, ks. 
Alfred Chromik, których bardzo serdecznie witam na naszej uroczy-
stości, a po przybyciu Dominikanów o. Bogumił Jasiński – pierwszy 
zakonny proboszcz, o. January Pusz - budowniczy kościoła, (...), 
Paweł Opaliński, który z dalekiego Witebska na Białorusi przybył 
do nas na dzisiejszą uroczystość. (...) Dzieło to powstawało dzięki 
zaangażowaniu materialnemu całej paraii, wspieranemu przez 
wielu innych hojnych oiarodawców.                      Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl
        kULTUra
2.12 godz.14.00    Uroczyste obchody 35 lecia Klimatycznej 
               Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, MDK 
              „Prażakówka”.
3.12  godz. 18.00    Koncert Lecha Janerki z zespołem.Cel chary- 
              tatywny, MDK „Prażakówka”.
4.12             Mikołaj na rynku
  godz. 13.00   gry i zabawy dla dzieci
  godz. 13.45   występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
  godz. 14.00   spotkanie z Mikołajem, Rynek
5.12  godz. 9.15    "Jacek i Placek" – przedstawienie te- 
         10.30    atralne dla przedszkolaków z okazji Miko- 
              łajek,  MDK „Prażakówka”.
7.12  godz. 17.00    Wykład Haliny Szotek pt.: „Stosunki spo- 
               łeczno-kulturalne na Śląsku Cieszyńskim  
              w okresie od Wiosny Ludów do I wojny 
              światowej”, „Zbiory Marii Skalickiej”. 
 
      

dziesięć  lat  temu

1-2.12   111  ul. skoczowska 111  tel. 856-70-66
3.12   Centrum  ul. daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
4.12   Venus  ul. Grażyńskiego 2    tel. 858-71-31
5-6.12   pod najadą  ul. 3 maja 13   tel. 854-24-59
7-8.12   na szlaku  ul. 3 maja 46    tel. 854-14-73
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

jak przystało na suczkę znanego felietonisty, lola mąci spokojną 
wodę.                                                                               Fot.w. suchta           

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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felieton

w kręgu ilozoicznej 
releksji (109)

felieton
Tak sobie myślę

różne warianty 
budżetów  domowych
Kryzys krąży po Europie. Atakuje wciąż 

nowe państwa. I to nie tylko słabe, ale  
i silne, a nawet najsilniejsze. A ponieważ 
gospodarka europejska działa na zasadzie 
naczyń połączonych, zbliża się także do 
Polski. Dotąd udawało się naszemu pań-
stwu radzić sobie z kryzysem. Istnieje 
jednak obawa, że w przyszłości może być 
gorzej. Nic więc dziwnego, że o kryzysie 
mówi zarówno rząd jak i opozycja. 

Szuka się sposobów na uniknięcie kry-
zysu, a przynajmniej zmniejszenie jego 
skutków. A najprostszym sposobem na to 
jest zaciskanie pasa, a więc ograniczanie 
dochodów, obniżanie wynagrodzeń, zwięk-
szanie podatków, likwidowanie ulg podat-
kowych  itp. Tego rodzaju zmiany nigdy 
nie podobają się zainteresowanym. Łatwo 
przychodzi przyjmowanie dodatkowych 
dochodów, a trudno zgodzić się na ich ob-
niżanie. I zawsze obniżanie zarobków czy 
podwyższanie cen wywoływało protesty, 
a w skrajnych przypadkach nawet bunty. 

Niełatwo rządzić w trudnych czasach.  
O wiele łatwiej jest być wtedy w opozy-
cji… Istniejąca sytuacja zmusza bowiem  
do przeprowadzania koniecznych, a przy 
tym niepopularnych reform. A już sama 
zapowiedź ich wprowadzenia wywołuje 
niepokój i niezadowolenie, i sprawia, że 
spada poparcie dla partii rządzącej.

W istniejącej sytuacji gospodarczej  
i politycznej w Europie trudno dokład-
nie przewidzieć jej dalszy rozwój i to, 
jakie skutki przyniesie zaistniały kryzys 
w naszym kraju. Ta niepewność sprawia, 
że możliwe są różne scenariusze. Bierze 
to pod uwagę Ministerstwo Finansów, 
które przygotowało trzy różne warianty 
budżetu państwa na przyszły rok, o różnej 
skali optymizmu bądź pesymizmu. Sejm  
dostanie do omówienia i zatwierdzenia 
ten wariant, który wyda się najbardziej 
prawdopodobny. Tak już jest, że budżet 
opracowuje się na podstawie doświadczeń 
z poprzednich lat. Nie ma więc problemów 
z jego opracowaniem, kiedy sytuacja poli-
tyczna i gospodarcza jest stabilna. O wiele 
trudniej jest w czasach niepokoju i niepew-
ności, kiedy jest zbyt wiele niewiadomych. 
Wtedy układanie budżetu związane jest  
z dużym ryzykiem, a w skrajnych przypad-
kach przypomina przysłowiowe „wróżenie 
z fusów”.

Ta niepewność przy układaniu budżetu 
państwa ma istotne konsekwencje dla do-

mowych budżetów wszystkich obywateli. 
Planując więc swoje wpływy i wydatki na 
następny rok musimy się liczyć z tym, że 
wiele zależy od kondycji naszego państwa, 
tego jak daleko pójdą budżetowe cięcia 
i jakie przyniosą skutki dla naszych bu-
dżetów. Trzeba się więc liczyć z tym, że 
możliwości wielu z nas ulegną obniżeniu. 
Nie będzie to w gruncie rzeczy nic nowe-
go, bo takie sytuacje już przeżywaliśmy. 
I trzeba będzie znowu skorzystać z daw-
nych doświadczeń i dostosować swój styl 
życia do posiadanych możliwości…Inna 
rzecz, że może się okazać, że będzie lepiej 
niż to przewidują pesymiści…

Póki co pozostało nam jeszcze nieco 
dni starego roku. A przed nami święta  
i związane z nimi szaleństwo zakupów. Dla 
handlowców to czas żniw. Wiele wskazuje 
na to, że i w tym roku nasi rodacy nie będą 
oszczędzać na świątecznych zakupach. 
Choćby przyszło się przy tym zadłużyć… 
Jest to objaw polskiego optymizmu. Wy-
raźnie odróżniający nas w tym roku od tych 
narodów, które w przewidywaniu ewentu-
alnych trudności w przyszłości ograniczają 
swoje wydatki i czynią mniej zakupów niż 
w poprzednich latach. A pewnie jest to też 
wierność tradycji obchodzenia świąt Boże-
go Narodzenia, kiedy powinno być bogato, 
obicie i wesoło… A przy okazji przyczy-
niamy się swoimi wydatkami do wzro-
stu dochodu narodowego…   jerzy bór 

1. Wraz z końcem listopada i począt-
kiem grudnia dzień staje się coraz krótszy  
i ubywa słonecznego światła, a noc staje 
się coraz dłuższa i jej ciemności spowijają 
nasz świat. Ta cyklicznie powracająca sy-
tuacja wzmożonego czasu mroku skłania 
do releksji nad rolą światła i ciemności  
w językowym obrazie świata.

2. U podstaw językowego obrazu świata 
zdaje się również znajdować doświadcza-
nie przemienności światła i ciemności oraz 
widzialności świata, w którym zasadniczą 
rolę odgrywa zmysł wzroku i ukształto-
wana na optyczno-luministycznych do-
znaniach siatka pojęć. Dane wzrokowe są 
zależne od oddziałującego światła, lecz 
także od teoretycznego – w tym także 
metaizycznego, religijnego i poetyckiego 
– rozumienia tego światła. Doświadczenie 
i zarazem rozumienie światła i widzial-
ności świata określają warunki ludzkiego 
poznawania i osiąganej w nim wiedzy.

3. Myśli wyrażane w języku i nasze 
zmysłowe doświadczanie świata przeni-
kają się nieustannie. Dlatego problem, czy 
opisujemy świat jako taki, czy tylko opi-
sujemy nasze  widzenie świata, wiąże się  
z kwestią stosowanych pojęć. Jak stwier-
dza wybitny ilozof języka i poznania, 
Peter F. Strawson (1919-2006): „zestaw  
pojęć  potrzebnych  do opisu doświadcze-
nia (zmysłowego, np.  wzrokowego)  jest  

dokładnie  taki  sam  jak  zestaw  pojęć 
potrzebnych  do  opisu świata”. Nie ma 
czystego raportu z doświadczenia. Wi-
dzenie świata i „zdania obserwacyjne”, 
czyli zdania mające zawierać tylko raport 
z obserwacji zdarzeń takimi jakimi one są 
niezależnie od ich obserwatora, pozostają 
uwikłane w te koncepcje świata i roz-
strzygnięcia teoretyczne, które przyjmuje 
obserwator. Widzialność świata, często-
kroć traktowana jako fakt „bezpośrednio” 
dany człowiekowi, i światło gwarantujące 
tę  widzialność, są uwikłane w różne ich 
teorie. Teorie bowiem pozwalają widzieć 
świat w określonej postaci.

4. Światło, czyniące świat widzialnym, 
uchodzące niekiedy za zjawisko czysto 
fizyczne, nie jest więc znaczeniowo  
(semiotycznie) i wartościująco (aksjolo-
gicznie) neutralne.  Zmiana zachodząca 
w rozumieniu  natury  światła i ciemno-
ści zmienia, w pewnym zakresie, treść 
uzyskanych w nich przedstawień i spo-
sób pojmowania rzeczy. Stwierdza się,  
że wówczas „świat ukazuje się w odmien-
nym świetle”. Odpowiednio interpreto-
wana  widzialność  świata  kształtuje sens  
terminów „przesyconych” światłem.  
Ze światłem i ze zmysłem wzroku  wią-
że się wiedzę i proces jej zdobywania; 
natomiast o ciemnościach powiada  się,  
iż  dają one  jedynie domysły. Z arche-
typicznymi przeświadczeniami  o war-
tości światła wiążą się także usiłowania 
współczesnej nauki i techniki: ukierun-
kowanie na przekraczanie kolejnych  
„barier  widzialności”,  zmierzanie  wielu  
naukowych projektów  do  poszerza-
nia  przestrzeni poddanej światłu, dzięki 
opanowaniu umiejętności „widzenia”  
w innych długościach fal. 

5. Często samo funkcjonowanie języka, 
przekaz językowy określa się w kate-
goriach  zjawisk optycznych. Powiada 
się, iż „słowo daje światło”,  tzn. wnosi 
jasność  w  świat rzeczy i ludzi, objaśnia,  
rozjaśnia,  wyjaśnia, unaocznia. Słowo 
stawia rzecz w jakimś „oświetleniu”, 
czyni jawnymi – nawet objawionymi 
– jakieś treści.  Ujawnia to też gra słów: 
komunikować treść – oświetlić słowem 
– ukazać sens. Przez wielu ilozofów 
podkreślany jest związek między sensem 
i światłem oraz podobieństwo między 
stanami przeciwnymi: mrokiem i bez-
sensem. Jeśli wyobrazić sobie stałe do-
świadczanie jedynie świata bez światła, 
to nie byłoby ono komunikowalne w tym 
języku, w którym obecnie wypowiada się 
człowiek. Jeśli zgodzić się, że światło jest 
koniecznym elementem aparatu pojęcio-
wo-obserwacyjnego człowieka, to należy 
się zastanowić, jak mocno  wszelkie  idee 
wyrażalne w języku są zdeterminowane 
odwołaniem się do działania światła, do 
modelu świata jako rzeczywistości danej 
w świetle.

6. Światło i towarzyszące  mu zjawiska 
dobrze przylegają do ekonomii języka. 
Za efektywne w komunikacji uchodzą 
wyrażenia, które są oparte na „prostym” 
doświadczaniu świata widzianego, świata 
danego w świetle. Doświadczanie światła 
i jego kulturowe interpretacje zdają się na-
leżeć do „wspólnego świata”, łączącego 
użytkowników danego  języka. Praktyka 
zdaje się potwierdzać, iż podobne do-
świadczanie światła i widzialności świa-
ta, doświadczanie egzystencjalnie bliskie 
uczestnikom wspólnoty komunikacyjnej, 
stanowi  jeden z elementów mocno spaja-
jących tę wspólnotę.  Marek rembierz  
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iii  LiGa Będą się Bronić
TrS Siła Ustroń  - kS Halny węgierska Górka 0:3  (15, 14, 17)

1 TKS „Kombud” Tychy  36

2 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice  35
3 SK Górnik Radlin  24
4 KS Halny Węgierska Górka  23
5 AZS ATH Bielsko-Biała  21
6 TRS Siła Ustroń  14
7 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała  9
8 MUKS Michałkowice  6

W ostatnim meczu pierwszego etapu roz-
grywek III ligi siatkówki Siła podejmowała 
Halnego w sali SP-2. Kibiców niewielu, ale 
też wyniki naszych siatkarzy nie zachęcają 
do uczestnictwa w meczach. Niestety Siła 
ponownie przegrała na własnym terenie, 
wystawiając do meczu zdziesiątkowany ze-
spół. Tylko w początkowej fazie pierwsze-
go seta nasi siatkarze potraili prowadzić 

wyrównaną grę. Gdy jednak przeciwnik 
zorientował się w słabych punktach Siły, 
wykorzystywał to bezwzględnie i zdecydo-
wanie wygrywał. Praktycznie był to mecz 
jednej drużyny i najkrótsza porażka Siły w 
III lidze. Halny potrzebował zaledwie 55 
minut, by gładko wygrać trzy sety.

Trener Halnego Tomasz Mrózek: - Nie 
spodziewałem się tak łatwego zwycięstwa. 

Jednak zdekompletowany zespół przeciw-
nika pozwolił łatwo wygrać. Oni nie mieli 
przyjmujących i libero, a z takim osłabie-
niem ciężko się gra. Jednym słowem Siła 
wyciągnęła do nas pomocną dłoń. A u nas 
z Ustroniem przegraliśmy za trzy punkty, 
a tu rozegraliśmy jeden z łatwiejszych me-
czy. U siebie gramy na nowej hali i jakoś 
nam ta duża sala nie służy. Chyba jesteśmy 
nauczeni grać na mniejszych i stąd lepiej 
gramy na wyjazdach. 

Trener Siły Zbigniew Gruszczyk: - 
Graliśmy bez libero. Myślałem, że środ-
kowi poradzą sobie z przyjęciem. Tym-
czasem okazało się, że nie potraimy grać 
bez libero, środkowi nie poradzili sobie 
z przyjęciem. To o wszystkim zdecydowa-
ło, a doszło jeszcze masę błędów własnych. 
My psuliśmy zagrywki, a z zagrywkami 
przeciwnika nie umieliśmy sobie poradzić. 
Wierzyliśmy, że można wygrać, a przegra-
liśmy z kretesem. Nie spodziewałem się tak 
łatwego zwycięstwa Halnego. 

Zakończył się pierwszy etap rozgry-
wek. W śląskiej III lidze gra się w dwóch 
grupach po osiem zespołów. Następnie po 
trzy najlepsze tworzą nową grupę walczącą  
o awans. Pozostałych dziesięć zespołów 
tworzy grupę broniących się przed spad-
kiem do IV ligi. Mecze z pierwszego etapu 
są zaliczane w drugim.  wojsław Suchta 

słaBsZy atak

nie do obrony.                                                                                                       Fot. w. suchta

Drużyna siatkarek kadetek VC Victo-
rii-MOSiR Cieszyn ciągle niepokonana 
w rozgrywkach śląskiej ligi. 23 listopada 
siatkarki TRS Siła podejmowały liderki  
i niestety im nie sprostały. Przede wszyst-
kim w cieszyńskiej drużynie grają dziew-
czyny bardzo wysokie. O ile nasze jeszcze 
dorównują im w obronie, to atak mają 
zdecydowanie słabszy. Co prawda były 
momenty wyrównanej gry, ale niestety 
nasze siatkarki mają za długie przestoje. 
Po gładko przegranym pierwszym secie 
do 18, nasze siatkarki w drugim grają 
punkt za punkt do stanu 9:9. Potem oddają 
serię kilkunastu punktów i przegrywają 
do 12. Odmiennie w trzecim secie, gdy 
to tracimy kilka punktów na początku,  
a potem dochodzimy, ale przegrywamy do 
17. TRS Siła pozostaje na szóstym miejscu 
w tabeli z dorobkiem 10 punktów.   (ws) siła lepsza w obronie niż w ataku.                                                                       Fot. w. suchta


