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Boże Narodzenie 2013
ROK WIARY, jaki przeżywaliśmy
w Kościele katolickim, na nowo niejako
zobrazował nam naszą wiarę, na nowo
ukazał podstawy naszej wiary. Oto teraz
świętujemy radość przyjścia na ziemię Mesjasza, która to radość jest ponadczasowa.
Już Prorok Izajasz zapowiadając przyjście
Mesjasza, wzywa do radości. Ta radość
udziela się wszystkim, którzy autentycznie
przeżywają tajemnicę Wcielenia.
„A Słowo było u Boga (...). Wszystko
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie
stało. W Nim było życie (…) i Bogiem
było Słowo”. Ewangelia według
św. Jana zawiera trudny tekst dotyczący pojawienia się na świecie
wcielonego Słowa Bożego. Logos
– Słowo, to odwieczny Syn Boży.
Ta prawda przyjęta przez nas rozumem, przyjęta do serca przez
naszą wolę daje nam możliwość
w codziennym życiu jej wypełniania naszymi czynami, naszym
życiem.
Te słowa z Ewangelii św. Jana
ukazują nam tajemnicę naszej wiary; tajemnicę Słowa, które stało się
Ciałem, i po dziś dzień ta prawda
rozprzestrzenia się na cały świat.
Wraz z nią Bóg ofiaruje człowiekowi zbawienie, radość, pokój. Naszym codziennym życiem pełnym

zawierzenia wcielonemu Słowu sprawiamy,
że proroczy głos zostaje wzmocniony.
Liturgia Eucharystyczna, śpiew kolęd,
życzenia wzbogacają uroczystości. Bóg
zstąpił na ziemię, dał nam samego siebie
w swoim Synu. To niezwykły dar, że Boże
zbawienie dociera do człowieka.
Psalmista woła: „Ujrzały krańce ziemi
zbawienie Boga naszego”. O tej prawdzie
poucza nas również autor listu do Hebrajczyków, mówiąc: „Bóg na różne sposoby
przemawiał niegdyś do proroków. Ostatecznie przemówił do nas przez Syna”.
Każdy człowiek został stworzony na
obraz i podobieństwo Stwórcy. To Stwórca

Czas odrodzenia
prawdziwej
nadziei
I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda
owoc. I spocznie na nim Duch Pana;
Duch mądrości i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Księga Izajasza 11,1-9
Kiedy rozpoczynał się czas adwentu z utęsknieniem wypatrywaliśmy
świątecznego czasu. Na święta Bożego
Narodzenia czekali wszyscy, zarówno dzieci
jak i dorośli. Znów słyszymy o tej wielkiej
radości danej wszystkim ludziom „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny”. J 3,16
Serce nasze tęskni za taką pociechą, która
nie stanie się rozczarowaniem, za blaskiem
Bożego światła, które rozproszy ciemność
w nas i wokół nas. Ludzka tęsknota wpisana
jest zawsze pomiędzy to, co już było i to,
co będzie. Zawsze towarzyszy jej bowiem
nadzieja – pełne ufności spojrzenie w przyszłość.
Tęsknota towarzyszyła także Izraelitom
w czasach proroka Izajasza. Była druga
połowa VIII wieku przed narodzeniem
Chrystusa. Wprawdzie Judea zachowała
swą niepodległość, jednak ciążyło nad nią
widmo najazdu potężnego sąsiada, jakim
wówczas było państwo asyryjskie. Judejscy
królowie, za cenę pokoju zmuszeni byli do
ugodowego stanowiska wobec Asyryjczyków. Nic więc dziwnego, że w tym trudnym



Magazyn Świąteczny GU

czasie w mieszkańcach Judei zaczęła rodzić się tęsknota za potęgą z czasów króla
Dawida, za poczuciem bezpieczeństwa,
pokojem i sprawiedliwością. Odpowiedzi
na tę tęsknotę udzielił Bóg poprzez proroka
Izajasza w słowach obietnicy „I wyrośnie
różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc”. Znów zapanuje potężny
władca z rodu Dawida. Znowu nadejdzie
czas chwały i potęgi dla Bożego ludu. To
będzie epoka sprawiedliwości i prawdy,
królestwo w którym panować będzie dobro,
a zło poniesie karę i klęskę. Będzie to czas
triumfu tych, którzy mają słuszność, bez
względu na to, czy są biedni, czy bogaci.
Tę obietnicę Bóg wypełnił siedem wieków
później, gdy posłał na świat swojego Syna
– Jezusa Chrystusa. Chrystus narodził się
jako potomek Dawida, w jego mieście –
w Betlejem. Lecz Jego przyjście dalece przekroczyło oczekiwania Izraelitów
z czasów Izajasza.
Jezus przyszedł na świat, by dokonać
dzieła zbawienia człowieka, by pojednać go
z Bogiem i dokonać jego usprawiedliwienia.
Wraz z Jego przyjściem rozpoczął się czas
Bożego Królestwa. Inne jest to Królestwo

może powołać do życia każde stworzenie.
Człowiek jest stworzeniem i może, i powinien stawać się twórcą w miarę swoich
uzdolnień, w miarę swojego powołania.
Bóg powołując człowieka do istnienia,
powierzył mu zadanie twórcy. W twórczości (szczególnie artystycznej) człowiek
bardziej niż kiedy indziej objawia się jako
„obraz Boga” i wypełnia to zadanie przede
wszystkim kształtując wspaniałą „materię”
własnego człowieczeństwa, a równocześnie
sprawuje twórczą władzę nad otaczającym
go światem. Bóg w ten sposób powołuje
człowieka do udziału w swojej stwórczej
mocy. Dlatego człowiek, im lepiej uświadamia sobie swój „dar”, tym bardziej
skłonny jest patrzeć na siebie jako
narzędzie Bożej mocy, wznosząc do
Boga hymn uwielbienia.
Nie wszyscy mamy powołanie
ściśle artystyczne, jednak wszyscy
według Księgi Rodzaju mamy być
twórcami własnego życia. Oby nam
się udawało czynić z naszego życia
dzieło sztuki.
Wszystkim Mieszkańcom Ustronia i Gościom przebywającym
w Ustroniu życzę właściwego odczytania Bożego Orędzia skierowanego do nas przez Słowo oraz przyjęcia Go, jako moc do właściwego
i pełnego kształtowania swego człowieczeństwa.
ks. Antoni Sapota
proboszcz Parafii św. Klemensa
od naszych ludzkich wyobrażeń.
Już sam początek jest szokujący,
bo zamiast w pałacu, czy chociażby
w zamożnym domu, Król przychodzi
na świat w nędznej stajni. Wielki
mocarz jest drżącym z zimna, bezbronnym noworodkiem. On stawał
się prawdziwym królem dla tych,
którzy doświadczywszy Jego łaski
i miłości zapraszali go pod swój
dach, słuchali i żyli Jego Ewangelią. Boże Królestwo nie jest ziemską
rzeczywistością. Nie ma ani swej stolicy,
ani terytorium, ale ono buduje się na ziemi
w ludzkich sercach poprzez wiarę, by zatriumfować w dniu ostatecznym, gdy Boży
Syn powróci, by sądzić żywych i umarłych.
To jest Królestwo pokoju i sprawiedliwości.
I my przez wiarę jesteśmy powołani do tego
Królestwa.
W czasie świątecznym po raz kolejny duchowo wędrujemy do Betlejem, by zobaczyć
Dziecko leżące w żłobie i wraz z pasterzami
złożyć mu pokłon. Idziemy, by przekonać
się, że wyrosła różdżka z pnia Isajego, a pęd
z jego korzeni wydał owoc. Pielgrzymujemy, by doświadczyć Bożej miłości, która dla
naszego zbawienia przyjęła ludzkie ciało,
miłości, która wyrzekła się chwały, by nas
obdarzyć chwałą Bożych dzieci.
Życzę wszystkim mieszkańcom Ustronia, czytelnikom Gazety, by ten świąteczny czas stał się dla nas wszystkich czasem
odrodzenia prawdziwej nadziei zaufania
Chrystusowi, który dla nas się urodził.
Chciejmy podążyć za nim dalej.
Amen
ks. Piotr Wowry
proboszcz Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu
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ustrońskie rocznice w 2014 r.
w opracowaniu Michała Pilcha
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Wybudowano pierwszy drewniany kościół na miejscu
obecnego cmentarza katolickiego
Odebranie ewangelikom kościołów i początek odprawiania
nabożeństw przy Kamieniu na Równicy
Zakończono odprawianie nabożeństw przy kamieniu na
Równicy
W Ustroniu zamieszkał Jakub Izrael, pierwszy Żyd i miał
w Dolnym Ustroniu karczmę
Książę cieszyński Leopold Lotaryński potwierdził kupno ziemi
w Ustroniu przez Jana Krala, wojewodę wiślańskiego
Wybudowano kościół pw. św. Anny w Nierodzimiu
Urodził się ks. Karol Kotschy [26.01]
Ustroń (bez Hermanic, Nierodzimia i Lipowca) liczył 1675
osób
Wybudowano obok wielkiego pieca Dom Zdrojowy – hotel
Kuracyjny
Urodził się ks. Jerzy Janik proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej [29.12]
Teodor Kotschy wyruszył na 2. wyprawę afrykańską
Nastąpiło połączenie Ustronia Dolnego z Ustroniem
Górnym
Ukazała się napisana przez ks. K. Kotschego „Książeczka
o sadach i owocu”
Ludwig Zejszner – turysta, podróżnik odwiedził Ustroń
Wybudowano walcownię o napędzie wodnym
Urodził się Andrzej Szczepański, przedsiębiorca, przełożony
gminy w latach 1936-1938
Zmarł Jan Śliwka, pedagog, działacz narodowy, twórca
polskich podręczników szkolnych [15.04]
Założono Kasyno Rolnicze [01.06]
Jerzy Michejda rozpoczął pracę w ustrońskiej szkole
Zakończono wydobywanie rudy żelaza w sztolniach koło
wapiennika Szarca „pod Jelenicą”
Została zarejestrowana „Spółka z nieograniczoną poręką” tak
zwana Kasa Reiffeisena
Założono pierwsze polskie stowarzyszenie śpiewacze pod
nazwą Towarzystwo Śpiewacze „LUTNIA” Robotników
Fabryki Maszyn Arcyksięcia Albrechta w Ustroniu [21.05]
Wybudowano ratusz zwany „Domem Radnego”
Urodził się Alfons Jamróz, ustroński kupiec i restaurator
[17.09]
Urodził się inż. Jan Jarocki, dyr. Kuźni Ustroń, inicjator
powołania Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, działacz
Towarzystwa Miłośników Ustronia [16.04]
Rozebrano wielki piec
Otwarto schronisko na Czantorii wybudowane przez Beskiden
Verien [07.08]
W walcowni zastosowano do napędu silniki elektryczne
Urodził się Karol Ferfecki, artysta plastyk [10.01]
Powołany został „Śląski Zakład Kąpielowy Spółka zarejestrowana z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu” [29.01]
Urodził się ks. Paweł Bocek, proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej [08.07]
Zmarł Andrzej Hławiczka, nauczyciel muzyki, wydawca
śpiewników
Ustroń został zajęty przez wojska czeskie, a na rzece Wiśle
ustanowiona została granica
Urodził się Ferdynand Suchy, lutnik, chórmistrz, hodowca
ptaków śpiewających [18.01]
Powstał chór męski Robotniczego Stowarzyszenia KulturalnoOświatowego „SIŁA”
Mieszkańcy Ustronia opowiedzieli się za przynależnością
całego Śląska Cieszyńskiego do Polski
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Oddano do użytku willę „Tatra”, jedną z pierwszych jakie
wybudowano dla letników
Oberwanie chmury nad Małą Czantorią spowodowało
katastrofalną powódź [20.06]
Zmarł Jan Drozd, pedagog, działacz społeczny, pomolog
[19.04]
W fabryce Brevilier-Urban rozpoczął się trwający sześć
tygodni strajk [02.07]
Utworzono „Oddział Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego [26.05]
Otwarto Dom Młodzieży Ewangelickiej „Prażakówka”
[23.09]
Otwarto drogę na Równicę [04.11]
Przyłączenie Hermanic do Ustronia (02.08.)
Zajęcie Ustronia przez armię niemiecką [02.09]
W wyniku wielkiej powodzi zerwane zostały wszystkie mosty
i ławy
Zmarł ks. Józef Karowski, założyciel Stowarzyszenia
Młodzieży Katolickiej [09.03]
Rozstrzelano 34 mieszkańców Ustronia [09.11]
Uroczyste odsłonięcie pomnika ofiar drugiej wojny światowej
[12.06]
Zmarł ks. Paweł Nikodem [19.01]
Ustroń uzyskał status osiedla [07.10]
Powstało w Polanie Koło Gospodyń Wiejskich, pierwszą
przewodniczącą była Maria Foltyn
Otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polanie
[26.01]
Zmarł Paweł Steller, artysta grafik [04.09]
Zmarł Jan Nowak, kierownik D K „Kuźnik” [21.01]
Reaktywowano działalność Towarzystwa Miłośników Ustronia
[01.02]
Powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
Powołano ustrońskie koło Polskiego Klubu Ekologicznego
[26.04]
Spłonęła zaliczana do zabytków drewniana chata przy obecnej
ulicy Daszyńskiego
Radzie Miejskiej nadano honorową odznakę „Za zasługi dla
woj. bielskiego” [04.02]
Zmarł Rudolf Demel, artysta malarz [27.06]
Zmarł Jan Rottermund, dyr. Uzdrowiska Ustroń-Jastrzębie
[06.07]
Przeprowadzono (wraz z wyborami do Rady Miasta) referendum dotyczące samoopodatkowania wszystkich mieszkańców
od wywozu śmieci, za podatkiem głosowało 73% wyborców
Po nowym podziale administracyjnym Ustroń znalazł się
w pow. cieszyńskim i woj. śląskim [01.01]
Zmarł Adam Cęckiewicz, lekarz w przychodni w latach
1956-1973 [09.02]
Zorganizowano I Ustrońskie Spotkania Teatralne „UST-a’99”
[15.02]
Zmarła Józefa Jabczyńska, pedagog, instruktor harcerstwa
[01.06]
Zorganizowano po raz pierwszy Beskidzką Wystawę Psów
Rasowych [04.07]
Weszła w życie reforma oświatowa – otwarcie gimnazjów
[01.09]
Zorganizowano pierwszy koncert Adama Makowicza
[03.11]
Powstało Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. [01.05]
Otwarto osiedle Towarzystwa Budownictwa Społecznego
przy ulicy Fabrycznej [19.09]
Podpisano umowę partnerską z Ustroniem Morskim [26.10]
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Zdaniem
Burmistrza

O tradycji mówi burmistrz Ireneusz
Szarzec.

*

*

*

Tradycja w życiu społeczeństw i każdej wspólnoty jest czymś bardzo ważnym. Wiedzieli o tym autorzy Pamiętnika
Ustrońskiego, gdy w pierwszym numerze
z 1988 r. napisali we wstępie:
Pomiędzy świtami nad Równicą i zachodami nad Małą Czantorią w ciągu
tych kilku stuleci rozbrzmiewało helokanie
pasterzy, potem dudnienie kuźniczych młotów, jęk porannych syren, głosy kościelnych
dzwonów, szum pędzących samochodów
i gwar na turystycznych szlakach. (...)
W dziejach naszego miasta jest bowiem
wiele wydarzeń zasługujących na uwagę,
jest też wiele żywotów ludzi pracowitych,
a skromnych. To są fundamenty współczesnych dni. W zgiełku codzienności ocieramy
się o sprawy małe i duże, ważne i zwykłe,
którym dopiero czas odda sprawiedliwość.
To właśnie do naszej chlubnej przeszłości się odwołujemy, to ona przetrwała jako
zachowania, obyczaj, wzorce kształtowane na przestrzeni lat, a przywoływane
przez obecnie żyjących, stanowiąc ważny
element życia codziennego, szczególnie widoczny w okresach świątecznych,
dniach uroczystych, gdy przywołujemy
wspomnienia.
Myślę, że tradycja występuje na wielu poziomach począwszy od tego podstawowego,
czyli rodziny. Odwołujemy się do przodków,
porównujemy ich życie z tym co dzieje się
obecnie. A cechą charakterystyczną w tradycji jest zapamiętywanie zwłaszcza dobrych
wzorców, właściwych postaw i to one są
nam potrzebne na co dzień, by nie zapomnieć, aby pielęgnować pamięć, doceniać
osiągnięcia poprzedzających pokoleń, bo
bez tego trudno byłoby nam funkcjonować.
Dotyczy to rodzin, zakładów pracy, grup
sąsiedzkich, miast, regionów i narodu.
Czasami kłopotliwe może być stwierdzenie co jest, a co nie jest tradycją. Tu
pojawiają się różne opinie, dyskutujemy,
czy w Polsce okres PRL, to nasza tradycja,
czy można, czy też nie powinno się do
tej spuścizny odwoływać. W rozmowach
ustroniaków następuje odwoływanie się do
dekady Edwarda Gierka, gdy to budowało
się wiele, w Polsce inwestowano, a Ustroń
na mapie tych inwestycji sporo zyskał,
bo to i drogi, i dzielnice wczasowe, sanatoria. Wtedy też kształtowały się pewne
zachowania, standardy, niejednokrotnie
chętnie wspominane. Nie wiem, czy jest
to na zasadzie, że warto do tamtych czasów wrócić, czy też jest to sentymentalne
wspomnienie przeszłości.
Gdy w latach 70. byłem dzieckiem,
święta Bożego Narodzenia kojarzyły się
z owocami cytrusowymi. Pamiętam słynne
komunikaty w Dzienniku Telewizyjnym,
że statki z kubańskimi cytrusami zawijają
do naszych portów. Każdy chciał mieć
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pomarańcze na święta, bo przez cały rok
ich nie było. Dzisiejszej młodzieży trudno
uwierzyć, że czegoś nie można było dostać w sklepach. Jednak to wspomnienie,
niezależnie od oceny tamtego okresu, pozostanie w pamięci większości obecnych
40- i 50-latków. Myśmy nie pamiętali
świąt przez wojną, znaliśmy je jedynie
z opowiadań. To nasi dziadkowie i rodzice
nawiązywali do tradycyjnych świąt, które
tak opisuje prof. Jan Szczepański w książce „Korzeniami wrosłem w ziemię”:
Do wieczerzy zasiadaliśmy później,
nie z pierwszymi gwiazdami, bo w Wiliję
trzeba specjalnie zadbać o krowy, świnie
i resztę żywego dobytku, psa i koty też
się lepiej karmiło niż zazwyczaj. Bo ta
noc, gdy się Chrystus rodził, decydowała
i o całym przyszłym roku, o urodzajach,
o zdrowiu ludzi i zwierzaków, więc przed
zasiadaniem do stołu dużo roboty musiano
wykonać. A gdy robotę skończono, mama
szorowała dzieci i siebie, tata też się mył,
wszyscy czyści i świeżo ubrani zasiadali do
stołu, na którym zapalano świecę osadzoną
w świeczniku wypolerowanym „Sidolem”.
Odśpiewaliśmy „pobożna pieśniczkę”,
tata odmówił okolicznościową modlitwę
i zaczynaliśmy jedzenie. Jeżeli się nie mylę,
to zawsze od kapusty specjalnie ugotowanej na słodko, z chlebem. A potem po
kolei trzeba było zjeść trochę wszystkiego,
co rodziło pole, by się w przyszłym roku
znowu urodziło.
Dziś wśród młodego pokolenia taki opis
może budzić uśmiech, ale dla nas jest ważny, choć już tak świąt nie obchodzimy. Dla
naszych dzieci może to być niezrozumiałe,
ale z czasem i dla nich będzie to czymś
bliskim, co związane jest z ziemią, która
jest ich rodzinną.
Czasy PRL i ówczesna indoktrynacja nie
przeszkodziły w obchodzeniu Bożego Narodzenia. Tradycyjna polska wigilia, mimo
trudności i kłopotów, zawsze była czymś
ważnym w życiu każdej polskiej rodziny.
Okres PRL przez swą siermiężność i brak
dostępu do wielu dóbr, tę tradycję umacniał, sprzyjał jej przetrwaniu, co brzmi
paradoksalnie, gdy słyszymy dzisiejsze
głosy pełne troski nad komercjalizacją i
odchodzeniem od naszego tradycyjnego
modelu spędzania świąt. W życiu każdej
rodziny, ale także narodu tradycja jest
czymś silniejszym od różnych zawieruch
dziejowych, zmian politycznych, ekonomicznych, czymś co pozwala przetrwać
trudne czasy.
Dobrym przykładem kształtowania się
lokalnej tradycji w naszym lokalnym
środowisku była ustrońska fabryka. Od
momentu powstania w 1772 r. przez ponad dwieście lat swego funkcjonowania
miała niebagatelny wpływ na życie jej
pracowników i ich rodzin. Przez te dwa
wieki powstały tradycje robotnicze, ale też
szeroko rozpamiętywana po dziś dzień tradycja opieki zakładu pracy nad wszystkimi
mieszkańcami Ustronia. W czasach swej
świetności Kuźnia oferowała wiele usług,
prowadziła przychodnie lekarska, stadion,
dom kultury, muzeum, stawy wędkarskie,
wiele klubów hobbystycznych, hodowców
gołębi, filatelistów. Zakład zapewniał
wypoczynek letni, mieszkanie, a nawet

prowadził jesienią akcję dostarczania
w workach ziemniaków, a przed świętami
karpi. Sam pamiętam jak dziadek dostawał ziemniaki z kieleckiego. Ten zakład
wpływał na codzienne życie, kształtował
zachowania, więc dwieście lat przemysłu
w Ustroniu i istnienia tak ważnego zakładu wpłynęło na postrzeganie świata,
podejście do życia mieszkańców.W wielu
ustrońskich rodzinach zawód przechodził
z dziadka na ojca, z ojca na syna. Tu była
szkoła zakładowa i z niej rekrutowano
pracowników Kuźni. To wpływało na
kształtowanie się tradycji technicznej, myśli technicznej, która w wielu ustrońskich
rodzinach do dziś przetrwała.
Mamy też bogate tradycje uzdrowiskowe, a swe źródło mają w położeniu,
klimacie, hodowli owiec, jednak z drugiej
strony w przemyśle, z wodami leczniczymi
powstającymi na bazie żużla z wytopu
surówki w wielkich piecach. Gorący żużel
nadawał wodzie wartości lecznicze i wykorzystywany był w pierwszych zakładach
leczniczych i kąpielowych.
Tradycje związane z Kuźnią powstawały
w oparciu o tutaj zamieszkałych z dziada
pradziada. Sytuacja zmieniła się znacząco,
gdy w latach 70. powstawało nowoczesne
uzdrowisko, co wiązało się z koniecznością zatrudnienia kadry medycznej, której
nie było na miejscu. Stąd spora migracja
i przemiany w strukturze społecznej. Dziś,
po kilkudziesięciu latach, możemy powiedzieć, że w Ustroniu ludzie napływowi
wnosili pewne nowe wartości, obyczaje,
które jednak wtapiały się w miejscowy
obyczaj i etos pracy. Dzięki temu udaje się
pielęgnować to co związane jest z historią
naszego miasta. Moim zdaniem obecnie
tworzymy w miarę jednorodną społeczność, która z jednej strony pielęgnuje
tradycje, a z drugiej jest otwarta na nowe
rozwiązania pojawiające się w związku
z rozwojem miasta.
Mówiąc o miejscowej tradycji trudno nie
wspomnieć o wybitnych ustrońskich postaciach, o ludziach mających spory udział w
przekazaniu swej wiedzy i doświadczenia
następnym pokoleniom. Do takich postaci
niewątpliwie należą: prof. Jan Szczepański, Jan Wantuła, Józef Pilch i wielu,
wielu innych znamienitych ustroniaków,
także obecnie utrwalających naszą historię
w Kalendarzu Ustrońskim, Pamiętniku
Ustrońskim i w wielu innych wydawnictwach. Tym ludziom należą się szczególne
wyrazy uznania za zachowanie tego, co
w naszej tradycji najcenniejsze. Te zasady,
pokazywane są zazwyczaj jako wzór, ale
bywa też, że odnosimy się do nich z sentymentem, jako do czegoś, co, jak mówią na
cieszyńskim, już się nie wróci. Tu sztandarowym przykładem jest książka prof. Jana
Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w
ziemię”. Zakończę więc jej fragmentem o
domu rodzinnym:
Stoi pod wielkimi lipami i jasieniami,
między starym budynkiem stodoły i obory, jeszcze z gromadą kur, ale bez krów
i prosiąt. Przesłonięty piramidami domów
wczasowych z jednej strony i wielkim blokiem szpitala reumatologicznego z drugiej,
przycupnął, zmalał, ale pozostał centrum
dawnego wielkiego świata. Notował: (ws)
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nagrodzono
bombki

Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
ogłosił konkurs na najpiękniejszą bombkę świąteczną. 83 uczniów z Ustronia
wykonało bombki, choć niektórzy zrobili
inne ozdoby choinkowe. Jury w składzie
Patrycja Picha, Kazimierz Heczko, Artur
Szołdra zdecydowało, że skoro bombki to
tylko bombki, ale jednak inne prace też były
ładne, więc niektóre wyróżniono.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło
się 12 grudnia w MDK „Prażakówka”.
Wszystkich witała dyrektor Barbara Nawrotek-Żmijewska, ona też honorowała
autorów najlepszych prac:
Klasy I-III szkół podstawowych: 1. Milena Szypuła (SP-6), 2. Wiktoria Hazuk (SP1) i Oskar Doroftei (SP-1), 3. Maja Grzybek
(SP-1) i Julia Kocur (SP-2), wyróżnienia:
Jagoda Cholewa (SP-1), Joanna Machnowska (SP-1), Gabriela Cichy (SP-1), Zuzanna
Musiał (SP-5), Dawid Jurasz (SP-6).
Klasy IV-VI: 1. Agata Karolonek (SP-1),
2. Katarzyna Gomola (SP-1), 3. Joanna
Grzybek (SP-2), wyróżnienia: Hanna Steciuk (kółko plastyczne MDK „Prażakówka”), Sylwia Czyż (SP-1), Anna Łakomska
(SP-3), Karolina Gomola (SP-3), Izabela
Kunc (SP-5), Natalia Ferfecka (SP-5), Karolina Stanna (SP-6), Izabela Olma (SP-6),
Paulina Gancarz (SP-6).
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
1 Magdalena Benek (ZSEG w Cieszynie),
2. Sylwia Czerwińska (G-1), 3. Izabela
Cieślar (Zespół Placówek WychowawczoRewalidacyjnych w Cieszynie), wyróżnienia: Agnieszka Benek (LO Skoczów), Konstancja Adamczyk (ZSP w Ustroniu), Julia
Heczko (G-2), Natalia Heczko (G-2).
Wyróżnienia za ozdoby choinkowe: Wojciech Kidoń (SP-3), Nikola Michalik (SP3), Patryk Piec (SP-2).
Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy, gadżety firmowe, miejskie kalendarze ścienne, długopisy, czekoladowe
lizaki, nagrody rzeczowe. Jury podkreśliło różnorodność technik plastycznych
i pomysłowość autorów prac. (ws)
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Dominowały nastroje świąteczno-zimowe.
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powrót do zdrowia
Rozmowa z prof. nadzw. Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Jarosławem Cholewą,
kierownikiem Zakładu Rekreacji Fizycznej

Po nazwisku można wnioskować, że jest pan związany z ziemią
cieszyńską. Na ile to słuszne domniemanie?
Pochodzę z ustrońskiej rodziny, która od pokoleń mieszkała
w Ustroniu na Gojach. Pradziadek w okresie międzywojennym
pracował w Kuźni Ustroń, wtedy zakładach Brevillier-Urban,
natomiast dziadek, Józef Cholewa, całe życie poświęcił pracy
w Kuźni, będąc kowalem a później nauczycielem zawodu. Ja
praktycznie całe dzieciństwo spędziłem w Ustroniu. Rodzice
w poszukiwaniu pracy przenieśli się na Górny Śląsk, jednak każdą wolną chwilę, wakacje, weekendy, spędzaliśmy w Ustroniu.
Najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa to czas spędzony
u dziadków na Gojach.
Czyli można powiedzieć, że jest pan ustroniakiem z dziada
pradziada?
Zdecydowanie tak. Po latach spędzonych w Katowicach, związanych z nauką i pracą, podjęliśmy wspólnie z żoną decyzję
o przeprowadzce do Ustronia. Z jednej strony ze względu na patriotyzm lokalny, z drugiej ze względu na sentyment i przepiękną
lokalizację miasta.
Pamięta pan Ustroń sprzed lat, a obecnie jest pan mieszkańcem. Jak pan ocenia zmiany w naszym mieście?
Zmiany są widoczne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla
odwiedzających nas gości. Moim zdaniem ostatnia dekada zdecydowanie wyróżnia się na tle lat wcześniejszych. Przebudowa
rynku, otwarcie Parku Zdrojowego i Pijalni Wód, zagospodarowanie Parku Kuracyjnego są przykładami zmian, którymi zyskujemy
w opinii turystów.
A co się panu w Ustroniu mniej podoba?
Zapewne każdy z mieszkańców na swój subiektywny sposób ocenia miasto. Moim zdaniem plusów jest więcej niż minusów. Nie
chciałbym wskazywać na elementy dające w mniejszym stopniu
powody do dumy, ponieważ jako życiowy optymista staram się
podkreślać to co dobre.
Gdy jednak spojrzymy na infrastrukturę sportową, wielu
trenerów ma zastrzeżenia.
Zapewne tak. Niepokoić może przedłużający się czas budowy
krytej pływalni w miejscu cieszącego się wcześniej dużą popularnością odkrytego basenu. Biorąc pod uwagę stopień czystości
Wisły, możliwości zażywania kąpieli w sezonie letnim są ograniczone. Stadion na pewno wymaga remontu, ale czytając Gazetę
Ustrońską, dowiedziałem się, że takie plany istnieją. Koniecznym
wydaje się udostępnienie stadionu dla osób niezwiązanych bezpośrednio z klubem sportowym. Pamiętając o szeroko rozumianej
rekreacji w Polsce i w Europie, każdy powinien mieć możliwość
ćwiczenia i biegania na stadionie ogólnodostępnym.
(cd. na str. 7)
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W 1937 r. nakładem Zjednoczenia Związków Niewiast
Katolickich w Czechosłowacji
ukazała się „Nasza kuchnia”.
W tych dniach ukazał się reprint tej książki, a napisała
ją Walburga Fójcikowa gromadząc 1267 oryginalnych
i sprawdzonych przepisów.
Bardziej znana jest „Kuchnia
śląska”, przy czym jej autorka
Emilia Kołder była uczennicą
W. Fójcikowej w przedwojennej Polskiej Prywatnej Szkole
Zawodowej Żeńskiej w Orłowej.
We wstępie Pawła Lipki
z 1937 r. czytamy:
Autorka naszej książki, która
przynosi chlubę polskiej niewieście śląskiej, jest zaszczytnie nam wszystkim znana p.
Walburga Fójcikowa, długoletnia kierowniczka polskiej szkoły gospodarstwa domowego
w Orłowej. Cały zastęp dorostu na gosposie wychodził rok
rocznie z pod wytrawnego jej
kierownictwa, a znalazłwszy
się na samodzielnej stopie,
zatęsknił za cennymi wskazówkami szkolnymi, pragnął
treściwego zestawienia przepisów kulinarnych dla szarzyzny
życia.
Książka zawiera także słowniczek, z którego dowiadujemy

się, że buchciki to drożdżówki
a zazwor to imbir. Są przepisy
znane, ale bardzo rzadkie jak
ten na żabki smażone:
Najsmaczniejsze żabki są przy
końcu lata. Dostać je można na
targach już przygotowane, obciągnięte ze skóry. Jada się tylko
tylne udka, które posolić godzinę
przed smażeniem. Wysuszyć je
w serwetce, otarzać w mące,
w jajku i tartej bułce i smażyć
w ceresie lub maśle aż się ładnie zarumienią. Podaje się do
żabek zieloną sałatę i młode
ziemniaczki.
„Nasz kuchnia” do nabycia
w Ustroniu w Miejskiej Informacji Turystycznej na rynku.

Pieczeń wołowa z czosnkiem
Na tę pieczeń wziąć mięso odleżane. Umyte posolić, wpierw
utłuc pałeczką, skropić dobrze octem lub cytryną i zostawić
przez 1/2 godziny. Poddusić na maśle sporo szatkowanej
cebuli, włożyć do tego mięso i przypiec z obu stron. Obłożyć
je cienkimi plastrami słoniny, podlać zimną wodą, dodać
kawałek czosnku i dusić w rurze pod przykrywką aż będzie
miękkie. Obsuć trochę mąką i przyrumienić odkrytą przy
silnym ogniu. Pieczeń pokrajać, zalać przecedzonym sokiem
i poddusić jeszcze przez kilka minut. Wydać obłożoną ziemniakami, ogórkiem lub sałatą świeżą. Podać do niej można
różnego rodzaju sałaty i kapustę.
Na 1 kg mięsa 10 dkg masła, 5 dkg słoniny, 6 dkg cebuli,
1 ząbek czosnku, 1 dkg soli, łyżkę soku cytrynowego lub
octu.
Flaczki
Wybrać u rzeźnika białe i tłuste flaczki, obskrobać je
w domu jeszcze raz, wymyć dobrze i wymoczyć w zimnej
wodzie. Zagotować raz, wyrzucić na misę, zalać zimną
wodą i oczyścić jeśli mają końca ciemne. Dopiero nastawić
z miękką wodą, a gdy już będą dosyć miękkie, dodać większą
ilość jarzyn; gdy już jest wszystko miękkie, pokrajać flaczki
w jak najdłuższe cienkie paseczki, zalać przecedzonym rosołem, w którym się gotowały. Zrobić małą zaprażkę, zalać
rosołem z flaczków, zagotować i wlać na flaczki. 1/2 godziny
przed podaniem flaczki posolić, popieprzyć, dodać trochę
imbiru, szczyptę gałki muszkatołowej, trochę majeranku
i maggi. Kto chce może dodać 1/4 litra mleka albo śmietany
i octu do smaku.
19 grudnia 2013 r.

powrót do zdrowia
(cd. ze str. 6)

Słyszy się różne głosy o tym, jak ten stadion powinien wyglądać. Czy tylko piłkarski, czy też kompleks sportowy zarabiający na siebie. Jakie jest pana zdanie?
Tendencją ogólnoświatową jest budowa obiektów wielofunkcyjnych pozwalających uprawiać wiele dyscyplin sportu. Budowa
stadionu tylko piłkarskiego jest możliwa w klubach mających
duże środki finansowe, potrafiących przyciągnąć bardzo dużą
liczbę kibiców i to pod warunkiem, że w danej miejscowości
są jeszcze inne obiekty sportowe. Moim zdaniem w Ustroniu,
budowa płyty boiska z wysokiej jakości murawą wraz z bieżnią czterotorową oraz bocznymi boiskami, dałaby możliwość
wykorzystania obiektu zarówno przez sportowców jak i osoby
podejmujące rekreacyjną aktywność ruchową.
Dla niektórych rodziców propagowanie sportu wyczynowego
jest najważniejsze, gdyż liczą na to, że gwiazdami zostaną ich
dzieci, że będzie to ich zawód.
Nie można jednoznacznie określić, czy posyłanie dziecka w wieku
sześciu czy dziesięciu lat na zajęcia do klubu sportowego jest
związane z dążeniem do sukcesu sportowego w określonej dyscyplinie czy jest związane z zaspokojeniem potrzeb ruchowych
dziecka i kształtowaniem pozytywnych nawyków w stosunku
do kultury fizycznej. Wierzę w to, że rodzice są świadomi, że
sukces na najwyższym światowym poziomie, to kilkunastoletni
okres ciężkiej pracy i wyrzeczeń dostępny tylko dla nielicznych.
Uczestnictwo w sporcie niesie ze sobą wiele korzyści dla dziecka.
Stymuluje rozwój biologiczny a także kształtuje m.in. samodyscyplinę, umiejętność współdziałania. Oprócz walorów zdrowotnych
ma również aspekt wychowawczy.
A gdy dziecko ma spełnić niezrealizowane marzenia o karierze
sportowej tatusia?
Rodzice są głównym motorem podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci. Badania naukowe przeprowadzone na grupie 6-7
letnich młodych sportowców wykazały, że w około 60% przypadków decyzję o rozpoczęciu treningów w klubach sportowych
podjęli rodzice. Tylko około 5% dzieci uczęszczających w tym
wieku na zajęcia sportowe, samodzielnie wybrało daną dziedzinę sportu. Rola rodziców jest bardzo ważna, pozostaje pytanie,
gdzie jest złoty środek, czyli z jednej strony ambicje rodziców,
ich motywacja, z drugiej realizacja potrzeb ruchowych dziecka,
sprawiających mu przyjemność i radość.
A jak pan trafił do sportu? Jak został pan profesorem?
Ze sportem związany jestem od najmłodszych lat. W szkole
podstawowej trenowałem zapasy, później biegi lekkoatletyczne,
narciarstwo biegowe a w szkole średniej kajakarstwo i skoki
o tyczce...
...a tyczka jest dość popularna w Ustroniu.
Z radością obserwuje rozwój tej dyscypliny sportu zwłaszcza
w konkurencji kobiet, które odnoszą coraz większe sukcesy. Jest
mi szczególnie miło, że byłem promotorem pracy magisterskiej
obecnej trenerki Magdaleny Kubali, która była jedną z pierwszych
zawodniczek w skoku o tyczce w Ustroniu. Tematyka pracy dotyczyła treningu sportowego w tej konkurencji sportowej.
Studiował pan na AWF w Katowicach?
Tak, jednocześnie na kierunku wychowania fizycznego i fizjoterapii. W trakcie ostatniego roku studiów zaproponowano mi
podjęcie pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Sportu.
Ponieważ sport stanowił znaczną część mojego życia, propozycję tą przyjąłem z wielką radością. Główny nurt prowadzonych
przeze mnie badań naukowych dotyczył efektywności szkolenia
sportowego. W jaki sposób trenować aby wynik sportowy był
najlepszy? W tym nurcie mieściła się moja praca doktorska
„Model matematyczny i sterowanie optymalne treningiem sportowym” i późniejsza praca habilitacyjna „Sterowanie procesem
treningowym”.
Obecnie jest pan kierownikiem Zakładu Rekreacji Fizycznej
AWF. Dla mnie rekreacja, to wypoczynek, a tymczasem okazuje się, że jest to dyscyplina nauki. Czym się zajmuje?
Rozwój społeczeństwa i zmiany cywilizacyjne powodują zmianę trybu życia. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek zdajemy
(cd. na str. 8)
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powrót do zdrowia
(cd. ze str. 7)

sobie sprawę z tego, że jeśli nie umiemy panować nad naszym
czasem, wówczas z reguły nasz czas panuje nad nami. Problem
wykorzystania czasu wolnego jest nie tylko przywilejem, ale staje
się symbolem aktywnego stylu życia i jednocześnie warunkiem
jego jakości. Rekreacja jest pojęciem związanym z szeroko rozumianym wykorzystaniem czasu wolnego. Słowo „rekreacja”
wywodzi się z języka łacińskiego, w którym recreatio oznacza
powrót do zdrowia, sił. Jak to zrobimy, zależy od nas. Staramy
się określić jakie są determinanty i uwarunkowania aktywności
rekreacyjnej, czyli co motywuje ludzi do aktywności fizycznej
oraz jaka to powinna być aktywność. Inna dla dzieci, ludzi dorosłych jak i seniorów.
Do jakiego wieku uprawianie sportu jest wskazane?
W listopadzie 81-letni Jan Morawiec z Łodzi został mistrzem
świata w maratonie, a prof. Jan Ślężyński w wieku 82 lat ustanowił
rekord Polski oldbojów w pływaniu na dystansie 1500 metrów.
To argument potwierdzający tezę, że aktywność fizyczną można
podejmować w każdym wieku.
W powszechnym odczuciu rekreacja to również grillowanie
nad Wisłą.
Bierne formy spędzania wolnego czasu są także nam potrzebne,
ale nie mogą stanowić jedynej formy relaksu. Jeśli symboliczne
grillowanie uzupełni pływanie, jazdę na rowerze a nawet spacer,
to można mówić o prawidłowych zachowaniach prozdrowotnych.
Natomiast jeśli jest to jedyna forma wypoczynku, to należy liczyć
się z problemami zdrowotnymi.
Czy prowadzi się badania dotyczące zachowań rekreacyjnych
Polaków?
Gromadzenie danych dotyczących zachowań rekreacyjnych daje
możliwość opracowania konkretnych programów dla promocji
zdrowia, ułatwia identyfikowanie tej części populacji, która
szczególnie zagrożona jest hipokinezją, dlatego badania obejmują
nie tylko Polaków, ale całą Europę. Statystycznie 38% Europejczyków uprawia sport nie mniej niż raz na tydzień. Najbardziej
usportowione kraje to Finowie (75%) i Szwedzi (72%). Polacy
znajdują się w grupie, w której sport uprawia się najrzadziej
(25%). W Polsce najczęściej podejmują aktywność fizyczną osoby
z wyższym wykształceniem (30%), częściej osoby zajmujące wysokie pozycje zawodowe i ekonomiczne oraz mieszkańcy dużych
miast. Aktywność fizyczna maleje również z wiekiem.
Czy można powiedzieć, że przy uprawianiu sportu przez
osoby starsze mamy do czynienia także z pokonaniem tzw.
bariery wstydu?
Wstydzimy się coraz mniej. Dwadzieścia lat temu osoba biegająca
była narażona na kpiny, docinki, uśmiechy. Sam biegam i wiem
jak to wyglądało. Obecnie spotykam się z podobnymi reakcjami
bardzo rzadko. Poprzez prowadzone akcje społeczne liczba osób
biegających i uprawiających inne formy ruchu np. nordic walking
jest coraz większa. Są to osoby, z których warto brać przykład.
Czy uprawiane sportu przez dziecko ma wpływ na to, czy
będzie to robić jako starsza osoba?
Aktywność fizyczna w poszczególnych okresach życia pełni
różną rolę. U dzieci i młodzieży ma głównie funkcję stymulującą,
w wieku dorosłym - podtrzymującą poziom aktywności, natomiast
w wieku starszym obniżającą tempo procesów inwolucyjnych,
czyli związanych ze starzeniem się organizmu. Nie jesteśmy
w stanie ich zatrzymać, ale możemy spowolnić ich przebieg.
W zdecydowanej większości uprawianie sportu w wieku młodzieńczym staje się nawykiem i jest kontynuowane w kolejnych
latach życia. U dzieci pierwszy etap szkolenia to zachęcenie do
uprawiania sportu, więc nie trening, ale zabawa w sport. Przez
to wyrabia się potrzebę ruchu, który jest częścią zdrowego stylu
życia. Zdecydowana większość uprawiających sport wyczynowo
podejmuje aktywność fizyczną w wieku starszym.
Pytam o to nie bez powodu, bo słyszymy o słabej frekwencji
uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. Wielu w ogóle
jest zwolniona z wszelkich zajęć sportowych w szkołach.
Cieszy dyskusja na ten temat, podjęta w środkach masowego
przekazu, gdyż zwraca uwagę na istotę zagadnienia. Nikt nie

Ferie zimowe z Prażakówką
20-22.01 (poniedziałek-środa)
WARSZTATY CERAMICZNE
godz.10.00 - 13.00 – sala nr 8 (II piętro)
Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe techniki stosowane
w ceramice (tworzenie form z bryłki gliny plastycznej, sposób
tworzenia z plastra gliny oraz formowanie wyrobów metodą
wałeczkową). Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 15
osób. Prowadzenie: Marta Czech-Śniegulska. Cena za udział:
30 zł za 3 dni. Zapisy dzieci w wieku od 7 lat oraz płatność
w sekretariacie MDK do 13 stycznia 2014 r. w godz. 8.00-16.00.
23.01 (czwartek)
GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE
godz. 10-14 – sala nr 7 (I piętro)
Anna Darmstaedter, Katarzyna Rymanowska
24.01 (piątek)
KRĘGLE W HOTELU OLYMPIC
godz. 10.00-14.00
Katarzyna Rymanowska, Anna Darmstaedter
27.01 (poniedziałek)
WYJŚCIE DO LEŚNEGO PARKU NIESPODZIANEK
godz. 10.00-14.00
Anna Darmstaedter i Katarzyna Rymanowska
Na gry i zabawy oraz kręgle i do leśnego parku wstęp wolny.
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu MDK do 13 stycznia 2014 r. w godz. 8.00 – 16.00.
28-29.01 (wtorek-środa) oraz 30-31.01 (czwartek-piątek)
WARSZTATY CYRKOWO-ARTYSTYCZNE
godz. 10-13 – sala widowiskowa
Na czterodniowych warsztatach cyrkowych dzieci będą miały
okazję poznać tajniki żonglerki, nauczą się wykonania sztuczki
nie-magicznej, poznają pierwsze rekwizyty cyrkowe. To wszystko
przy dobrej muzyce i w radosnej atmosferze. W ramach warsztatów uczestnicy opanują żonglerkę poi, flowerstick, talerzami.
Ponadto w czasie warsztatów prowadzone będą zajęcia artystyczne z dziedziny plastyki i szeroko pojętego rękodzieła. Grupa
warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób. Prowadzenie:
Sławomira Kalisz. Cena za udział w warsztatach cyrkowych: 40
zł za 4 dni. Zapisy dzieci w wieku od 7 lat oraz płatność w sekretariacie MDK do 13 stycznia 2014 r. w godz. 8.00-16.00.

(cd. na str. 9)
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książki zawsze
i wszędzie
Wbrew pesymistycznym przewidywaniom nadal wielu ludzi
uważa, że nic nie zastąpi zapachu właśnie kupionej książki.
Że wyjątkowy jest szelest przewracanych kartek, widok
ich pożółkłych brzegów i moment, gdy zaczynamy lekturę.
Nieporównany z niczym jest dotyk papieru różnej grubości,
gładkości, faktury, nowego i lśniącego albo już zszarzałego,
który nabrał przyjemnej szorstkości. O tym, że tradycyjnie
wydrukowane książki towarzyszą nam wszędzie, wiele
mogą powiedzieć pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ustroniu.

– Zniszczenia, jakich czytelnicy dokonują na książkach są oczywiście przykre, ale też bardzo zaskakujące – stwierdza dyrektor
biblioteki Krzysztof Krysta. – Już nie mówię o takich trywialnych
przypadkach, gdy książka jest rozklejona, rozerwana, popisana.
Albo dowiadujemy się, że czytelnik ma małe dziecko, bo zamiast
w kolorowance, wyżywało się artystycznie na kartach powieści.
Dostajemy tomy zalane piwem, kawą, z wypalonymi dziurami,
ubrudzone smarem, utopione w wannie i potem wysuszone. Najdziwniejszy przypadek, jaki nam się przytrafił, to było znalezienie
połowy panierki pomiędzy kartami, z czego wywnioskowaliśmy,
że ktoś użył kotleta jako zakładki.
Można podziwiać determinację ludzi, którzy czytają zawsze
i wszędzie bez względu na warunki, ale szkoda książek. Jest
wyjście z sytuacji, gdy zajęci robieniem obiadu, pracą, jazdą samochodem, nie możemy oddać się czytaniu. To audiobooki i, co
najlepsze, możemy je już wypożyczać w ustrońskiej bibliotece.
– W tej chwili audiobooki są już stosunkowo tanie, zwykle tłoczone na jednej, dwóch płytkach, które są w stanie pomieścić
10 i więcej godzin czytanego tekstu – mówi dyrektor Krysta.
– Staraliśmy się stworzyć urozmaiconą ofertę, więc zakupiliśmy
pozycje klasyczne, sensacyjne, reportaże, pamiętniki, książki
satyryczne, biograficzne. Książki czytane mogą nam sprawić
wiele radości, bo są coraz lepiej realizowane. To już prawie słuchowiska, czytane przez znanych aktorów, z oryginalną muzyką
i efektami dźwiękowymi.
Audiobooki wypożyczają osoby, które mają problemy ze wzrokiem, dużo czasu spędzają w samochodzie, nie mają kiedy usiąść
z książką oraz te, które po prostu lubią w ten sposób obcować
z literaturą.
– To rozwijający się dział naszej biblioteki i na pewno mający
przyszłość – podsumowuje K. Krysta. – Pozyskujemy nowych
użytkowników, również osoby niewidzące, bo nie mieliśmy w
swoich zasobach książek napisanych alfabetem Braille`a. Dzięki audiobookom mogą już teraz korzystać z zasobów instytucji
kultury.
Po audiobooki należy się udać do wypożyczalni dla dorosłych,
a wybrać możemy spośród ponad 150 propozycji. W przypadku
płyt CD obowiązuje krótszy czas wypożyczenia. Musimy je oddać
po dwóch tygodniach, bo zainteresowanie jest duże. Zakupione
są już nagrania dla dzieci i młodzieży i będą dostępne od nowego
roku.
Monika Niemiec
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J. Cholewa z rodziną podczas Biegu Legionów.

Fot. W. Suchta

powrót do zdrowia

(cd. ze str. 8)
zaprzecza konieczności aktywności fizycznej, ale szukamy
przyczyn jej braku. Na pewno jedną z głównych przyczyn niskiej
frekwencji jest mała atrakcyjność zajęć. Lekcje wychowania
fizycznego powinny być prowadzone przez bardzo dobrze wykwalifikowanych nauczycieli posiadających zarówno wiedzę jak
i umiejętności. Liczba dzieci z lekarskimi, uzasadnionymi medycznie przeciwwskazaniami do zajęć ruchowych jest niewielka.
Kolejną przyczyną jest mała świadomość rodziców o roli ruchu
w życiu rozwijającego się człowieka.
Na początku lat 90. prawie wszystkie dzieci w ustrońskich
szkołach miały wady postawy. Czy to zmienia się na lepsze?
Bardzo cenne byłoby powtórzenie tych badań z lat 90. przy tej
samej metodologii. Wówczas uzyskalibyśmy rzetelne informacje.
Liczba wad postawy nie jest zależna tylko od sposobu prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, ale głownie od stylu życia,
czyli także od tego, co uczniowie robią poza szkołą.
Gołym okiem widać coraz więcej osób w różnym wieku uprawiających sport. Nie jest to chyba jeszcze powszechność?
Rekreacja ruchowa jest stosunkowo nową dziedziną nauki, ale
jesteśmy w stanie stwierdzić, że osób aktywnych jest coraz więcej. Tendencja jest pozytywna chociażby poprzez zwiększającą
się liczbę imprez rekreacyjnych. W Ustroniu organizowane są
otwarte zawody w narciarstwie alpejskim, biegach przełajowych,
górskich, kolarstwie, nordic walking, tenisie ziemnym i stołowym,
grach zespołowych. Porównując to z latami 80. postęp jest niesamowity. Zawsze pozostaje niedosyt, że można zrobić więcej ale
w Ustroniu każdy może znaleźć coś dla siebie.
W jednym z miasteczek francuskich zbliżonych wielkością
do Ustronia, w klubie jest zarejestrowanych 1500 osób
w różnym wieku. Uczestniczą w zajęciach pod okiem trenera,
mają stałe zajęcia. U nas trzeba wszystko organizować na
własna rękę, nie ma struktur sportowych dla osób w wieku
średnim i wyższym.
Dobrze porównywać się do lepszych, bo wiemy co trzeba jeszcze zmienić. W Polsce osoba starsza w potocznym rozumieniu,
opiekuje się wnukami, ogląda telewizję i robi na drutach. Dopiero
rodzi się tradycja aktywności osób starszych. Zapewne wiele
zależy od środków finansowych, od dostępności obiektów dla
osób dojrzałych i tu przemiany następują zbyt wolno. Trudno
oczekiwać zmian na lepsze w ciągu roku czy dwóch, ale zmiany
są zauważalne. Będąc z żoną na konferencji naukowej w Chinach
podziwialiśmy osoby starsze ćwiczące na trawnikach w centrum
Pekinu. Nie wzbudzało to żadnego zainteresowania przechodniów, bo to wynik kilkusetletniej tradycji.
Co doradza pan osobie chcącej uprawiać sport, która wcześniej nigdy tego nie robiła i teraz nie wie, jak się do tego
zabrać?
(dok. na str. 10)
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powrót do zdrowia

(dok. ze str. 9)
Najkorzystniej jest zasięgnąć rady u specjalisty czyli instruktora
aktywności ruchowej, osoby kompetentnej, potrafiącej udzielić
pierwszych wskazówek. Rodzaj aktywności powinien być dobrany
odpowiednio do możliwości i zainteresowań. Ważne jest, aby nie
zrazić, a zachęcić. Z dużą dozą ostrożności podchodzę do poszukania
rozwiązań w internecie czy prasie. Pozostaje pytanie, gdzie szukać
instruktora w Ustroniu? Tu nasuwa się myśl powołania centrum
kultury fizycznej, do którego takie osoby mogłyby się zgłaszać.
Czy absolwent AWF jest przygotowany do zajęć z osobami
starszymi?
Programy studiów są tak skonstruowane, że przygotowują do pracy
z każdą grupą wiekową. Ostatnio rozwijającą się specjalnością jest
trener personalny, przygotowany do pracy z osobami w różnym
wieku. Nową specjalnością jest kinezygerontoprofilaktyka przygotowująca instruktorów do pracy z osobami starszymi. Wierzę w to,
że absolwent AWF potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić zajęcia w każdej grupie wiekowej, tak by było one bezpieczne
i z korzyścią dla zdrowia osoby ćwiczącej.
Startował pan z rodziną w tegorocznym Biegu Legionów. Odbyło się to bez oporów?
Rodzinnie jesteśmy związani z aktywnością ruchową. Żona Joanna
jest także pracownikiem naukowym AWF w Katowicach, pracuje
w Katedrze Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
w Neurologii i Neurochirurgii, specjalizuje się w rehabilitacji osób
cierpiących na chorobę Parkinsona. Aktywność ruchowa jest jej
również bliska.
Córka Jagoda od najmłodszych lat bierze z nas przykład. Już
w wieku pięciu lat uczestniczyła w biegu maratońskim pokonując
samodzielnie 8 km, w kolejnych latach 12 km i 16 km, pływa
z nami kajakiem zdobywając Dziecięcą Odznakę Kajakową PTTK
Kiełbik, jeździ na rowerze, gra w badmintona. Wyraźnie muszę
podkreślić, że robi to, bo lubi i chce, a nie dlatego, że takie są
oczekiwania rodziców. Dlatego udział w Biegu Legionów był dla
nas ogromną przyjemnością.
A u taty profesora z AWF nie rodzi się myśl, że dobrze byłoby,
gdyby została wybitnym sportowcem?
Znam specyfikę sportu wyczynowego i wiem jakim kosztem osiąga
się sukces, a do tego jest to obarczone bardzo małym prawdopodobieństwem. Geniusz to talent plus pracowitość, dodatkowo wybitni
trenerzy i wiele innych czynników ze szczęściem włącznie. Aby
zacząć potrzebna jest motywacja, natomiast nawyk jest tym, co
pozwala wytrwać i osiągnąć sukces.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
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szlachetna paczka

Uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1
kolejny raz biorą udział w akcji „Szlachetna Paczka”, kooordynuje ją siostra Karolina. Program realizowany jest w Polsce po
raz trzynasty i polega na wybraniu konkretnych rodzin, którym
przygotowuje się paczki. Wtedy pomoc jest najbardziej trafiona,
bo wiadomo np. ile w rodzinie jest dzieci, w jakim są wieku itd.
W tym roku duże i bardzo ciężkie pakunki trafią do 10 rodzin
z Ustronia i jednej spoza naszego miasta. Już w tej chwili spakowanych jest ponad 70 pudeł, ale będzie ich znacznie więcej.
W zeszłym roku przekazano ponad 120 szlachetnych paczek. Siostra Karolina podkreśla, że bez zaangażowania rodziców uczniów,
akcja nie powiodłaby się.
Monika Niemiec

19 grudnia 2013 r.

znikną
ruiny

Rok 2014 będzie szczęśliwy dla mieszkańców Nierodzimia. Zakończy się przebudowa skrzyżowania ulicy Katowickiej,
Skoczowskiej i Wiejskiej i zaczną funkcjonować światła. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy, którzy od lat żyją podzieleni niebezpieczną
dwupasmówką. Ale w następnym roku
poprawi się również estetyka okolicy,
bo wreszcie znikną szpetne pozostałości
po domu wczasowym „Kolejarz”. Kiedy
budynku pozbył się pierwszy właściciel, zaczął popadać w ruinę. Przechodził
z rąk do rąk, ale kolejni właściciele kupowali go tylko jako inwestycję, myśląc
o sprzedaży z zyskiem, a nie o remontowaniu. W końcu gmach przejęli bezdomni
i zaradni, którzy zaczęli wynosić z dawnego hotelu wszystko, co się dało. Prawdopodobnie nie zostało tam już nic, co
można by sprzedać lub wykorzystać.
Budynek straszy. Oburzali się mieszkańcy, apelowali do władz, żeby coś z tym
zrobić. Samorząd apelował do właściciela, ale zmusić go do niczego nie mógł.
Wyjściem mogła być rozbiórka na koszt
miasta i później wyegzekwowanie zwrotu
kosztów, ale sprawa w sądach mogłaby
się ciągnąć latami. Znalazł się wybawca.
Przedsiębiorca z Ustronia kupił ruderę
i prawdopodobnie już na wiosnę zostanie
rozebrana. Kosztować go to będzie ok.100
tys. zł. Na razie nowy właściciel chce
pozostać anonimowy, ale cieszy się, że
będzie mógł przyczynić się do poprawy
wizerunku miasta. Na miejscu straszącego
wybitymi oknami i odrapanymi murami
budynku powstanie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy.
Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec
19 grudnia 2013 r.			
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W latach 1928-1929 zbudowano asfaltową drogę z Katowic
do Wisły przez Ustroń. Później, w 1934 r. oddano do użytku,
jak to wówczas nazywano, autostradę górską na Równicę. Kolej do Ustronia doprowadzono w 1888 r., natomiast do Polany
w 1928 r. uroczyście przekazując dworzec 15 marca. Do Wisły
kolej dotarła w 1929 r. z hucznym otwarciem 10 lipca.

Budowa mostu żelbetowego w Nierodzimiu na drodze Skoczów-Wisła: robotnicy przy pracy. Rok 1928.

Budowa drogi z Ustronia do Wisły. Robotnicy podczas pracy. Widoczna maszyna do smołowania drogi. Rok 1929.
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Budowa linii kolejowej Ustroń-Wisła-Głębce - fragment budowy.

Most kolejowy w Polanie na linii kolejowej Ustroń - Wisła. Robotnicy przy budowie mostu. Rok 1928.

19 grudnia 2013 r.			
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totalna inwigilacja

W szkole po dziennik mogli chodzić tylko zaufani uczniowie. Czasem
trzeba go było przynieść od innego nauczyciela, czasem z sekretariatu.
Od kilku lat zgodnie z zapisem ustawy o ochronie danych osobowych
dziennik mogli nosić tylko pracownicy szkoły. Było to dość kłopotliwe.
Dziennik to księga, w której zapisane są wszystkie winy i zasługi
uczniów. Kronika przypadków szkolnych i pracy nauczycieli. Indeks wywołujący dumę, zatroskanie, złość u rodziców. Teraz przestał być tabu.
Ten symbol szkolnego życia zniknął z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, bo od
1 września 2013 roku jego funkcję przejął dziennik elektroniczny.

– Przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia
prawie nie spałam – przyznaje Katarzyna
Szewieczek, wicedyrektor G-2. – Jakby
coś nie wyszło, wszystko byłoby na mnie.
Zostalibyśmy z niczym, bo nawet nie kupiliśmy tradycyjnych dzienników.
– Tak, to pani Szewieczek postanowiła
zrobić rewolucję w naszej szkole – potwierdza dyrektor Iwona Werpachowska.
– Mówiąc poważnie, zaproponowała to
rozwiązanie i zaczęliśmy się nad nim
poważnie zastanawiać. Kiedy rozważyliśmy wszystkie za i przeciw, oczywiście
na korzyść tych pierwszych, kupiliśmy
program i testowaliśmy go na jednym
komputerze.
Żeby jednak poznać jego funkcje trzeba
było pracować w sieci i to był kolejny
krok. Techniczną stroną przedsięwzięcia
zajął się nauczyciel informatyki, Mirosław
Mańczyk. W każdej klasie trzeba było zainstalować komputer, stworzyć sieć, podłączyć do serwera. To kolejne posunięcie.
Wyposażenie sal w komputery nie było
bardzo kosztowne. W niektórych sprzęt
już działał, a dodatkowo udało się kupić
wysokiej klasy używane komputery za 650
zł sztuka. Do nauki wzięli się nauczyciele.
Co ciekawe, ci starsi byli bardziej zaangażowani niż niektórzy młodzi, używający
komputera na co dzień.
Co panią skłoniło do tego, żeby wywoływać w szkole takie zamieszanie? – pytam
Katarzynę Szewieczek.
– W pracy nauczyciela jest dużo biurokracji. Trzeba wpisywać obecności, nieobecności, spóźnienia, oceny, informacje
za co są te oceny. Podliczać frekwencję,
wyliczać średnie ocen. Jednak najbardziej
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żmudne jest ręczne wypisywanie świadectw i przyznaję, że tego najbardziej nie
lubię, bo wtedy mam dwa dni wyjęte z życiorysu – odpowiada wicedyrektor G-2.
Drukowanie świadectw to była pierwsza funkcja dziennika, jaką wykorzystano
w szkole. Wprawdzie pani dyrektor miała
mieszane uczucia z tym związane, bo
uważa, że ręcznie wypisany dokument
ma duszę, ale była pod wrażeniem, gdy
w jeden dzień wszystkie świadectwa miała
na biurku. Oczywiście na każdym z nich
znalazł się odręczny podpis pani dyrektor.
Niecałe dwa lata przygotowań i zdecydowano rzucić się na głęboką wodę.
Początkowo zastanawiano się nad systemem mieszanym, ale po konsultacjach
z nauczycielami szkół, w których wirtualny dziennik wprowadzono wcześniej,
postawiono na radykalne rozwiązanie.
I udało się. Wszystko działa bezbłędnie
i nawet oportuniści przyznają, że dziennik
elektroniczny się sprawdza.
– Dwa razy zdarzyły się przerwy w jego
funkcjonowaniu, z powodu braku prądu
i zablokowania serwera, ale po kilku
godzinach wszystko wróciło do normy
– wyjaśnia dyrektor Werpachowska. – W
razie czego dysponujemy listami uczniów.
Jednak mogę stwierdzić, że wszystko
działa bez zarzutu.
Pytanie: Jak to działa?
Dostęp do dziennika ma dyrekcja,
nauczyciele i… tu całkowita nowość
– uczniowie oraz rodzice. Dzięki temu
możliwa jest komunikacja między wszystkimi grupami użytkowników. Prowadzący lekcje wstukują do komputera to, co
dawniej nanosili na papier: tematy lekcji,

obecności, zapowiedziane sprawdziany,
a nawet zadania domowe. I to wszystko
mogą przeczytać uczniowie i ich rodzice.
Jest też możliwość korespondowania między nauczycielem a rodzicami.
Uczniowie nie mogą się już tłumaczyć,
że nie wiedzieli, co było na zadanie, albo,
że był zapowiedziany sprawdzian, bo
w każdej chwili mogą to sprawdzić. Najważniejsze, że korzystają z tych udogodnień.
– Pytam jeszcze czasem uczniów, czy
zapisać na tablicy termin klasówki, a oni
odpowiadają, że nie trzeba, bo wszystko
im się wyświetli. Nie tylko to, kiedy będzie sprawdzian, ale też, z jakiego zakresu
materiału.
Mogą to także sprawdzić rodzice i na
przykład nie pozwolić synowi czy córce
pójść do kina, bo następnego dnia jest
sprawdzian.
– Można powiedzieć, że uczeń jest totalnie
inwigilowany – przyznaje wicedyrektor
Szewieczek. – Rodzic może skontrolować wszystko. Czy dziecko jest w szkole,
czy jest na danej lekcji, czy się spóźniło.
Również jakie ma oceny z każdego przedmiotu i za co je dostało. Informacja o nowych stopniach wyświetla się natychmiast,
a można sobie dodatkowo, już odpłatnie,
zamówić usługę, dzięki której przychodzą
sms-owe zawiadomienia o ruchu na koncie
dziecka. To, czy rodzice korzystają, to już
inna sprawa, ale nauczyciel może sprawdzić, ile razy mama czy tata wchodzili na
konto ucznia. Trochę biedne te dzieci.
Zastanawiam się, czy rodzicom się to
podoba i czy nie woleliby osobistego
kontaktu z pracownikami szkoły. Dyrektor
szkoły podkreśla, że kontakt wirtualny
nie zastąpi indywidualnych konsultacji
i tłumaczy:
– Nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ograniczyliśmy współpracę z rodzicami do
wymiany maili. Organizujemy tyle samo
wywiadówek i konsultacji, a kontakty są
bardziej konkretne i owocne, bo rozmawiamy o rozwiązywaniu problemów, o których
rodzic już wie, a nie zaskakujemy go złymi
wiadomościami. Nie słyszałam negatywnych opinii od rodziców, ani od nauczycieli. Na pewno wszyscy musimy do tej nowości przywyknąć.
Monika Niemiec
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Stacja narciarska Mt. Buller.

Fot. K. Wąsek

kangury jak sarny

Od startów w Finlandii i Szwecji rozpoczęła sezon zimowy Katarzyna Wąsek ze
Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sprtowego
„Czantoria”. Fińska Ruka podejmowała
alpejki 23 i 24 listopada, a rozegrano dwa
slalomy. W pierwszym Kasia zajęła 4. miejsce, natomiast drugi wygrała. Nieco słabiej
wypadła tydzień później w Funaesdalem
w Szwecji, gdzie rozegrano slalom gigant.
Co ważne, w slalomie zaliczyła poniżej
40 punktów FIS co powinno procentować
w kolejnych startach. Najważniejszy
w tym sezonie będzie start w Jasnej na Słowacji w Mistrzostwach Świata juniorów.
Przygotowania do zimy trwały przez
całe lato. W sierpniu K. Wąsek poleciała
na obóz do Australii z trenerem Piotrem
Ilewiczem. Przebywali tam od 23 lipca do
19 sierpnia. Pisaliśmy już o startach Kasi
na antypodach, warto jednak przypomnieć,
że powróciła z tytułem wicemistrzyni Australii. Jednak pod względem sportowym
nie było to udany wyjazd.
– Gdy lecieliśmy do Australii podczas
przesiadki w Dubaju kolega ze Słowacji
napisał mi, że oni lecą do Nowej Zelandii, bo w Australii kiepsko ze śniegiem
i odwołują zawody. Myśmy tam siedzieli przez pierwsze dwa tygodnie raczej
w siłowni niż na stoku – mówi K. Wąsek.
– W sumie na tyczkach mieliśmy trzy
treningi. W miastach w ogóle nie było
śniegu, a niewiele wyżej w górach. Zima
wygląda tak, że jest około 5-6 stopni
ciepła, poniżej zera schodzi rzadko. Nie
wiem jak to robią, ale od dwóch stopni
w plusie już śnieżą.
W większości była to luźna jazda po
miękkim śniegu, a do tego często padał
deszcz i odwoływano zawody. W Mistrzostwach Australii startowała tylko jedna
zawodniczka rok starsza od Kasi. Reszta
powyżej dwudziestu lat.
Na początku obozu ekipa z Polski zamieszkała w małym miasteczku, a właściwie osadzie, gdzie była tylko stacja
benzynowa ze sklepem spożywczym. Coś
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zjeść można było w miasteczku oddalonym
o 20 km, natomiast do najbliższego miasta,
takiego wielkości Ustronia, było 100 km.
Zawody, które udało się przeprowadzić
odbyły się w Thredbo i Mt. Buller, stacjach
narciarskich bardzo popularnych w Australii i obleganych przez narciarzy.
– W ośrodku Mt. Buller położonym 200
km od Melbourne bardzo dużo narciarzy
– mówi K. Wąsek. – Zresztą tam jest tak
w każdym ośrodku, w Thredbo mnóstwo
ludzi z Sydney, pomimo że jest oddalone
o 450 km. W życiu bym nie poleciała
do Australii na narty dla przyjemności.
W Europie mamy tak świetne warunki,
a do tego dobre wyciągi i jest tanio. W Australii krzesełka najczęściej bez podpórek
na nogi. Strasznie stare, bardzo drogie.
U nas narciarze mają problem, gdy trzeba
zapłacić za parking 10 zł za dzień. Tam,
żeby w ogóle wjechać na parking, trzeba
zapłacić 30 dolarów, czyli 90 zł. Potem
dopłacić w zależności od tego ile stoimy.

Sierpień w Australii.

Wyciąg na cały dzień kosztuje minimum
100 dolarów, przy czym podobno średnia
zarobków wynosi 4500 dolarów.
Kasia poczyniła wiele ciekawych spostrzeżeń:
– W telewizji dużo reklam ośrodków
narciarskich, pokazują zawodników, są
audycje o klubach. Generalnie zachęcają
do narciarstwa.
– Jędzą tylko chleb tostowy, a normalny
chleb, taki jak u nas, kosztuje powyżej 10
dolarów. Głównie korzystają z jedzenia na
wynos, chyba lubią hamburgery.
– Kangury tak jak u nas sarny, tylko jest
ich trochę więcej. Uciekają przed ludźmi,
ale na kilkadziesiąt metrów można się
zbliżyć.
– Zauważyłam, że ludzie w ogóle nie palą
papierosów. Przez cały pobyt widziałam
jedną osobę palącą. Ale u nas papierosy
kosztują 12 zł, a tam 60 zł.
– Były spotkania z Polakami, np. raz
w windzie okazało się, że jedna pani jest
Polką. Na ulicy widać jak tam jest zróżnicowana ludność. Bardzo dużo ludzi z Azji,
pełno knajpek z chińskim jedzeniem.
To co na pewno utkwi jej w pamięci to
podróż. Całość finansował Tauron, przy
czym cześć kosztów Kasi sponsorował
Roman Król.
– W tamtą stronę było OK. Spaliśmy jedną
noc w Dubaju, mieliśmy dobry hotel i mogliśmy jeszcze zwiedzać. To było w cenie
biletu. Potem 15 godzin do Melbourne
– mówi K. Wąsek. – Z powrotem masakra.
W ostatni dzień naszego pobytu odbyły
się zawody i to dwa razy, bo wcześniej
je odwoływano. Z Thredbo na lotnisko
do Melbourne mieliśmy 7 godzin. Na
miejscu musieliśmy czekać kilka godzin
na lot, więc szwendaliśmy się po lotnisku.
Następnie lot czterogodzinny do Perth
na Zachodzie Australii, czterogodzinny
postój, do Dubaju jedenastogodzinny lot,
dwie godziny czekania, lot do Warszawy
5 godzin i następnie do domu. Nogi mi tak
spuchły, że nie byłam w stanie chodzić.
Nie wiem jak ludzie to znoszą.
Ogólnie rzecz biorąc obóz ciekawy, tylko jak mówi Kasia: „Trochę szkoda, że nie
wyszło ze śniegiem”. Wojsław Suchta

Fot. K. Wąsek
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AŁTAJ – ZŁOTE GÓRY
SYBERII

Siedzimy przy okrągłym stoliku, którego mahoniowy blat rozświetla blask
kryształowej lampy, kontrastujący z szarością popołudnia spoglądającego w okna
pokoju. Dzisiaj kończy się panowanie zimy, która swoimi kaprysami pogodowymi
częściowo zniweczyła nasze plany wycieczkowe. Kręcąc globusem zastanawiamy
się, gdzie i w jakich górach spędzić czas tegorocznych wakacji. Nagle palec zatrzymuje się na obszarze południowej Syberii, a dokładniej na górach Ałtaju, zwanych
„złotymi górami”. Już po chwili zapada jednogłośna decyzja: JEDZIEMY!

Z końcem maja jesteśmy przygotowani
do wyjazdu. Pozostały nam tylko do załatwienia wizy rosyjskie. Ale jak się okazało
nie było z tym większego problemu. Ósmego sierpnia odlatujemy z berlińskiego lotniska do Moskwy a następnie do Barnauł,
gdzie wita nas Tatiana, młoda Rosjanka
o ostrych rysach twarzy ale miłym spojrzeniu. Będzie naszą przewodniczką po tym
tak rzadko odwiedzanym terenie leżącym
u stóp Biełuchy, najwyższej góry Syberii.
Do naszej grupy dołącza reszta uczestni-
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ków z Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Od
tego momentu porozumiewamy się po
rosyjsku, niemiecku i angielsku.
Pakujemy swoje bagaże do transportowego busa i wyruszamy do celu oddalonego o przeszło siedemset kilometrów. Podróż trwa trzynaście godzin i z rosnącym
utęsknieniem oczekujemy zakończenia
tych tortur. Słońce kryje się już za granią
gór otaczających wioskę Tjungur, kiedy
przed bramą turystycznej bazy Wysotnik
z piskiem opon zastyga w bezruchu nasz

mechaniczny wehikuł. Mając problemy
z jego opuszczeniem wolno rozciągamy
obolałe stawy i zastygłe mięśnie. Po chwili wychodzi nam naprzeciw gospodyni
obiektu jasnowłosa, dość mocno zbudowana młoda dziewczyna o dźwięcznym
imieniu Wiktoria. Jak się okaże, będzie
nam również towarzyszyć podczas naszej
wycieczki.
Pokoje dwuosobowe, dość schludne
i czyste, ale bez jakichkolwiek luksusów.
Zmęczeni podróżą zaraz po kolacji wskakujemy do łóżek, odkrywając we śnie tajemnice Syberii. Nazajutrz wita nas ciepły
słoneczny poranek. Głodni, błyskawicznie
pochłaniamy śniadanie i przygotowujemy
się do spływu szeroko rozlewającą się, lecz
spienioną rzeką Katuń. Sierioża, przypominający swoim zachowaniem dumnego
komsomolca, jest naszym instruktorem
podczas osiemnastokilometrowej wyprawy pontonem. Po dwugodzinnym raftingu,
przemoczeni zalewającymi nas falami,
lądujemy na kamienistym brzegu rzeki
i rozpoczynamy wędrówkę doliną AkKem. W niedużych plecakach niesiemy
tylko niezbędne rzeczy, a pozostały bagaż
wraz z namiotami, sprzętem do biwakowania i prowiantem, transportują konie.
Początkowo idziemy modrzewiowym
lasem, aby po godzinie wyjść na trawiasty
teren pokryty kobiercem białych zawilców,
żółtych i błękitnych fiołków, których kolor
momentami przechodzi w ciemnoniebieski. Ponad tym rajskim kwiatostanem
unosi się cudowny zapach, co czyni naszą
wędrówkę wspaniałym przeżyciem. W takich doskonałych nastrojach dochodzimy
do polany na skraju sosnowo-jodłowego
lasu, gdzie rozbijamy namioty, przygotowując się do spędzenia pierwszej nocy
na tym dziewiczym skrawku Syberii.
W tym czasie Tatiana i Wiktoria rozpalają
ognisko i rozstawiają nad nim stojak na
dwa olbrzymie garnki-menażki. Jeden na
zupę, a drugi na czaj „cziornyj ili trawiennyj ”. Po chwili zapach gotowanej strawy
przywołuje nas w pobliże ciepłem bijącego
kręgu. Kiedy konsumujemy smacznie
przyrządzoną zupę jarzynową zaczyna
kropić deszcz, który wieczorową porą
będzie często utrudniał nam życie.
Następnego dnia budzimy się dość
wcześnie, bo do spania w namiotach trzeba jednak przywyknąć. Tatiana i Wiktoria
już kończą przygotowywać śniadanie.
W garnku po wczorajszej zupie jest ugotowana kasza z dodatkiem owoców z puszki,
w drugim herbata, oprócz tego czarny
chleb i żółty ser. Jeszcze nie wiemy, że
w naszym menu dominować będą różne
gatunki kaszy, od jaglanej do gryczanej,
lub owsianka. Czekamy cierpliwie aż
wyschną namioty, zwijamy cały obóz
i już wspinamy się tysiąc dwieście metrów
w górę pośród otaczających nas kłębiastych szarych chmur. Droga trudna, bo
zalegające na niej błoto tworzy niebezpieczną, śliską maź, w której widać wyraźnie świeże ślady niedźwiedzia. Humor
nas nie opuszcza chociaż głośne oddechy
wskazują na intensywność marszu.
Po trzech godzinach wychodzimy na
otwartą przestrzeń, gdzie w oddali ukazują
się białe kontury masywu Biełuchy. Oczy19 grudnia 2013 r.

wiście natychmiast w ruch idą aparaty
fotograficzne i kamery. Pogoda poprawia
się i przy blasku zachodzącego słońca
dochodzimy do malowniczo położonego
kolejnego miejsca biwakowania. Kiedy
rozpalamy ognisko i rozstawiamy namioty,
historia dnia poprzedniego zaczyna się
powtarzać. Napływają deszczowe chmury i tylko rozciągnięta nad żarzącymi się
gałęziami pałatka ratuje naszą kolację,
którą kończymy czarną herbatą z ałtajskim
miodem.
Mijają kolejno trzy dni wyczerpujących
zmagań z górami, pełne ciekawych spostrzeżeń i cudownych kontaktów z przyrodą. Wraz ze zmieniającą się wysokością
zmienia się szata roślinna. Wkroczymy teraz w świat limb syberyjskich podszytych
krzewami porzeczek i karłowatych brzóz
okrągłolistnych tworzących nieprzenikliwy gąszcz. Podchodząc pod wodospad,
którego wody z ogromnym hukiem spadają
w dół, przechodzimy przez kołyszący się
mostek i połacie bordowego mchu, który
pod naszym ciężarem ugina się niebezpiecznie niczym skrawki bagna. Niespodziewanie w oddali przemyka maral - jeleń
syberyjski, z którego rogów wytwarza się
afrodyzjaki, a rozbrzmiewający wokół
dźwięczny głos świstaków przywołuje
w pamięci tatrzańską atmosferę. Nad brzegami strumieni, z których czerpiemy wodę
do picia, królują jaskraworóżowe pierwiosnki. Ich widok poprawia samopoczucie
i usuwa zmęczenie. Kiedy wychodzimy
na otwartą przestrzeń, niczym na bieszczadzką połoninę, naszym oczom ukazuje
się wąwóz Jarłu z jeziorem Akkemskim
oraz drewniane zabudowania naszej bazy.
Unosząc wzrok podziwiamy błyszczącą
w słońcu zlodowaciałą grań Biełuchy
i spływający w dół szary lodospad. Po
takich rozkosznych widokach ostrym
zboczem schodzimy w dół i trzymając
się prawego brzegu rzeki dochodzimy do
miejsca noclegu.
Kemping usytuowany na wysokości
2.000 m n.p.m wydaje się miłym przyczółkiem na tym pustkowiu. Mamy możliwość
w zaciszu usiąść w kantynie i jak przystało
na człowieka wreszcie zjeść posiłek przy
stole. Przed nocą korzystamy z ciepłej
kąpieli i sauny, o co tak bardzo upominały
się nasze utrudzone ciała. Ten sielankowy
nastrój psują tylko nadciągające burzowe chmury, które przez kolejne dwa dni
zawładną tą okolicą, zalewając dolinę
niezmierzoną ilością wody, podnosząc
w rzekach i strumieniach ich poziom.
W ciągu tych dwóch dni nie wychylamy
nosa z przemokniętych namiotów. Wieczorami siedzimy w jurcie przy ognisku wraz
z innymi turystami, głównie Rosjanami.
Są dwie gitary i dwaj bardowie. Śpiewają tak dobrze, jak tylko mogą śpiewać
Rosjanie, czerpiąc z tradycji Okudżawy
i Wysockiego.
Powoli zaczynamy się denerwować
i nerwowo wypytywać o najbliższą prognozę pogody. Nocą na niebie pojawiają
się gdzieniegdzie gwiazdy, co przepowiada, że nasze problemy powoli znikają.
I rzeczywiście poranek zastaje nas na trasie
prowadzącej w kierunku masywu Biełuchy. Trzymając się brzegu rzeki wspinamy
19 grudnia 2013 r.			

się sześćset metrów w górę. Mijamy małą
drewnianą cerkiew, zbudowaną z myślą
o wspinaczach chcących doznać smaku
dotarcia na szczyt tej góry i dochodzimy
do przedniego czoła moreny lodowca.
Czekamy kilkanaście minut aż wiatr rozpędzi nagromadzone ponad granią chmury
i wtedy wyłania się w górze biała kopuła
tonąca w złotym słońcu. Podnieceni niewyobrażalnie pięknym, lecz jakże trudnym
do zdobycia szczytem wracamy przechodząc obok rwącego potoku wypływającego
z Jeziora Duchów położonego na 3000 m
n.p.m., które jutro będzie celem naszego
zwiedzania.
Kolejne nasze wycieczki, tak jak i poprzednie, trwają od sześciu do ośmiu
godzin. Jednak po tylu dniach zmagań
bez problemu wytrzymujemy takie obciążenie. Kolejno zwiedzamy: dolinę
„siedmiu jezior” z charakterystycznymi
barwami każdego z nich uzależnionego
od chemicznego składu ziemi i kąta padania promieni słonecznych oraz czakram,
usytuowany na końcu doliny Jarłu, czyli
energetycznego miejsca w ziemi podobnego do istniejącego w Polsce pod Wawelem. Uprzedzeni przez Tatianę i Wiktorię
o niespotykanych właściwościach świętego kamienia, rok w rok wrastającego
w głąb ziemi, w skupieniu siadamy na
nim, uprzednio zdejmując obuwie. Pod
wpływem filozoficznych myśli sięgamy

pamięcią do stron książki Ferdynanda
Ossendowskiego „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”, który tak doskonale opisał
życie, religie i tajemnicze wierzenia ludzi
zamieszkujących tę część Azji.
Następnego dnia żegnamy się z przyjaznym obozowiskiem i rozpoczynamy
ostatni dziesięciogodzinny etap podróży.
Czeka nas mordercze, strome podejście
na przełęcz Karatjurek. Przewyższenie
marszu sięga 1.300 metrów. Na wysokości
3.300 m n.p.m. włożony wysiłek kompensują nam wspaniałe widoki całego masywu
śnieżnej Biełuchy. Po pokonaniu szerokiego płata śniegu rozpoczynamy nużące
długie zejście do doliny Kuczerii, gdzie
rozbijamy obóz nad pięknie położonym
górskim jeziorem Kuczerlińskim.
Tutaj kończy się nasze spotkanie z Syberią i „złotymi górami” Ałtaju, które na
całe życie wpisały się w naszą pamięć.
Po piętnastu dniach wędrówki górskimi
szlakami podczas których przeszliśmy
250 kilometrów, ponownie meldujemy
się w bazie Wysotnik. Wieczorem pożegnalna wspólna kolacja i wręczenie
dyplomów potwierdzających odbycie tej
bardzo atrakcyjnej, lecz jakże trudnej
i wyczerpującej wyprawy. Następnego
dnia kolejno wchodzimy na pokład samolotu: Danusia Kubala, Drogomira i Andrzej
Godyccy oraz Alicja i Ryszard Zawadowie.
Ryszard Zawada
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tajski sport dla odważnych
W Pucharze „Battle of Warriors”
w Krakowie, który miał miejsce 23 listopada wzięło udział w sumie około 100
zawodników Muaythai i K-1. Byli wśród
nich debiutanci z ustrońskiego Wolf Team
Muaythai. Dla zawodników – Jana Dyrdy
i Marka Legierskiego – oraz ich trenera
było to nie lada przeżycie. Trener Marcin
Koszczyński przyszedł do naszej redakcji
i przyznał, że nie chciał zawracać głowy
swoją działalnością, ale chłopcy tak wspaniale się spisali, że postanowił pochwalić
ich na łamach gazety. Podobno taka skromność charakteryzuje wszystkich, którzy
trenują Muaythai, a jeśli jeszcze nie, to
muszą się tego nauczyć, bo na treningach
nie ma mowy o agresji, niechęci, złości.
Jest za to nauka szacunku dla przeciwnika,
trenera, a także dla siebie.
Dziękujemy przeciwnikom
– Siedemnastoletni Jan i dziewiętnastoletni
Marek spisali się doskonale – stwierdza
M. Koszczyński. – Jechaliśmy zdobyć
doświadczenia, zobaczyć, jak wyglądają
profesjonalne zawody. Jestem bardzo zadowolony z postępów jakie zrobili chłopcy, ale trenują dopiero 4 i 6 miesięcy, więc
nie spodziewałem się, że podejmą równą
walkę. Technika boksowania oraz tempo
wszystkich starć były na bardzo wysokim
poziomie. Karty sędziowskie mówią,
że przegraliśmy, ale wiemy, że daliśmy
z siebie wszystko. Zabrakło sprytu, spokoju i doświadczenia, lecz mimo to czujemy
że wygraliśmy coś, czego nie da się zapisać na papierze! Byliśmy w stanie stoczyć
bardzo wyrównane walki z zawodnikami
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dużo bardziej doświadczonymi, mającymi
na koncie nawet po 9 walk ringowych!
Ten fakt dobrze rokuje na przyszłość.
Dziękujemy trenerom oraz zawodnikom
– Kamilowi Popowskiemu z ŻKSW Muaythai Lubsko oraz Krzysztofowi Cembrzyńskiemu z Gymnazion Sosnowiec
Muaythai.
Topowi trenerzy czołowych klubów
z Polski szczerze gratulowali reprezentacji
z Ustronia i nie mogli uwierzyć, że zawodnicy tyle osiągnęli w kilka miesięcy.
Sport walki i sposób życia
Muaythai to tajski sport narodowy
i mówi się, że jest sportem dla odważnych, którzy gotowi są zaakceptować
długie godziny treningu, żeby dojść do
najwyższego poziomu w sztuce. Ważnym
aspektem Muaythai jest szacunek, którym
darzą się zawodnicy, drużyny sportowe,
trenerzy. Jest to sport honoru i wielkiej
szlachetności.
Muaythai to nie tylko sport walki, ale
kultura, wychowanie, historia, szacunek
do drugiego człowieka i sposób życia
– wyjaśnia Marcin Koszczyński.
Szacunek,
sprawiedliwość, honor
Celem treningów jest aktywowanie
sportowe młodych ludzi w oparciu o sporty
walki, jako forma spędzania wolnego czasu. Bardzo duży wpływ na kształtowanie
osobowości u dzieci i młodzieży ma model
Mistrza Sportowego. Tym bardziej, gdy
mowa jest o sportach walki, gdzie dzieci
uczą się takich wartości jak: zdrowa rywalizacja, sprawiedliwość, honor, empatia,
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dążenie do wyznaczonego celu, wytrzymałość. Szlifuje to charakter osoby silnej,
odpowiedzialnej, która potrafi wykorzystywać i kontrolować swoje emocje.
– Muaythai to sport walki, który nie tylko
wzmacnia ciało, ale przede wszystkim
wychowuje. Trening dla dzieci i młodzieży
pozbawiony jest jakichkolwiek elementów
agresji, pozwala zdobywać bardzo dobrą
sprawność fizyczną, poprawia zdolność
koncentracji. Głównym celem, jaki chcę
osiągnąć jest propagowanie zdrowego
trybu życia – tłumaczy trener. – Promując
sport Muaythai chciałbym równocześnie
przeciwdziałać zachowaniom patologicznym. Dlatego tak ważna dla mnie jest
praca w szkołach i fundacjach, gdzie
walczy się z alkoholizmem, przemocą
w rodzinie, narkotykami. Sięgając do korzeni sportów walki, pokazujemy ducha
fair play. W tym przypadku głównym
moim celem jest pomoc w radzeniu sobie
z emocjami. Często nauka panowania nad
sobą i możliwość odreagowania, przekłada
się bezpośrednio na wyniki w nauce. Student dzięki treningom jest spokojniejszy
i łatwiej mu się skupić na innych ważnych
zajęciach. Treningi są też alternatywą dla
innego spędzania czasu niż np. komputer,
TV, złe towarzystwo, używki itp. Edukacja
i sport połączone razem są narzędziem,
które może pomóc wielu dzieciom żyjącym w środowiskach z ograniczoną liczbą
możliwości. Dzieci dzięki Muaythai będą
miały okazję brać udział w zawodach, a
także podróżować do miejsc, których być
może nigdy by nie zobaczyły.
Filozofia spokoju
i opanowania
Marcin Koszczyński mówi o Muaythai,
że to niezwykle efektowny i efektywny
system walki stworzony tak, by zapewnić
bezpieczeństwo sobie i bliskim. Dodaje,
że mało jest tak skutecznych i spektakularnych dyscyplin, wymagających jednocześnie tak intensywnego zaangażowania.
Zawodnicy walczący ze sobą darzą się
najwyższym szacunkiem. W Tajlandii
każdą walkę kończy okazanie pokonanemu przeciwnikowi szacunku dla jego
odwagi.
– Podczas treningów uczymy się wytrwałości i pokory, poznając na nowo samych
siebie i własne granice. Dzięki treningom
doskonalimy cechy psychomotoryczne,
które bezpośrednio przekładają się na dobre samopoczucie. Dzięki pozytywnemu
podejściu jest nam łatwiej i świadomiej
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koncentrować się na tym, co w życiu jest
ważne. Muaythai jest filozofią spokoju
i opanowania, którego często nam tak
bardzo brakuje – stwierdza trener.
Poznaj kulturę i historię
W Muaythai ważna jest osoba trenera.
Marcin Koszczyński mówi o sobie:
– Od wielu lat zajmuję się sportami
walki zarówno jako zawodnik i jako
trener, jest to poparte udziałem w wielu
zawodach, seminariach, obozach, posiadanymi certyfikatami. Posiadam uprawnienia Polskiego Związku Muaythai,
IFMA Amatorskiej Międzynarodowej
Federacji Muaythai oraz WMC Światowej Zawodowej Federacji Muaythai. Są
to transkontynentalne, specjalistyczne
uprawnienia, którymi niewielu Polaków
może się poszczycić. Biegle posługuję
się terminologią Muaythai w języku tajskim. Posiadam IV stopień mistrzowski
trenerski Khan zwany Khru (po tajsku:

mistrz). Znam historię i kulturę Tajlandii,
Muaythai i Muayboran.
Mistrz porzucił życie w wielkim mieście
i pracę w poważnej korporacji.
– Postanowiłem przeprowadzić się do
Ustronia i zrezygnować z pracy pod krawatem na rzecz swoich pasji – stwierdza.
Osiadł w Ustroniu i tu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzi
zajęcia dla juniorów i seniorów. Mile
widziane będą dziewczyny i chłopcy, kobiety i mężczyźni, osoby o różnej kondycji
i możliwościach fizycznych.
– Moim zadaniem jako trenera jest takie
ułożenie zajęć, żeby każdy wyniósł z nich
jak najwięcej dobrego. Monika Niemiec
Fotografie: Urszula Kluz-Knopek

*

*

*

Chętni mogą się kontaktować z M. Koszczyńskim pod nr. telefonu: 669-700-241, można też
zajrzeć na www.mtrainer.com lub www.facebook.com/WolfTwamMuathai.
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Od lewej J. Lubecki, K. Kubik, K. Świątek, J. Dzierżewicz, Z. Dobranowski.

Fot. W. Suchta

dzielnica bez gospodarza

Poprosiłem budowniczych Zawodzia o podzielenie się wspomnieniami z lat budowy. Zgodzili się spotkać i porozmawiać
o tym co sami tworzyli, a co dzis już jest historią. Inspiratorem spotkania był dyrektor Zarządu Inwestycji Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej Korneliusz Świątek, a zaproszenie przyjęli również pracujacy w ZIDLR: Jan Lubecki - dyrektor ds.
planowania i przygotowania inwestycji, Jerzy Dzierżewicz - jeden z pierwszych pracowników ZIDLR, szef inspektorów nadzoru, Zbigniew Dobranowski – późniejszy szef inspektorów nadzoru, Kazimierz Kubik - najpierw inspektor nadzoru, później
dyrektor techniczny. ZIDLR w Ustroniu funkcjonował od 1968 r. do 1989 r. Pierwszym dyrektorem ZIDLR do 1975 r. był Józef
Kantor. Budowa Zawodzia była jedną z większych w kraju. O ile w w latach 1966-70 na inwestycje w służbie zdrowia i rekreacji
w Polsce wydano 3,2 mld zł, to początkowo uzdrowisko na Zawodziu miało kosztować ponad 800 mln zł, ale już na poczatku
lat 70. szacowano koszt budowy całej dzielnicy na 2,2 mld zł.
Poniżej fragmenty rozmowy podczas spotkania z budowniczymi Zawodzia.

INSPIRATOR
J. Lubecki: - Nic się nie działo na zasadzie
improwizacji. Uchwały Wojewódzkiej
Rady Narodowej stwarzały ramy działania.
Inwestycja finansowana była przez resort
górnictwa, ministerstwo zdrowia oraz
przedsiębiorstwa zainteresowane bazą wypoczynkowo-leczniczą. Wszystko działo
się na podstawie przepisów o inwestycji
wspólnej, czyli wszyscy inwestorzy partycypowali nie tylko w budowie swojego
obiektu, ale także w zagospodarowaniu
całego terenu. Po tym wszystkim pozostał
ślad, gdyż po zakończeniu naszej działalności całe archiwum dokumentacyjne
dotyczące Uzdrowiska przekazaliśmy
Uzdrowisku Ustroń-Jastrzębie. Strategiczny był dokument pod nazwą „Docelowy
program rozwoju Dzielnicy LeczniczoRehabilitacyjnej”. Jest też „Raport o stanie
realizacji Zawodzia”, który znajduje się
w Urzędzie Miasta.
K. Świątek: - Tyle lat temu umiano spojrzeć w daleka przyszłość. Inspiratorem
rodzenia się pomysłów, studiów był nie kto
inny tylko stary Jorg - generał Jerzy Ziętek.
To on zachęcał ludzi, podsuwał tematy.
J. Dzierżewicz: - W otwarciu szpitala
reumatologicznego uczestniczył wojewoda
Jerzy Ziętek. Wyglądało to tak: Przyjeżdża
samochodem, zdejmuje płaszcz, omija
wstęgę, którą miał przecinać i wchodzi
do szpitala. Za chwilę wychodzi i mówi
do kierownika: „Na drugi raz niech mi ten
papier wisi, a nie leży na podłodze”.
J. Lubecki: - W tym otwarciu uczestniczył
też I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Katowicach Zdzisław Grudzień.
To charakterystyczny moment, gdy twardogłowy Grudzień, kazał na siebie czekać
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40 minut. I wszyscy czekali, łącznie z Ziętkiem, na tego „wielkiego człowieka”.
J. Dzierżewicz: - Ziętek pilnował realizacji budowy i często bywał na naradach.
Wszyscy dyrektorzy się zjeżdżali, bo
rzekomo tej budowy pilnowali, więc gdy
on przyjeżdżał, to oni również. Obok
mnie siedział jeden z dyrektorów, a Ziętek
prowadzi naradę, wyznacza zadania i pyta
się, kiedy to będzie gotowe. Ten dyrektor
był na etapie uzbrojeń, ale odpowiada: „Za
dwa tygodnie panie generale”. Trącam go
i mówię: „Panie, to niemożliwe”, a on: „Cicho, nieważne jaka odpowiedź, byle była
szybka”. Tak więc też cyganili Ziętka.
ZARZĄDZANIE
J. Lubecki: - Nad nami był Wojewódzki
Zarząd Inwestycji w Katowicach, będący
jednostką budżetową i podlegał Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej. Z kolei
Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego WRN podejmowała decyzje
o planach inwestycyjnych.
K. Świątek: - Byliśmy formalnie związani
jedynie z Prezydium WRN. Ministerstwo
Zdrowia było konsultantem w niektórych
sprawach dotyczących służby zdrowia, zaś
drugim ważnym kontrahentem było Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Udało się
przekonać górnictwo, że na skutek tego,
iż zaczęli budować Rybnicki Okręg Węglowy, a głównie kopalnię Moszczenica,
Jastrzębie przestało mieć charakter uzdrowiskowy. Wojewoda Jerzy Ziętek poprzez
swoje kontakty z decydentami resortu
górnictwa, nakłonił ich do inwestowania
w odtworzenie uzdrowiska. Z czasem okazało się, że w Ustroniu można realizować
nie tylko program leczniczy. W związku
z tym zaczęły się zgłaszać instytucje chcą-

ce budować swoje domy wczasowe, sanatoria. Skoro zbudujemy zakłady przyrodolecznicze, to oni też chcieli się tu znajdować. Powstała duża grupa przedsiębiorstw
zainteresowanych własnymi obiektami,
a my zawieraliśmy umowy, co i kiedy im
zrobimy. Proponowaliśmy też, by wzięli
na siebie wykonawstwo. Ziętek wskazał
jednostkę o nazwie Pracownia Projektów
Budownictwa Ogólnego, pod kierownictwa Henryka Buszki i Aleksandra Franty
i im zlecono wykonanie projektu zagospodarowania tego obszaru z uwzględnieniem
inwestorów „piramid”. Naszą rzeczą
była organizacja wykonawstwa, nadzór,
zapewnienie finansowania, a wszystko
było poparte umowami z poszczególnymi inwestorami i wykonawcami, których
w sumie pracowało tu kilkudziesięciu.
Koordynowaliśmy potrzeby inwestorów
z możliwościami finansowymi i możliwościami produkcyjnymi przedsiębiorstw,
a często także zabiegaliśmy o dostawy
materiałów. Ziętek załatwił ogrzewanie
Zawodzia gazem, na czym skorzystało
całe miasto.
ZAPLECZE
J. Lubecki: - Na początku roku zawsze bilansowano moc przedsiębiorstw. Pieniądze
były, ale nie było mocy. Z czasem okazało
się, że to nie tylko Zawodzie. Powstał zalążek kanalizacji ogólnomiejskiej, wodociąg,
szkoła podstawowa. To wszystko sprawiało,
ze cała budowa pochłaniała ogromne pieniądze. Były lata, że wydawano 100-150 mln
zł. Ale były też takie, że było to 80 mln zł.
K. Świątek: - A program stale się rozrastał,
np. o dom zdrojowy z kinem. Budowa
Zawodzia wymusiła także realizację infrastruktury ogólnomiejskiej.
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J. Dzierżewicz: - Powstał problem odprowadzania ścieków z Zawodzia. Równocześnie powstało zaplecze budowy nad Wisłą
za stadionem. Tam umiejscowiono drobną
prefabrykację, bazy wykonawców itd. Te
budynki pozostały do dzisiaj. Oprócz tego
zbudowano na Zawodziu budynki dla
Ochotniczych Hufców Pracy.
K. Świątek: - Gdy robiliśmy bilans tego,
co się będzie działo na Zawodziu, to się
okazało, że przy obsłudze domów wczasowych i sanatoriów zatrudnionych zostanie
około 2500 osób. Wobec tego trzeba stworzyć im możliwość zamieszkania. Szybko
zaczęto myśleć, jak tą sprawę rozwiązać.
Stąd pomysł os. Manhatan, potem bloki os.
Centrum. A skoro przybędzie mieszkańców, to muszą mieć przedszkole, szkołę,
a nawet żłobek.
DLR
K. Świątek: - W pewnym momencie WRN
podjęła uchwałę, że wszystkie inwestycje
finansowane z budżetu państwa i większe
inwestycje powinny być skoordynowane.
Nasze przedsiębiorstwo zostało zobligowane do tego, by zając się jako inwestor
zastępczy wszystkimi poważniejszymi
budowami w Ustroniu.
J. Lubecki: - Oddziaływanie tej inwestycji
było bardzo szerokie i szereg rzeczy trzeba
było zrobić, by Zawodzie funkcjonowało.
Obok istniejących torów, aż do stadionu
wybudowano bocznicę dla dostarczania
towarów masowych. Ciekawostką jest, że
najpierw budowano Dzielnicę LeczniczoWczasową. Po jednym z plenów KC PZPR
zabroniono budować obiektów wczasowych. Ziętek nie chciał dopuścić do wstrzymania budowy Zawodzia i wtedy narodziła
się nazwa Dzielnica Leczniczo-Rehabilitacyjna. Budynki te same, ale w nazwie
nie było wczasów, więc można było dalej
budować. Pierwotne założenie było takie,
że „piramidy” będą obiektami noclegowymi
i nie będą wykonywać zabiegów leczniczych. Życie i czas pokazały co innego.
K. Świątek: - W planie zagospodarowania
przewidziano dwa identyczne zakłady
przyrodolecznicze obok siebie. Wtedy
postawiłem wniosek, by postawić jeden,
a w tej samej kubaturze uruchomić jeszcze
jedną zmianę. A teren można zostawić
i gdy zajdzie potrzeba wybudować drugi zakład przyrodoleczniczy, być może
o innym profilu.
BUDOWA
K. Świątek: - Na budowach Zawodzia pracowało kilkanaście przedsiębiorstw, m.in.:
Kombinat Budownictwa Ogólnego Beskid,
Bielskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych, Bytomskie Przedsiębiorstwo
Robót Elewacyjnych, Mostostal Zabrze, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych,
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe,
Rybnickie Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane, Kotłmontaż Siemianowice,
Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Przedsiębiorstwo Geologiczne
z Tychów, Przedsiębiorstwo Geologiczne
z Katowic, Hydrobudowa Katowice, Śląskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Według
moich szacunków przy Zawodziu pracowało
wówczas ponad tysiąc osób.
J. Dzierżewicz: - Każda firma zatrudniała
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swoich ludzi. Mieli swoich kierowników
robót. Więźniów do pracy przywożono
z zakładu karnego w Szerokiej.
K. Świątek: - My byliśmy głównym koordynatorem, który to wszystko zgrywał.
Mówiliśmy co, gdzie kiedy i za ile.
J. Lubecki: - Wtedy większość do pracy
dojeżdżała, przywożono ludzi autobusami
z Podbeskidzia, a nawet z rybnickiego.
K. Świątek: - W Ustroniu jest nadal wiele
osób, które bardzo intensywnie uczestniczyły przy powstawaniu Uzdrowiska
TORY
K. Świątek: - Kiedyś Ziętek nam powiedział: „Słuchejcie, budujemy takie
uzdrowisko, a przez środek jedzie ta kolej.
Pomyślcie nad tym”. Pojechaliśmy do
Biura Projektów Kolejowych i zleciliśmy
wykonanie koncepcji przełożenia toru kolejowego w rejon obwodnicy. To się udało
załatwić na etapie wojewódzkim, było
polecenie zarezerwowania pasa ziemi, po
którym miano poprowadzić przeprojektowaną kolej. Wszystko miało kosztować
150 mln zł. Tymczasem dziś mamy wspaniałe miasto uzdrowiskowe, a przez środek
przejeżdżają pociągi.
Z. Dobranowski: - To w sumie nie jest
takie złe.
K. Światek: - Nie było chęci, by te tory
przełożyć.
K. Kubik: - Byłoby szybkie połączenie
Wisły z Cieszynem, bez kuriozalnej przesiadki w Goleszowie. Taka kolej mogłaby
jeździć jak tramwaj.
Z. Dobranowski: - Zmieniły się uwarunkowania i to już nie ta sama kolej.
OSUWISKO
K. Świątek: - Pewnego dnia w nocy
otrzymuję telefon alarmowy: „Panie, coś
trzeba zrobić, bo transformator zjeżdża”,
a zasilał on budowy. Gdy ziemia przy
budowie Kosa się ruszyła, to on też zaczął
się osuwać. Wtedy wiązaliśmy go linami
do drzew, szukaliśmy innych sposobów
i udało się go utrzymać. Gdy zaczęliśmy
kopać pod Zakład Przyrodoleczniczy ze
skarpy zaczęła wyciekać woda. Wtedy
się uparłem, by zaprojektować drenaż w
kształcie łuku. Cały Zakład Przyrodoleczniczy od góry jest odgrodzony łukiem i
wycieki wpadają do potoków. Większa
część Zawodzia ma charakter osuwiskowy.
Prof. Michalik był u nas częstym gościem
i on twierdził, że całe Zawodzie ma taki
charakter.
J. Dzierżewicz: - Gdy rozpoczęto budowę
Kosa zbocze zostało dość mocno podcięte
przez wykopy. Powyżej była już droga,
która razem ze znajdującym się powyżej
lasem częściowo osunęła się w kierunku

wykopu. Dla zabezpieczenia skarpy, przy
pomocy więźniów wykonane zostały
ręcznie poprzeczne rowy, które zasypano
tłuczniem, jako przypory tego stoku, dla
odprowadzenia wody gruntowej.
J. Lubecki: - Od początku zakładano, że
nie będzie płotów, granic, a będzie to coś
wspólnego, na co wszyscy będą łożyć. Dziś
przy wszystkich zmianach własnościowych
wygląda to tak, jak wygląda. Zastanawiam
się, jak długo droga przez Zawodzie będzie
przejezdna.
J. Dzierżewicz: - Taka wspólna inwestycja jak kanalizacja deszczowa, nie działa,
a studzienki są niedrożne.
Z. Dobranowski: - Podstawowy problem
jest taki, że na Zawodziu nie ma jednego
gospodarza. „Piramidy” są chronione murami oporowymi, za nimi są drenaże, by
woda się nie gromadziła i nie powodowała
osuwisk. Ten system w tej chwili nie działa.
Oczywiście są to kwestie finansowe, własnościowe, ale po pierwsze trzeba określić
problem, znaleźć rozwiązanie, a potem
szukać pieniędzy. Nie ma jednak tego, kto
by potrafił to rozwiązać.
J. Lubecki: - Jak już mówiłem zakładano,
że Zawodzie będzie jednym organizmem.
Po to m.in. była baza przy ul. Sportowej
jako miejsce zarządzającego. Dziś każdy
sobie rzepkę skrobie, a rezultat może być
nieciekawy. Niestety idea kompleksowej
eksploatacji Zawodzia nie ujrzała światła
dziennego.
WODA NA MANHATANIE
K. Kubik: - Rejonowa Dyrekcja miała
wybudować osiedle mieszkaniowe, które
dopiero później nazwano Manhatan. Nie
było tam wody. W związku z tym poradzono nam zwrócić się do pana Tomali
z Radlina, emerytowanego górnika mającego zdolności mentalne do wykrywania
wody i innych minerałów. Nie dość, że
wskazywał miejsce, określał głębokość,
ilość wody, był też w stanie dokładnie
określić temperaturę i skład chemiczny.
Wcześniej zlecano próby wiertnicze,
a robiło to Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Tychach. Wykonano dwa otwory
o głębokości 30 m i nie było tam wody. Gdy
przyjechał Tomala poprosił o mapę i zlokalizował miejsca. Pojechaliśmy w teren i we
wskazanych miejscach stawał i mówił: „W
tej studni na głębokości 14 m będzie taka
ilość wody”. Przedsiębiorstwo wierciło
i faktycznie na podanych głębokościach
była woda. Co więcej, będąc na terenie
obecnego os. Manhatan powiedział, że tam
występują bogate złoża solanki na głębokości 190 m. Miały być znacznie bogatsze niż
(cd. na str. 22)
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Pierwotny plan Zawodzia.

(cd. ze str. 21)
te z odwiertów na Zawodziu na głębokości
około 1800 m. Nikt tego nie sprawdzał, bo
nie było na to klimatu, nie było inwestora.
Teraz stoi tam osiedle. .
K. Świątek: - Widziałem jak wyjął wahadełko, a palcem jechał po rysunku i zaznaczał. Zapytałem, co właściwie robi. „Badam
mentalnie” - odpowiadał. Myślałem, że
zwariował. Potem w tych miejscach zlecono
wiercenia i wyniki się potwierdziły. Jedynie
nie wiem, gdzie się podział ten plan sytuacyjny, bo dziś byłby to cenny dokument.
KOŃCÓWKA
J. Dzierżewicz: - Kryzys pojawił się, gdy
powstały nowe województwa. Wtedy stanęła budowa sanatorium zrealizowanego
w 60%. Mieliśmy kilkuletnią przerwę, ponieważ władze bielskie nie miały pieniędzy
i serca do Zawodzia..
J. Lubecki: - To wyglądało tak: oni udawali,
że są za, ale nic się nie działo. Po reformie
administracyjnej z 1975 r. wszystko zaczyna hamować. Ciekawa jest sprawa centrali
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telefonicznej, której budynek do dzisiaj
stoi przy ul. Grażyńskiego. Urządzenie
finansowane było na szczeblu centralnym.
Wówczas był to najnowszy francuski
typ, ale produkowany w Rumunii. Została
zdeponowana i leżała sobie. Tymczasem
następuje przerwa w realizacji Zawodzia,
a pojawia się Huta Katowice potrzebująca
takiej centrali. I została tam zabrana.
Z. Dobranowski: - Kotły z Raciborza leżały kilka lat, po czym zostały zamontowane
w Zakładzie Przyrodoleczniczym. Znowu
to stało, więc przy rozruchu trzeba było
je po kawałku rozbierać i czyścić. Gdy
w 1981 r. przyszła tzw. IRCHA czyli Inspekcja Robotniczo-Chłopska, a odbywało
się czyszczenie przewodów spalinowych
łańcuchami, to o mało nas nie pozamykali.
J. Lubecki: - Wszystko na Zawodziu
zostało zagospodarowane poza jednym
obiektem. Do dziś nad Muflonem straszy
wybudowany niski parter rozpoczętej
„piramidy”.

Z. Dobranowski: - Z tym zaczętym budynkiem też jest ciekawa historia. Jest
poniżej olbrzymiego muru oporowego
trzymającego całą drogę i magistralę wody
na Zawodzie. Nikt nie kontroluje, co się
z tym murem dzieje. Brakuje jednego gospodarza, który zajmie się tym, czym nikt
się nie chce zająć.
J. Lubecki: - Każdy patrzy na swoje
podwórko i to największe zagrożenie dla
zespołu uzdrowiskowego. Najgorsze jest to,
że władze samorządowe nie mają żadnych
prawnych, ani realnych możliwości oddziaływania na zmianę sposobu zarządzania
takim kompleksem jakim jest Zawodzie.
Sprzedaż uzdrowiska jest kompletnym
nieporozumieniem. A to się stało ze stratą
dla miasta.
K. Świątek: - No to widzicie jak był potrzebny Zarząd Inwestycji DLR. Myśmy
potrafili wszystkim sterować.
Z. Dobranowski: - To jeszcze dodaj,
że na nowo trzeba Zarząd powołać, a ty
zostaniesz prezesem.
Spisał: (ws)
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Wzloty...

...upadki...

...fascynacje...

...brawurę...

...poświęcenie...

...zjawiska dziwne...

...i niesamowite...

...przez cały rok opisywali nasi felietoniści.
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Fot. W. Suchta
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Chyba z każdym chrześcijańskim świętem związane są pozare- ponad metr wysokości. Należy do rodziny wilczomleczowatych
ligijne rytuały i zwyczaje, często o zupełnie dziś zapomnianych i jak wszystkie gatunki zaliczane do tej grupy, skaleczona roślina
lub nieuświadamianych przedchrześcijańskich korzeniach. Święta wydziela ostry i trujący (lub przynajmniej drażniący skórę i oczy),
Bożego Narodzenia to okres szczególnie obfitujący w różnorod- mleczny sok. Częściowo zdrewniałe łodygi porastają dość duże,
ne symbole i obrzędy, które – obok aspektu czysto religijnego jajowatego kształtu i wydłużone liście o długich ogonkach i kla– tworzą specyficzną „otoczkę” i odpowiadają za niezwykłą powanych brzegach, a na szczycie rozwijają się drobne kwiaty,
atmosferę tych świąt. To właśnie w nich kryje się coś, co jakże o bardzo zredukowanej i uproszczonej budowie. I nie byłoby w tych
chętnie skrótowo określamy pojemnym i wieloznacznym terminem roślinach nic godnego uwagi, gdyby nie liście wyrastające w górnej
„magia świąt”.
części pędów, tworzące barwną rozetę – tło dla zielonożółtych
Jak głosi Pismo Święte dzieje rodu ludzkiego zaczęły się i niepozornych kwiatów. Liście mają intensywnie szkarłatny kolor
w rajskim ogrodzie, czyli w ogrodzie Eden, w którym Bóg umieścił i pełnią rolę powabni (czyli są to tzw. podsadki), a ich zadaniem
człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi jest przyciągnięcie uwagi… ptaków, a konkretnie nektarników,
wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz które zapylają kwiaty poinsecji w ich naturalnym środowisku.
drzewo życia w środku ogrodu
Dziś uprawiane są różne odi drzewo poznania dobra i zła
miany gwiazdy betlejemskiej,
(I Mojż. 2, 8-9). Być może to
z liśćmi w całej gamie kolorów
pierwsze miejsce zamieszkania
– czerwonym, różowym, biaprzedstawicieli naszego gatunku
łym, złocistym, zielonkawym,
tak mocno utkwiło w naszej
a nawet niebieskawym.
Poinsecja nadobna,
pamięci, że do dziś tak chętnie
Doskonale urok i paradoksalczyli:
koniec
świata,
liść
występuje
w
roli
kwiata!
otaczamy się zielenią parków i
ne na pozór cechy gwiazdy beogrodów, a przede wszystkim
tlejemskiej opisał Ludwik Jerzy
tak wiele w naszym życiu znaKern w sympatycznym wierczą rośliny – nie tylko sensie
szyku zatytułowanym po prostu
dosłownym, czyli te żywe, ale
„Poinsecja”: Ludzie kochani,
również rośliny jako symbole
koniec świata, / Liść występuje w
i kulturowe znaki. Wiele roślin
roli kwiata! / Mimo, że mamy już
jest ściśle związanych ze świętajedno dziwo, / Kalafior, / Kwiat,
mi Bożego Narodzenia, ot, choćco udaje warzywo, / To bulwerby jodła lub świerk pełniące rolę
suje nas oczywiście, / Gdy kwiat
przystrojonej choinki, jemioła
udaje liście. / W dodatku liście
bądź ostrokrzew, wymieniając
lekko szalone, / Bo nie zielone, /
tylko te najbardziej oczywiste.
Ale czerwone.
Rośliny te uchodzą za symbole
* * *
godowych świąt od… ba, chciaHistoria poinsecji, jako rośliny
łoby się napisać, że „od zawsze”,
symbolicznej, sięga starożytale czy jest tak rzeczywiście?
nych Greków i Rzymian... ups,
W odniesieniu do różnych
przepraszam, to tak z przyzwyzwyczajów i obrzędów barczajenia. W istocie to Aztekowie
dzo ochoczo posługujemy się
– czyli amerykański odpowiedsformułowaniami typu „wienik starożytnych Greków i Rzylowiekowy” lub „od dawien
mian – „powiązali” poinsecję
dawna”. Patrząc na bożenarodzeniowe drzewko również cisną ze światem bogów i bóstw wierząc, że szkarłatne barwę liście tej
się te słowa na usta, ale przecież choinka pojawiła się na zie- rośliny zawdzięczają krwi bogini, której serce pękło z zawiedzionej
miach polskich około 200 lat temu za sprawą ewangelickiego miłości (dodajmy, że roślina ta nazywana była płonącym kwiatem).
mieszczaństwa pochodzenia niemieckiego na terenie zaboru Bożonarodzeniowa „kariera” poinsecji wiąże się z początkami
pruskiego, upowszechniła się natomiast po II wojnie światowej chrześcijaństwa na obszarze dzisiejszego Meksyku. Według lei w bardzo krótkim czasie stała się pierwszoplanowym symbolem gendy biedna dziewczynka (w innej wersji był to równie ubogi
i atrybutem świąt Bożego Narodzenia, dominującym we współcze- chłopiec) nie miała pieniędzy, aby kupić kwiaty na przystrojenie
snej świątecznej ikonosferze (z rozprawy doktorskiej Katarzyny symbolicznego żłobka małego Jezuska. Zmartwioną dziewczynkę
Smyk „Językowo-kulturowy obraz bożenarodzeniowej choinki. pocieszył anioł, który podpowiedział jej, by zebrała najzwyklejsze
Symbolika drzewka i ozdób”). Jeszcze młodsze są inne, dziś po- przydrożne chwasty i zaniosła do kościoła. Jakież było zaskoczenie
pularne i lubiane bożonarodzeniowe roślinne symbole – wystarczy wszystkich wiernych, kiedy chwasty „zakwitły” i przemieniły się
zapytać chociażby dziadków (nie mówiąc już o pradziadkach), w cudowne i zachwycające gwiazdy betlejemskie. Na pamiątkę
czy w ich młodych latach na Boże Narodzenie przystrajano domy tego wydarzenia poinsecja nazywana bywa w Meksyku kwiatem
jemiołą lub ostrokrzewem, co dziś jest nieomal standardem. świętej nocy, a już w XVII wieku dla franciszkańskich misjonarzy
Wbrew pozorom świąteczne tradycje i obyczaje, a wraz z nimi poinsecja stała się jednym z roślinnych symboli Bożego Narodzei świąteczne symbole, nie są niezmienne i wieczne, ale podlegają nia, znakiem wielkiej miłości do Jezusa.
ciągłym przemianom. Część odchodzi w zapomnienie, inne gubią
W latach 20. XIX wieku Joel Roberts Poinsett (1779-1851)
swe pierwotne znaczenie, czasem stając się jedynie pustymi i nie – amerykański przyrodnik, polityk i dyplomata, ambasador Stado końca zrozumiałymi gestami, a wreszcie pojawiają się nowe nów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej – przywiózł do USA
zwyczaje – podpatrzone i zapożyczone często z odmiennych, żeby pierwsze poinsecje, za co jego nazwisko zostało uwiecznione w
nie powiedzieć dobitniej obcych kręgów kulturowych.
nazwie gatunku. Po upływie ponad 100 lat gwiazda betlejemska
* * *
– już jako roślina związana ze świętami Bożego Narodzenia – zoDo jednych z najmłodszych bożonarodzeniowych zwyczajów stała w 1934 r. przywieziona do Europy. Mniej więcej w połowie
należy zdobienie mieszkań, wigilijnych stołów oraz adwentowych ubiegłego wieku dla Europejczyków poinsecja stała się tym, czym
wieńców i stoików gwiazdą betlejemską, czyli jakże charaktery- jest dzisiaj – „symboliczną” rośliną, którą „tradycyjnie” kupujemy
styczną rośliną o pięknie czerwonych liściach. Botaniczna nazwa w okresie adwentu, aby cieszyła nasze oczy przez cały świąteczny
tego gatunku brzmi zdecydowanie mniej „świątecznie”, chociaż bożonarodzeniowy czas.
także podkreśla urok tej rośliny – poinsecja nadobna lub wilczoJake dziwne bywają dzieje niektórych roślin – od świadkowania
mlecz nadobny.
miłosnym perypetiom pogańskich bogów, poprzez przydrożne
Gwiazdę betlejemską znamy jako niewielką, dorastającą do chwastowisko, aż po ozdobę wigilijnego stołu i „sąsiada” bożo50-60 cm wysokości roślinę doniczkową. Natomiast w swej narodzeniowego drzewka!
ojczyźnie, czyli w Meksyku i w Ameryce Środkowej, poinsecja
Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej
jest byliną lub tak zwanym półkrzewem, osiągającym przeciętnie pomyślności w Nowym Roku życzy
Aleksander Dorda
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felieton
Historia (6)
Tysiąc lat mija, jak na naszą ziemię,
Że światłem Bożej prawdy przybyli,
Aby nawrócić Słowiańskie plemię,
Święty Metody, święty Cyryli.
A staruszkowie z siwemi brody
Krzyż mieli z sobą i świętą księgę
Bo mieli uczyć Słowian narody;
Jako się rośnie w dziejów potęgę
Święty Metody i Święty Cyryli, wspomnienie tysiącletniej rocznicy (przez Jana Kantego
Turskiego)
„Gwiazdka Cieszyńska nr 1 z 1863 roku, str.3.

Cytowany powyżej fragment wiersza
znalazł się w artykule zatytułowanym:
„Piast. Rolnik z Kruświcy, Rodzic Królów
Polskich i Książąt Śląskich”, który rozpoczyna się słowami Joahima Lelewela:
„Godzi się przypomnieć sobie, przypomnieć światu, co było przed tysiącem laty.
Kmieca rodzina przyszła do władzy, aby
pięć wieków Polską powodować, dłużej
sprawować Mazowskie, a jeszcze dłużej
wiek starości swój na Śląsku przepędzać.
W czasie jej wyniesienia się Methodej
i uczniowie jego opowiadali i krzewili
światlo ewangelji”
Tymi słowami nasi pradziadowie rozpoczynali 150 lat temu swoją historię
Polski. Nie możemy tych zapisów lekceważyć. Dla nas tradycja podawana
z pokolenia na pokolenie, zapisywana
w licznych dokumentach publicznych,
prywatnych i legendach oraz opowiadaniach ma duże znaczenie, o ile historycy
nie byli w stanie wykazać niezbicie, że
jakieś fakty wynikające z tej tradycji nie
miały miejsca, bo źródła historyczne pisane, czy wykopaliska archeologiczne temu
przeczą. Dlatego też przywiązujemy dużą
uwagę do powyższych słów, szczególnie,
że w Kronice Polskej Galla Anonima,
mowa jest o wizycie tajemniczych gości,
którą niektórzy historycy, jak Karolina
Lanckorońska, interpretują jako wizytę św. Cyryla św. Metodego. Podobnie
w książce Karola Miarki – Klemensowa
Górka; autor pisze o wizytach w Lędzinach na Śląsku, najpierw świętych Cyryla
i Metodego, a później św. Wojciecha.
Z tą historią doskonale splata się fragment
broszury pt. „Pamiątka dziejowa kościoła
parafialnego w Jabłonkowie” wydanej
przez Kółko Eucharystyczne na początku
30-tych lat minionego wieku. Jakkolwiek
nie wiemy z jakich źródeł korzystano
przy jej redagowaniu, można przypuścić
pewną autentyczność zawartych w niej
danych. Początki kościoła jabłonkowskiego opisane są następująco: „W tysiąc lat
po narodzeniu Jezusa Chrystusa, kiedy
uczniowie św. Metodego Ozlav i Gorazd
z zachodnich, a uczniowie św. Wojciecha ze
wschodnich przybywali krajów, by szerzyć
wiarę chrześcijańską osadnicy pogańscy i
19 grudnia 2013 r.			

w naszych stronach przyjmowali tę wiarę,
przyjmując Chrzest święty.”
Cieszyński wikariusz genralny Schipp
w swoim Schematyzmie (Cieszyn 1828
rok) zaś podaje, że kościół wędryński
pw. św. Katarzyny wybudowano pod koniec dziesiątego stulecia. Podobnie śląska
Legenda o Ozlavie, opowiada o misji
chrystianizacyjnej ucznia św. św. Cyryla
i Metodego Olzlawa (Oslawa) na wzgórzu
w Wiślicy koło Skoczowa.
Te przekazy tradycji, potwierdzone wyżej cytowanymi dokumentami, pozwalają
na przyjęcie ostrożnej hipotezy, że nie
tylko Cieszyn ma tradycję sięgającą IX
wieku.
Powszechnie się uważa, że według
legendy (810 rok) i najstarszych dokumentów historycznych (1150 rok), to Cieszyn
jest najstarszą osadą na Śląsku Cieszyńskim. My zaś doszliśmy do wniosku, że
w czasach nas interesujących, czyli w
IX wieku istniały już na Śląsku Cieszyńskim osady i grodziska, usytuowane na
wówczas istniejących na terenie Śląska
Cieszyńskiego dwóch szlakach komunikacyjno-handlowych z południa na północ,
z których, jeden wiódł Przełęcz Jabłonkowską do Krakowa, a drugi z Ołomuńca do Krakowa. Oba te szlaki, naszym
zdaniem, przechodziły, na pewno, przez
istniejące już wówczas osady: Wędrynię,
Radowice i Ustroń, skąd jeden ze szlaków
wiódł przez Skoczów, Wiślicę k/Skoczowa
i Wisłę Polską do Lędzin, Oświęcimia
i Bytomia, zaś drugi po przekroczeniu
brodem rzeki Wisły w Ustroniu, przez
Lipowiec, Górki Wielkie, Kowale, Bielowicko, Łazy, Rudzicę, Grodziec, Jaworze
do Starego Bielska i dalej do Krakowa.
Naszym zdaniem tymi szlakami wiodła
cyrylo-metodiańska misja chrystianizacyjna, najpierw w 864 roku prowadzona przez
uczniów św. św. Cyryla i Metodego Ozlava, Wiznoga, następnie od 874 roku przez
św. Metodego i nowych jego uczniów.
W latach 874-880, za panowania księcia
morawskiego Świętopełka, w okresie ekspansji Wielkich Moraw na Państwo Wiślan
i na Śląsk, doszło ochrzczenia „potężnego
księcia na Wiślech”.
Za Józefem Widajewiczem cytujemy:
„Pogański książę bardzo potężny, siedząc
w Wiśle (w Wiślech), urągał chrześcijanom
i szkody im wyrządzał; posławszy więc do
niego rzekł Metody; dobrze byłoby, synu
gdybyś się dał ochrzcić dobrowolnie na
swoje ziemi; bo inaczej będziesz wzięty
w niewolę i zmuszony przyjąć chrzest na
ziemi cudzej; wspomnisz moje słowo; tak
się też stało”.
Mon. Pol. Histor. t. I, str. 107.

„Poprzednik Wasz (to jest papieża Jana
IX) w dobie, kiedy panował książę Świętopełk, wyświęcił na biskupa Wichinga,
ale go nie posłał do owego starożytnego
biskupstwa w Passawie, tylko do pewnego
ludu, świeżo pozyskanego dla wiary chrześcijańskiej ( in quandam neophitam gentem), który ów książę pokonał w wojnie,
a zarazem poczynił przygotowania, by go
z pogan na chrześcijan przerobić”.
Friedrich – Codex diplomaticus et epistolaris
regni Bohemiae, t.I (Praga 1904/7) str. 21.

I dalej Józef Widajewicz tak komentuje

oba teksty: „Niepodanie nazwy tego ludu
stanowi w piśmie biskupów dotkliwą lukę,
że jednak chodzi tu o Wiślan, wykazałem
w dawniejszych swych pracach

Józef Widajewicz -Kraków i Poważe, str.79-80
Państwo Wiślan, str. 72-74.

Teraz dopiero, jak przewidywała przepowiednia św. Metodego, w niewoli stało
się faktem to, przed czym władca Wiślan
bronił się w okresie niezależności, a mianowicie do chrztu zmuszony został zarówno ona sam jak i ogół jego poddanych
(neophita gens); kto zaś chrztu dokonał;
czy sam apostoł Metody, nic stanowczego
powiedzieć się nie da".
Tak więc, naszym zdaniem najwcześniej około 880 roku nastąpiło przyjęcie
chrześcijaństwa w naszej krainie, można
nazwać górnego biegu Olzy i górnego
biegu Wisły, na północno-wschodnim
przedpolu Przełeczy Jabłonkowskiej
i Bramy Morawskiej.
Kiedy wybudowano pierwszy kościół
drewniany w Ustroniu? Czy możliwe, że
byłoby to już końcem IX wieku? Czy pod
koniec X wieku jak kościół w Wędryni?
W sprawozdaniach wizytacyjnych:
z 1679 roku napisano: „We wsi Ustroń
znajduje się kościół filialny pod wezwaniem świętego Klemensa papieża i męczennika, o którym przypuszcza się, że jest
poświęcony z powodu jego starodawnego
wybudowania...”, z 1687 roku stwierdzono, że „jest bardzo stary”, zaś w 1717 roku,
że jest „dawnego pochodzenia”.
Wybór źródeł do dziejów Ustronia tom1, Wybrał, łacińskie teksty tłumaczył, do druku przygotował Idzi Panic. Wydawnictwo Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział Cieszyn, Cieszyn – Ustroń 1996,
str. 31, 36, 44.

Nigdzie indziej w zamieszczonych tam
sprawozdaniach nie podkreślano starości
kościoła tak jak w przypadku ustrońskiego.
Coś w tym musiało być (sic!).
Zadajemy więc sobie pytanie, co to
znaczą określenie „starodawnego wybudowania”, „jest bardzo stary” i „dawnego
pochodzenia”?
Nasza próba wyliczenia maksymalnego
wieku drewnianego kościoła pw. św. Klemensa papieża i męczennika przedstawia
się następująco: Najstarszy drewniany
kościół w Polsce, który przetrwał do dnia
dzisiejszego jest w Tarnowie Wielkopolskim wybudowany został w 1218 roku,
czyli, liczy sobie 795 lata. (2013 - 1218
= 795). Dlatego też możemy przyjąć, że
drewniany kościół pw. św. Klemensa,
mógł pochodzić z ok.884 roku (1679 – 795
= 884). Można też przyjąć inne wyliczenie:
Jeżeli drewniany kościół pw. św. Klemensa został zamknięty i rozebrany końcem
XVIII wieku, najprawdopodobniej w 1787
roku , to, według powyższego wyliczenia,
mógł pochodzić z ok. 992 roku, (1787
– 795 = 992), czyli podobnie jak kościół
św. Katarzyny w pobliskiej Wędryni,
o czym pisaliśmy powyżej.
Szczegółowe przedstawienie wyników
naszych badań znajdziecie P.T. Czytelnicy
w ponadrocznym cyklu artykułów „Cyrylo-metodiańska misja chrystianizacyjna”
na stronach internetowych parafialnej
gazetki „Po górach, dolinach...”. www.
klemens.beskidy.pl
Andrzej Georg
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felieton
W kręgu filozoficznej
refleksji (163)

1. W podaniach i obyczajach związanych
z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia
uwagę zwracają te, które ludzki wzrok kierują w stronę nieba i występujących na niebie zjawisk. Częstokroć obserwuje się bacznie niebo i wypatruje się pierwszej gwiazdy
przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej.
Przywołuje się opowieść o gwieździe prowadzącej trzech króli-mędrców do Jezusa.
To właściwe dla świąt Bożego Narodzenia
połączenie przekonań i postaw religijnych
z obserwacją nieba i ciał niebieskich jest
dobrą okazją, aby przybliżyć badania naukowe w zakresie fizyki i kosmologii oraz
refleksję filozoficzną i rozważania teologiczne księdza profesora Michała Hellera
(ur. 1936). Jest on laureatem prestiżowej
Nagrody Templetona w 2008 r. (w wysokości 1,6 mln dolarów), przyznanej za „przerzucanie mostów” między religią a nauką,
którą przeznaczył na ufundowanie Centrum
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.
W swej twórczości M. Heller uznaje za
ważne pytania o relacje między religią
i wiarą religijną a współczesną nauką i
kształtowanym przez nią obrazem świata.
Określając swój pogląd w tej sprawie przytacza on też znane powiedzenie Einsteina,
że „prawdziwie religijnymi ludźmi w naszych zeświecczonych czasach są jedynie
uczeni”.
2. Nieco przekornie acz przekonująco
wyjaśniając źródła swych filozoficznych zapatrywań M. Heller stwierdza, że „punktem
wyjścia filozofii jest pierwsza samodzielnie
przeczytana w dzieciństwie bajka. Innego
po prostu nie ma. Ludzkie myślenie jest
procesem niezmiernie złożonym, nieustannie się jakby zapętlającym”. Ta złożoność
ludzkiego myślenia, występująca także
w nauce, skłania M. Hellera do formułowania swoistej „logiki zapętleń”, dzięki której
będzie można dochodzić do wartościowych
poznawczo wyników.
2.1. Istotną wartością ludzkiej kultury
są podejmowane w filozofii pytania, które
– według M. Hellera – „poznaje się po tym,
że zmuszają do myślenia nawet wtedy, gdy
nie ma na nie odpowiedzi”. Wskazany jest
tu moment jakby nieustępliwego przymuszania ze strony filozoficznych pytań,
aby równie nieustępliwie i konsekwentnie
myśleć o tym o czym te pytania traktują.
Uprawianie filozofii to nie tylko dążenie
do wypracowania poprawnych i dość precyzyjnych odpowiedzi na niejako dręczące
dociekliwy umysł pytania, lecz te pytania
rozważa się również dlatego, aby „głębiej
zanurzyć się w tajemnicy”.
2.2. Jednym z wielkich filozoficznych
pytań jest kwestia matematyczności świata.
Wielokrotnie w swej twórczości M. Heller
podejmuje problem, dlaczego świat jest
matematyczny. Pytanie o matematyczność
świata, które nie należy do żadnej z nauk
przyrodniczych, M. Heller uważa za jedno
z najdonioślejszych zagadnień filozofii.
On sam przyjmuje i rozpatruje hipotezę:
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„światu należy przypisać cechę, dzięki
której szczególnie skutecznie można go
badać przy pomocy metody matematycznej.
Świat posiada więc racjonalność szczególnego typu – typu matematycznego”.
M. Heller poddaje pod dyskusję argumenty
za matematyczną racjonalnością świata.
Matematyka w odczuciu M. Hellera to nie
tylko obcowanie z twardą racjonalnością,
ale – co niemniej ważne – daje ona poczucie
estetycznego piękna.
2.3. Jeśli wskazuje się na granice Kosmosu, to należy – zdaniem M. Hellera
– „rozróżnić dwa pytania: o granice naszej
wiedzy o Wszechświecie i o granice samego
Wszechświata”. Gdy rozważa się kwestię
granic ludzkiej wiedzy o Wszechświecie,
to wedle M. Hellera trzeba dostrzec, iż
„nasza wiedza nie jest nieograniczona.
Ale horyzont naszej wiedzy niewątpliwie
się rozszerza. Jest to dziwne rozszerzanie:
im więcej wiemy, tym więcej nowych
pytań powstaje, tym bogatsza w pewnym
sensie jest nasza niewiedza”. W sytuacji
odkrywania naszej niewiedzy ujawnia się
też szczególnego rodzaju zasadniczy „urok
pracy naukowca”.
3. Zastanawiając się nad swoistością
ludzkiego istnienia w kosmosie, M. Heller
uważa, iż zachodzi osobliwe „kosmiczne
zapętlenie”: „Między człowiekiem a strukturą kosmosu istnieje dziwne zapętlenie.
W człowieku kosmiczna ewolucja osiągnęła poziom samoświadomości i dzięki temu
mógł się zawiązać proces racjonalnego
rozumienia świata. Nić ewolucyjna, która
doprowadziła do powstania samoświadomości, jest bardzo subtelnie wpleciona
w strukturę Całości”. M. Heller przywołuje
idee „antropicznych koincydencji”, wedle
których „pozornie zupełnie od siebie niezależne stałe i pewne ważne parametry
fizyczne łączy zaskakująca cecha: stosunki
ich wartości są dokładnie takie, jakich wymagają warunki niezbędne do powstania
życia opartego na chemii węgla”. Jakby
wszechświat był tak skomponowany, iż
dzięki procesom ewolucji może w nim
pojawić się rozumny człowiek. M. Heller
proponuje pójść jeszcze dalej w tych dociekaniach: „Zasada prawdziwie antropiczna,
a więc odnosząca się do człowieka, winna
wyrażać coś znacznie więcej, a mianowicie
«kosmiczne ograniczenia» niezbędne do
powstania samoświadomości. Na obecnym
etapie rozwoju nauki nawet nie bardzo
wiemy, jak zabrać się do «ugryzienia» tego
problemu”. Powinno się więc poznawczo
zmierzyć z takimi kwestiami, które dziś
sprawiają trudność już wówczas, gdy próbuje się je właściwie wyartykułować.
4. Jako chrześcijański duchowny i teolog, który intensywnie uprawia naukę
i filozofię, M. Heller proponuje też rozważyć perspektywę religijnego spojrzenia na
analizowane przez niego na gruncie nauki
kwestie: „świat postrzegany oczami wiary jest dziełem Boga. To On, stwarzając
go, zrealizował swój rozumny zamysł.
Nauka odcyfrowuje ten zamysł, fragment
po fragmencie. I teraz powstaje pytanie,
czy zamysł Boży musi być przykrojony na
miarę naszych umysłów, czy jesteśmy go
w stanie zrozumieć do końca. Dość ryzykownym przedsięwzięciem byłaby próba

zamknięcia nieskończoności w naszym
małym rozumie. Byłoby też dziwne, gdyby «program na neurony» – bo tak można
nazwać nasz mózg – potrafił zmierzyć się
z nieskończonością. Powiedziałbym, że
raczej trzeba się dziwić, iż zdołaliśmy odcyfrować aż tak wiele. Jeżeli człowiek jest
– a wszystko na to wskazuje – wynikiem
długiej ewolucji, to przecież aby przeżyć,
wystarczyłaby mu znajomość prymitywnej
mechaniki, która pozwalałaby uchylić się
w porę przed nadlatującym kamieniem. Po
co nam wiedza o kwarkach, galaktykach
i innych cudach nauki?”. M. Heller uważa, że w świecie przejawia się „rozumny
zamysł” Boga, a ludzka nauka i wartościowa poznawczo wiedza są również
przebłyskiem tego „rozumnego zamysłu”,
gdyż ze względu na bieżące i praktyczne
ludzkie potrzeby nauka i wiedza nie są
czymś niezbędnym.
4.1. Zastanawiając się nad miejscem
człowieka we wszechświecie i nad sensem
ludzkiej egzystencji M. Heller eksponuje
myśl o związku sensu i Tajemnicy, które to słowo zapisuje on przez duże „T”.
W roztaczanej przez niego wizji „człowiek
jest sensownym tworem w sensownym
świecie, ale że ten sens – także sens naszego istnienia – nas przerasta, jest dla nas
Tajemnicą”.
4.2. Rozpatrując sensowność wszechświata i sensowność występującego
w nim ludzkiego życia, M. Heller proponuje eksperyment myślowy: „Wyobraźmy sobie człowieka, którego istnienie
rzeczywiście jest bezsensowne, ale który
stanowi część racjonalnego wszechświata,
bardzo misterną strukturę wbudowaną
w kosmiczne superstruktury. W takiej sytuacji bezsens poprzez człowieka wciskałby
się do skądinąd pięknego, harmonijnego,
matematycznego wszechświata”. M. Heller
nie godzi się jednak z tezą, iż ma miejsce
taka dysharmonia: „Ten zgrzyt jest dla
mnie trudny do przyjęcia”. W tym kontekście chrześcijańską wizję stworzenia
M. Heller dopełnia postulatem refleksji nad
sensem ludzkiego życia i ludzkiego świata:
„W katechizmie dużo mówi się o tym, że
stworzyć to znaczy zrobić coś z niczego. Nauka chrześcijańska zwraca uwagę
na to, że stworzenie nie wyczerpuje się
w momencie zaistnienia świata, że jest
creatio continua – Bóg działa stale. To
wszystko prawda, ale trzeba więcej mówić
o tym, iż stwarzanie to także nadawanie
światu i człowiekowi sensu”. Dążenia do
odkrycia sensu, zwłaszcza sensu, który
zwie się „racjonalnością”, także „Racjonalnością” pisaną przez duże „R”, przenika
twórczości M. Hellera.
5. Zachęcam w czasie świąt do lektury
książek ks. prof. Hellera i do refleksji nad
podejmowanymi przez niego pytaniami.
Jako świąteczne życzenie proponuję odczytać wypowiedzianą przez niego myśl:
„Odrobina intelektualnej pokory – to może
najbardziej filozoficzny morał, jaki wynika ze współczesnej matematyki i fizyki”.
Życzę, aby – dzięki poznawaniu wraz
z M. Hellerem współczesnej nauki i wspólnym z nim „patrzeniu w niebo” – ta znacząca „odrobina intelektualnej pokory” stawała
się naszym udziałem. Marek Rembierz
19 grudnia 2013 r.
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Tak sobie myślę

Wigilijna wieczerza
Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże
się wiele tradycji i obyczajów. Kiedy więc
nadchodzą te święta spodziewamy się,
że będą takie same jak te w poprzednich
latach. A przynajmniej będą do nich bardzo podobne. Nie wyobrażamy sobie, że
w te święta mogłoby zabraknąć w naszych
domach pięknie ozdobionych choinek,
a pod nimi choćby najskromniejszych
prezentów. Nie może być tych świąt
bez uroczystych nabożeństw, czytania
Ewangelii godowej, kolęd czy pastorałek.
Koniecznie też powinny być wystawione
jasełka a także nie może zabraknąć imprez, na których Święty Mikołaj będzie
obdzielał dzieci prezentami. Nie może być
też świąt bez tradycyjnych świątecznych
ciasteczek.
Obchodząc co roku te święta zgodnie
z obyczajami ustalonymi przez wiele
lat, dziesięcioleci czy nawet wieków,
sądzimy, że podobnie te święta obcho-
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dzone są na całym chrześcijańskim świecie. Tak jednak nie jest. Także i przy
tych świętach przekonujemy się o prawdzie stwierdzenia, że co kraj to obyczaj.
W różnych krajach ten sposób świętowania bywa odmienny. Nie wszędzie
o tej porze jest śnieg i mróz. Świąteczne
ozdoby zawieszane są na innych drzewach
niż u nas, a i potrawy na świątecznych
stołach są zupełnie inne. A dla wielu
pełnym zaskoczeniem jest stwierdzenie,
że warunki w jakich przyszedł na świat
w Betlejemie Boży Syn są zupełnie inne
niż te, o których mówią nasze kolędy czy
opowieści wigilijne.
Tak, to wszystko prawda. Ale choć
czasem przejmujemy od innych niektóre
obyczaje świąteczne, to jednak pragniemy
obchodzić te święta po swojemu. I to bez
względu na to, gdzie rzuci nas los. Dlatego
też Polacy stale mieszkający za granicą, te
święta starają się obchodzić tak jak kiedyś
w rodzinnym domu.
Przy tym dla wielu, a może dla nas
wszystkich, w te święta najważniejsza
jest wieczerza wigilijna. W świąteczny
wieczór nie jemy kolacji, ale spożywamy
wieczerzę . Zasiadamy przy stołach całymi
rodzinami. Staramy się, aby wszyscy bliscy znaleźli się przy jednym stole. Przed
świętami więc wiele osób odbywa dalekie
podróże, aby w ten wieczór zasiąść przy
stole ze swoimi bliskimi. Spełnieniem

naszych pragnień i oczekiwań będzie, gdy
każdy z nas będzie mógł powiedzieć w ten
święty wieczór:
Przy wigilijnym stole
Zasiadam wraz z moimi bliskimi;
Z tymi, z którymi dzielę swój los,
Z tymi, których kocham
I chciałbym, aby byli zawsze ze mną.
Przy wigilijnym stole
Odczuwam obecność tych, którzy odeszli;
Wracają we wspomnieniach z dawnych
lat,
Zapełniają pustkę przy stole i w moim
życiu.
Przynoszą cząstkę dawnego, zapomnianego
już szczęścia.
Przy wigilijnym stole
Przyjmuję Najmilszego Gościa,
Który przychodzi do mnie,
Tak jak przychodzi do wszystkich wierzących,
Aby napełnić serca szczęściem i radością,
Dać pewność niezmiennej Bożej miłości,
Obdarzyć pokojem niespokojne serca.
Przy wigilijnym stole
Odżywa miłość do ludzi,
Której źródłem jest miłość Boga do człowieka;
Mocniejsza staje się miłość do Boga,
Który dal nam dar najcenniejszy;
Swego Umiłowanego Syna, Zbawiciela
świata.
Jerzy Bór
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