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Przeżywamy obecnie Rok Wiary – ogło-
szony przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI. Czas dany nam jako dar do wyko-
rzystania na wzmocnienie naszej ludzkiej 
wiary. 

Kolejne przeżywanie Świąt Zmartwych-
wstania jest okazją, aby na nowo rozważyć 
podstawy naszej wiary oraz aby ją umoc-
nić w sobie samym. 

Ludzie, którzy otaczali Chrystusa, byli 
tacy sami jak ludzie dzisiejsi, byli to po 
prostu ludzie wszystkich czasów. Więk-
szość przychodziła do Jezusa szukać od-
powiedzi na pytania, które ich nurtowały, 
a więc były to kwestie na poziomie ich 
własnych trosk. Uczeni w Prawie widzieli 
w Nim Mistrza, który naucza i stawiali Mu 
pytania dotyczące Prawa; często usiłowali 
Go nawet wystawić na próbę. Wśród ludzi 
otaczających Chrystusa byli tacy, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Izraela i przypusz-
czali, że jest On Mesjaszem, Synem Da-
wida, królem Izraela. Zgodnie z własnym 
rozumieniem mesjanizmu widzieli oni 
w Jezusie tego, który miał spełnić ich ocze-
kiwania. Inni Żydzi dyskutowali z Jezusem 
na różne tematy. Niektórzy, jak saduce-
usze, nie wierzyli w zmartwychwstanie 
ani nawet w istnienie aniołów. Faryzeusze 
natomiast wierzyli w zmartwychwstanie 
i realność aniołów. Chorzy, którzy byli 
świadkami dokonywanych przez Jezusa 
uzdrowień, szli do Niego, szukając ulgi 
w cierpieniu. Najgłębiej jednak poruszali 
serce Chrystusa ci, którzy uznawali się 
za grzeszników - jak Maria Magdalena 
- i zbliżali się do Niego z pokorną ufno-

ścią, że otrzymają przebaczenie swych 
win. Z myślą o nich Jezus, odpowiadając 
na zarzuty faryzeuszy, powiedział, że 
przyszedł nie do sprawiedliwych, ale do 
grzeszników, podobnie jak lekarza bardziej 
interesują chorzy niż zdrowi. Pojęcia, jakie 
krążyły o Mesjaszu zgodnie z ówczesnymi 
sposobami myślenia, zaciążyły na świa-
domości samych apostołów, ograniczając 
ich zdolność rozumienia Chrystusa. Jezus 
wiele czasu poświęcił na to, żeby zmienić 
poglądy swoich uczniów, ale chyba nie 
udało Mu się tego osiągnąć dopóki żył na 
ziemi. Dopiero po Zmartwychwstaniu Je-
zusa i prawdopodobnie dzięki oświecaniu 
przez Ducha Św. apostołowie zrozumieli 
wreszcie prawdziwą naturę Królestwa 
Bożego. 

Tak, trudno było rozumieć Jezusa! 
W rozmowie z Nikodemem, który przy-
szedł do Jezusa nocą po kryjomu, padły 
Chrystusowe słowa: „Ty jesteś nauczycie-
lem Izraela, a tego nie wiesz?". Następnie 
dodał: „Jeżeli wam mówię o tym, co jest 
ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwie-
rzycie temu, co wam powiłem o sprawach 
niebieskich?".

Istotnie, większość ludzi nie zadawała 
Chrystusowi pytań dotyczących spraw 
niebieskich, ale wysuwała zagadnienia 
odpowiadające ich umysłowości i nasu-
wające się na tym etapie drogi do wia-
ry, na którym się właśnie znajdowali. 
Apostołowie posunęli się tak daleko, jak 
tylko pozwalała im ich wiara. Kiedy Filip 
powiedział do Jezusa: „Pokaż nam Ojca, 
a to nam wystarczy”, były to może słowa 

Wierzę w Ciebie Boże żywy...
naiwne, ale równocześnie głębsze, niż 
nam się wydaje, ponieważ nikt nie wie, 
do jakiego stopnia apostołowie poznali 
człowieka - Jezusa, do którego tak bardzo 
byli przywiązani. 

Podobnie jest w naszych czasach. Kto 
stawia Chrystusowi prawidłowe pytania? 
Kiedy śledzimy historię Kościoła, stwier-
dzamy, że niektórzy interpretowali Chrystu-
sa w różny sposób, wysuwali wobec Niego 
rozmaite zastrzeżenia, starali się Go usunąć 
z pola widzenia; inni dyskutowali z Nim 
i odrzucali Go, ale było również bardzo 
wielu ludzi, którzy Go wielbili i modlili 
się do Niego. Tak jest ciągle na świecie, 
że człowiek stawia pytania – i ma do tego 
prawo – jednak odpowiedzi musi zawsze 
szukać u Chrystusa. Znajdzie je na tyle, 
na ile zaufa Chrystusowi. To jest właśnie 
wiara. Zaufać Chrystusowi, Jego nauce. 

Od kilkunastu dni Kościołowi prze-
wodzi nowy Papież – Franciszek. Jego 
nauczanie nie jest niczym innym jak ukie-
runkowaniem współczesnego człowieka 
na Chrystusa. Sam przez przyjęcie imienia 
„Franciszek” chce pokazać, że aby pójść 
za Chrystusem to znaczy Mu zawierzyć 
i Jemu się oddać. Jemu zaufać i w Nim 
mieć nadzieję.

Niech możliwość przeżywania kolejnych 
dni związanych z tajemnicą śmierci, męki 
i zmartwychwstania Zbawiciela pomoże 
nam na przybliżenie się do Niego, a przez 
to do pogłębienia naszej wiary. Czego 
wszystkim czytającym te słowa życzę.

Ks. Antoni Sapota
Proboszcz Parafii Katolickiej 
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 Jedno z czasopism przed laty donosiło 
o wielkim zakładzie,  którego przedstawi-
ciele żądali od dyrektora, by zgodził się 
na postawienie krzyża w środku zakładu. 
Dyrektor zgodził się na to pod warunkiem, 
że potem pod krzyżem cała załoga złoży 
ślubowanie, że od tej chwili nie wyniosą 
żadnych materiałów będących własnością 
zakładu ani w czasie pracy nie będą pić 
alkoholu na jego terenie. Jaki był finał? 
Na terenie zakładu krzyża nie postawiono. 
Nikt do tej sprawy nie wracał, bo trudno 
było się zgadzać z tymi warunkami. Tak 
było przed laty.

A jak jest dzisiaj? Jakże często dziś mi-
łość do Jezusa wyrażana jest w zewnętrz-
nych znakach i gestach pobożności, gdy się 
chce dać Jezusowi tylko trochę pozorów 
zamiast wiernej miłości, posłuszeństwa 
i ofiary. W czasach obecnych ludzie lubią 
się otaczać znakiem krzyża, ale czy to 
zmienia rzeczywistość, a nade wszystko 
życie? Dzisiaj powinno nam zależeć, by 
Jezus był  wśród nas.

Historia męki Pańskiej, Jego krzyż świad-
czy o tym, że Jezus został ze społeczności 
ludzkiej wyrzucony jako złoczyńca.

Niestety, w historii ludzkości ta sprawa 
w różny sposób się powtarza. Jedni są Mu 
nieprzychylni, są też serca miłujące Go i 
wiernie Mu oddane, jak serce Marii, która 
nie cofnęła się przed żadną ofiarą dla Jezu-

sa, która odważnie zdecydowała się stanąć 
pod krzyżem.

Krzyż jest świadectwem ludzkiej nie-
prawości. Tu się okazała prawda słów:  
„Nie masz sprawiedliwego ani jednego” 
(Rz 3, 10). Gdyby krzyż był tylko ludz-
kim  dziełem, byłby jedynie świadectwem 
buntu człowieka przeciwko Bogu, przy-
pieczętowaniem ostatecznego rozłamu 
między Bogiem a człowiekiem. W krzyżu 
spotkała się jednak złość ludzka z miłością 
Bożą. Krzyż będący znakiem hańby stał 
się znakiem wywyższenia Syna Bożego i 
naszego zbawienia.

Gdy my klękamy pod krzyżem, czy 
dostrzegamy Ducha Jego miłości, czy ten 
Duch miłości panuje w naszych wzajem-
nych relacjach? Otwórzmy się na Bożą 
miłość, a wtedy zrozumiemy, że krzyż 
nas oskarża, ale też prowadzi do nowego 
życia.

Chrystus  Pan prawdziwie zmartwych-
wstał! Alleluja! Dziękujmy Chrystusowi, 
że po smutku Wielkiego Piątku zwraca 
się do każdego z nas w ten wielkanocny 
czas: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i piekła. 
(Obj 1,18).

Ta  radosna wieść o zwycięstwie Chry-
stusa nad śmiercią obiega świat i raduje 
serca tych, którzy nazywają się od imienia 
Jego chrześcijanami.

Chrystus Pan mówi: 
„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.”           Obj 1,18

Z łaski Bożej dane jest nam przeżywać 
kolejne Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego.

Fakt pustego grobu Jezusa ukazuje nam 
fundamentalną prawdę chrześcijaństwa, 
iż Jezus z Nazaretu jest nie tylko postacią 
z przeszłości, ale żyjącym Chrystusem, 
który staje na drodze wiary każdego czło-
wieka, który Go szuka. 

Dla chrześcijan najważniejsze jest do-
świadczenie obecności żyjącego Chry-
stusa. To doświadczenie obecności Zmar-
twychwstałego stało się udziałem najpierw 
niewiast, później uczniów, a po kilku 
latach także Pawła z Tarsu. Dla Apostoła 
Narodów nie był decydujący pusty grób, 
ale wskazanie istnienia Jezusa jako ży-
wego i objawiającego się człowiekowi 
Chrystusa. 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego życzę czytelnikom GU i mieszkań-
com Ustronia radości w Panu oraz nieza-
chwianej wiary w żyjącego Chrystusa, 
któremu dana jest wszelka moc na niebie 
i na ziemi. On ma klucze śmierci i piekła. 
Niech Wszechmogący Bóg raczy złożyć 
swoje błogosławieństwo na nas wszystkich.  

Z radosnym Alleluja! 
Ks. Piotr Wowry

Proboszcz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej

tel. 854 34 83, 604 55 83 21

19 III 2013 r.
Mieszkańcy poinformowali straż 
miejską o padniętej sarnie, która 
znajdowała się na jednej z posesji 
przy ul. Sosnowej. Pracownicy 
pogotowia sanitarnego z Cieszyna 
zabrali zwierzę do utylizacji.
19 III 2013 r.
Interweniowano w sprawie utrud-
niania ruchu na ul. Grażyńskiego. 
Na ulicy stanął samochód ciężaro-
wy, a kierowca odszedł nie przej-
mując się innymi użytkownikami 
ruchu. Ukarano go mandatem  
w wys. 100 zł.
21 III 2013 r.
Prowadzone są stałe kontrole 
prawidłowego parkowania wokół 
sanatorium „Równica”. W tym 
dniu za łamanie przepisów ruchu 
drogowego mandatem w wys. 100 
zł ukarano jednego kierowcę. 
22 III 2013 r.
Kolejne zgłoszenie o padniętej sar-

ZAKłAd POGrZEBOWy
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce 

Anna Nowak  lat 83  ul. Leśna
CI, KtórZy Od NAS OdESZLI:

90. UrOdZINy 
OttONA WINdhOLZA-WINECKIEGO 

Muzeum Ustrońskie i Towarzystwo Miłośników Ustronia  
zapraszają na 90. urodziny Ottona Windholza-Wineckiego, 
które odbędą się w Muzeum w sobotę 6 kwietnia o godz. 10. 
W programie: bezpośrednia rozmowa z Jubilatem przez Internet, 
występy artystyczne, powinszowania od przyjaciół. 

SPOtKANIE MIłOśNIKóW KUźNI UStrOń 
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comie-

sięczne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia 
o godz. 10. W programie film o tradycjach wielkanocnych. 

ZEBrANIE SPrAWOZdAWCZE WędKArZy
Towarzystwo Wędkarskie „Ustroń” zaprasza członków 

i sympatyków na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 
7 kwietnia o godz. 9 w budynku na stawach w Hermanicach. 

22 III 2013 r.
W godzinach dopołudniowych 
z parkingu przy sanatorium Elek-
tron skradziono audi A6.
23 III 2013 r.
O godz. 1,50 na ul. 3 Maja zatrzy-
mano nietrzeźwego mieszkańca 
Ustronia (1,94 prom.) kierującego 
nissanem micra.
23 III 2013 r.
O godz. 15.20 personel sklepu 
Lidl dokonał zatrzymania dwóch 
mieszkanek Brennej, które pró-
bowąły ukraść towar o wartości 
700 złotych.
24 III 2013 r.
O godz. 2.30 włamano się do 
sklepu spożywczego przy ul. 
Katowickiej.

POLICjA  tel. 856 38 10

StAż  W GAZECIE UStrOńSKIEj
Poszukujemy stażysty, który będzie pracował na stanowisku 

biurowym od 1 maja do 31 października 2013 r. Kandydatka lub 
kandydat musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Cieszynie. Oferujemy ciekawą pracę, dzięki której można 
nauczyć się podstaw księgowości, zarządzania kadrami, marke-
tingu, sprawdzić się w pracy z komputerem oraz w kontaktach 
z ludźmi. Szukamy osoby komunikatywnej, zorganizowanej, 
chętnej do pracy. 

nie, tym razem zwierzę znajdowało 
się na posesji przy ul. J. Błaszczy-
ka. Zabrano je do utylizacji. (mn) 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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dlaczego zamieszkał pan na wsi?
Wsie tutejsze są wsiami osobliwymi, mało wiejskimi, nie takimi, 
jakie można jeszcze spotkać na Podlasiu, w Kieleckiem. To są 
już takie właściwie „zmieszczałe” miejscowości, co jest efektem 
uprzemysłowienia tego rejonu. Na przykład gmina Goleszów, 
w której mieszkam, wiele zawdzięcza nieistniejącej już dziś 
cementowni. 
Ale nie ma kin, teatrów, klubów.
To mi nie przeszkadza, bo żyjemy w takiej rzeczywistości, że 
wszędzie możemy się łatwo dostać. Niedaleko mamy do kin, 
teatrów Bielska-Białej, Katowic, a także dwa kroki do Cieszyna, 
Czeskiego Cieszyna. Nigdy nie byłem szaleńczo przywiąza-
ny do miasta, chociaż miasto cenię. Decyzja o zamieszkaniu  
w Cisownicy nie była z mojej strony dramatyczna, tak się złoży-
ło. Gdybym miał wskazać przypisaną mi przestrzeń, to byłaby 
to prowincjonalna przestrzeń małych miasteczek. Wiele lat 
mieszkałem niemalże na rynku w Cieszynie i to mi odpowiadało,  
a potem zrządzeniem losu przeniosłem się na wieś. Nie ma we 
mnie klasycznego przywiązania do ziemi, ale doceniam spokój. 
Czy w ludziach, których pan spotyka na co dzień, widzi pan 
spadkobierców jury Gajdzicy, działaczy społecznych, którzy 
zakładali towarzystwa edukacyjne, szkoły?
Widziałem to bardzo wyraziście przez jakiś czas w 1990, 1991 
roku, po wielkich zmianach. Wtedy powstało Cieszyńskie Towa-
rzystwo Oświatowe, które jako pierwsze odważyło się otworzyć 
społeczną szkołę podstawową. Założycielami byli głównie ro-
dzice dzieci, które miały do tej szkoły uczęszczać, a ja zostałem 
wybrany przewodniczącym Towarzystwa. To społeczne działanie 
w trosce o edukację dzieci było bardzo ciekawym doświadcze-
niem. Myślę, że w pewnym sensie była to kontynuacja pracy 
cieszyńskich działaczy społecznych, choć aura sprzyjająca tego 
typu przedsięwzięciom była wtedy korzystna w całym kraju. 

laboratorIum 
etyczNe  rzeczyWIStoścI

(cd. na str. 5)

t. Sławek.                                                                      Fot. m. Niemiec

rozmowa z tadeuszem Sławkiem poetą, tłumaczem, 
eseistą, literaturoznawcą, wykładowcą uniwersyteckim,
w latach 1996-2002 rektorem Uniwersytetu śląskiego

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest złożenie 
do 31 marca 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Miesięczna opłata stanowi ilo-
czyn liczby zamieszkałych na danej nieruchomości osób i stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, 
gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wy-
sokość miesięcznej opłaty wynosi 10 zł od jednego mieszkańca, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów wysokość 
miesięcznej opłaty wynosi 15 zł od jednego mieszkańca. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach 
nowego systemu mieszkańcy będą uiszczać po 1 lipca 2013 r. 
w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na nr konta bankowego 
60 1050 1070 1000 0001 0102 5211. Pierwszy termin płatności 
upływa 15 sierpnia 2013 r. Do 30 czerwca 2013 r. obowiązują 
dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych, które 
należy rozwiązać na dzień 30 czerwca 2013 r.                  (MM)

oboWIązeK  zŁoŻeNIa 
DeKlaracJI
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(cd. ze str. 4)

(cd. na str. 6)

Kiedy przeprowadziłem się do Cisownicy, od razu natknąłem 
się na Towarzystwo Miłośników Cisownicy, które bardzo dużo 
robi na rzecz zachowania historii, tradycji. Mieszkańcy przeka-
zali budynek na izbę pamięci i chwała im za to. Odnoszę jednak 
wrażenie, że zapał społeczny słabnie.
Co jest tego powodem?
Nie jestem do końca pewny, ale podejrzewam, że w coraz 
większym stopniu codzienne troski zaprzątają ludziom głowę. 
Obserwuję też coraz trudniejsze relacje organizacji pozarządo-
wych z władzami samorządowymi. Śledziłem spór rodziców 
uczniów szkoły podstawowej w Bażanowicach, którzy bronili 
placówki przed likwidacją, i chcieli, by gmina przekazała szkołę 
stowarzyszeniu. Niestety, nie udało się. A niedobrze dzieje się, 
gdy inicjatywy oddolne nie napotykają życzliwego partnerstwa 
ze strony władz. Postawa samorządów może inspirować obywa-
teli lub mrozić ich aktywność. Wydaje mi się, że atmosfera na 
linii stowarzyszenia – władza trochę się zepsuła. Przypadłością 
polskiej władzy jest to, że nade wszystko boi się kontroli. Polska 
władza nie postąpi śmielej, nie podejmie decyzji opatrzonych 
pewną dozą ryzyka, bo boi się, że za chwilę przyjdzie jakaś tam 
izba i zakwestionuje podjęte działania. Brakuje jej wyobraźni 
i szerszego pola widzenia. Polski urzędnik nie pracuje dla zdo-
bycia pochwały, ale z obawy przed skarceniem. W takiej sytuacji 
kreatywność i wybór są zerowe i pozostaje tylko poruszanie się 
od przepisu do przepisu. 
Skupiając się na kształceniu, czy jako nauczyciel akademic-
ki nie uważa pan, że małe wiejskie szkoły nie zapewniają 
odpowiedniego startu dzieciom? Czy nie lepiej, by szkoła 
była trochę dalej, ale miała odpowiednią kadrę i warunki 
kształcenia?
Pejzaż oświatowy jest w naszym kraju bardzo skomplikowany 
i dyskusji o nim nie da się sprowadzić do tego, jak najlepiej 
kształcić młode pokolenie. A szkoda. Na problemy polskiej 
szkoły składa się chaos reform, sprawy finansowe, związkowe 
racje nauczycieli i interesy wielu jeszcze osób. Jednak, odpowia-
dając na pytanie, racja leży pośrodku. Najbardziej odpowiednia 
wydaje się szkoła średniej wielkości. Taka, która może sobie 
pozwolić na zatrudnienie odpowiednich nauczycieli i stworzenie 
warunków do pracy im i dzieciom, ale też nie za duża, by nie była 
anonimowa, by można pracować jak najbardziej indywidualnie 
z uczniem, troszczyć się o niego. Byłbym zwolennikiem małych 
szkół wiejskich na pierwszym etapie kształcenia, bo wtedy nie 
jest jeszcze konieczne wystawianie uczniów na konkurencyjność, 
chęć pokonywania innych, bycia lepszym od kolegów. Chciałbym 
bronić tych małych szkół dla młodszych dzieci.  
dopiero zaczęliśmy rozmawiać o edukacji, a już wyłania się 
obraz polskiej oświaty, w której nie ma wypracowanych stan-
dardów postępowania, nie ma spójnego programu działania, 
polityka oświatowa opiera się u nas na doraźnych krokach  
i przypadkowych decyzjach. 
To niewątpliwie jest nasza bolączka. Prowadzimy eksperymenty 
na uczniach, a to nie pozostaje bez wpływu na ich kształcenie. 
Obawiam się, że już za niedługo nie będzie ważny poziom, po-
szerzanie intelektualnych horyzontów, ale ekonomia. Za chwilę 
będziemy mieć sytuację podobną do tej w służbie zdrowia. A tam 
dochodzi do tragedii, do śmierci dziecka, bo nie wiadomo, kto 
ma zapłacić za badania. Przeraża mnie to, że władza w tej chwili 
stoi na stanowisku, że czynnik ekonomiczny w każdej sprawie ma 
decydujące i ostateczne znaczenie. Mam świadomość ograniczeń 
budżetowych, potrzeb finansowych, ale język ekonomii nie może 
być jedynym językiem, jakim się z sobą porozumiewamy.  Zdaję 
sobie sprawę z problemów finansowych samorządów, jednak 
czasem pod hasłem koniecznych cięć robi się rzeczy absurdalne. 
Tak jak to było z przedszkolami. Kilka lat temu były likwidowane, 
a teraz jest ich za mało i trzeba je na nowo otwierać. Taniej było 
utrzymać placówki przy mniejszej liczbie dzieci. 

o świętach Wielkanocnych mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.
*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

W ostatnich latach coraz bardziej okazałe i wystawne są święta 
Bożego Narodzenia, a to chyba z powodu dość intensywnych 
starań, głównie handlowców, o maksymalne wydłużenie okresu 
przygotowań i zakupów. Przed Wielkanocą mamy post, co raczej 
nie sprzyja takim zabiegom. Koniec roku to czas podsumowań, 
stąd wszystko jest bardziej okazałe, bardziej widoczne. Tymcza-
sem warto podkreślić, że dla Kościołów chrześcijańskich Wiel-
kanoc jest bardzo istotna w swym wyrazie, a zmartwychwstanie 
to czas radości wiernych.

W tym roku dni poprzedzające Wielkanoc nie odbiegają od 
atmosfery zimowej. A tradycyjnie Wielkanoc łączymy z budzącą 
się do życia przyrodą. Wiele zwyczajów i obrzędów bardzo mocno 
zakorzenionych jest w symbolice odejścia zimy i nastania wiosny, 
budzenia się do życia przyrody. O tym świadczą symbole, również 
w naszej lokalnej tradycji. W czasie świąt Bożego Narodzenia 
dominują kolory czerwony i biały, a podczas Wielkanocy żółty 
i zielony, przez skojarzenie z małymi pisklętami i pierwszymi 
kiełkującymi roślinami. To właśnie żonkile w barwach żółtej  
i zielonej zdobią nasze domy. 

Głęboko zakorzenioną tradycją jest przyozdabianie jajek, a w 
Ustroniu w wielu domach pojawiają się bardzo ciekawe pisanki 
stworzone przy wykorzystaniu różnych technik zdobienia. Świad-
czą o tym chociażby pisanki corocznie sprzedawane w różnych 
miejscach, w tym w Muzeum Ustrońskim, gdzie w pełni możemy 
podziwiać kunszt miejscowych gospodyń. 

Niezmiennym elementem Świąt Wielkanocnych jest lany po-
niedziałek, czyli śmigus-dyngus. Ze wspomnień dziecięcych po-
zostaje wspomnienie śledzenia prognoz pogody, a w wielkanocny 
poniedziałek oczekiwanie, że rodzice pozwolą na uczestnictwo 
w dyngusie. Techniki wzajemnego polewania były bardzo róż-
norodne, głównie w formie zabawy, choć nie zawsze. Na pewno 
było mokro. Nie wiemy, czy tegoroczna aura pozwoli na obfite 
polewanie, ale na pewno ta tradycja będzie obecna.

Nieodłącznie z Wielkanocą kojarzy się zajączek. O ile pamię-
tam, raczej nie było zwyczaju, by zajączek przynosił prezenty 
dorosłym. Dotyczyło to dzieci, które przy ładnej pogodzie szukały 
podarunków na zewnątrz domu. Gdzieś pod krzaczkiem znajdo-
wało się prezent i była to zawsze największa frajda.

Trzeba też wspomnieć o tradycjach kulinarnych towarzyszących 
świętom. Wielkanoc zawsze była nieco skromniejsza od Bożego 
Narodzenia. Nie odliczano dwunastu potraw, choć mamy wiele 
tradycyjnych dań. W tradycji katolickiej święci się w Wielką 
Sobotę produkty, później stawiane na stole świątecznym. Ważne 
są wielkanocne jajka, szynka, biała kiełbasa, tradycyjny w Cie-
szyńskiem murzyn. Bardzo uroczyste jest wielkanocne śniadanie, 
dość wystawne. Z dawnych lat pamiętam, że wiele specjałów było 
nie lada atrakcją, co może dziś dla młodego pokolenia jest niezro-
zumiałe. Owoce cytrusowe nie były spożywane na co dzień. Dziś 
jedynie w starych kronikach filmowych można zobaczyć, jak to 
przypływał statek z pomarańczami z zaprzyjaźnionych państw.

Wiosna i święta to także pozimowe porządki. Ludzie wychodzili 
na zewnątrz, trzepali dywany, otwierali na oścież okna. To było 
nie tylko symboliczne wyganianie zimy, ale też chęć wpuszcze-
nia wiosennego powietrza. Pozbywano się tego, co przez zimę 
nazbierało się w domu. Ten rok na pewno nie sprzyja tego typu 
porządkom i te generalne być może nastąpią po świętach. Rów-
nież miasto zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zaplanowało 
po świętach, na pierwszą połowę kwietnia. Zazwyczaj odbywało 
się to przez świętami, w tym roku z uwagi na aurę i termin świąt 
postanowiliśmy akcję opóźnić.

Korzystając z okazji, chciałbym życzyć mieszkańcom, turystom 
i gościom, aby zażyli jak najwięcej radości, wypoczynku, mimo 
tegorocznej uciążliwej zimy. Mamy przed sobą wiosnę i miejmy 
nadzieję wiele słonecznych dni. Niech słoneczna wiosna będzie 
dla nas źródłem siły i optymizmu.                        Notował: (ws) 
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(cd. ze str. 5)

(cd. na str. 7)

Czy w szkolnictwie wyższym jest podobna sytuacja?
Panuje u nas podobny chaos, który wynika z dramatycznej chęci 
i desperackich wysiłków uporządkowania tego systemu. 
Ale jakiś kierunek jest wyznaczony?
Stawiamy na konkurencyjność, innowacyjność oraz, chcąc nie 
chcąc, na rachunek ekonomiczny. Mówiąc o wielu czynnikach 
wpływających na polską oświatę, nie wymieniliśmy jeszcze jed-
nego bardzo istotnego, jakim jest niż demograficzny. Mniejsza 
liczba uczniów to mniejsza liczba studentów i to również dla 
szkolnictwa wyższego jest problem. Ale to zagadnienie oczywi-
ście nie zostało przeanalizowane, nie powstały prognozy, strategie 
działania, choć sytuację można było bardzo łatwo przewidzieć. Na 
pewno dawno minął boom na prywatne wyższe szkoły, których 
w najlepszym okresie było w Polsce 400. Mamy wyraźną bessę 
i szkoły prywatne będą się powoli zamykać, studenci wybiorą 
uczelnie państwowe, które na razie są bezpłatne, w tym sensie, 
że nie ma czesnego, choć jest wiele innych opłat. Obecnie nic mi 
nie wiadomo, by studia w Polsce miały być płatne, choć, wracając 
jeszcze raz do ogólnego chaosu w polskim kształceniu, nie wiem, 
czy państwo nagle nas nie zaskoczy.
Czy studenci z roku 2013 różnią się od tych z lat 90. XX 
wieku? 
Różnią się dość mocno, nie mówiąc już o tym, jak wiele dzieli 
ich od studentów z lat 70., 80. Z moich obserwacji wynika, że na 
dziesięciu studentów dziennych na drugim, trzecim roku czterech 
już pracuje. Rodzi to pewne problemy, ale można się dogadać, 
jeżeli obie strony są wobec siebie uczciwe. Zwiększa się też pro-
cent studentów, którzy po zdobyciu licencjatu chcą kontynuować 
studia magisterskie, ale już w trybie zaocznym. Skoro udało im 
się znaleźć pracę, to nie chcą już z niej rezygnować. Określiłbym 
to w ten sposób, że dla dzisiejszych studentów uniwersytet jest 
już pierwszym miejscem pracy. 
to dobrze czy źle?
Można powiedzieć, że studenci są bardziej pozbierani, ale zatracili 
zmysł bezinteresownego kształcenia. Dawniej, owszem, myślało 
się o przyszłości, o pracy, ale studia były czasem poznawania 
świata i przede wszystkim siebie. Wiele rzeczy robiło się z cieka-
wości, z chęci sprawdzenia się, niekoniecznie z myślą, czy przyda 
mi się to zawodowo. Wpływ na współczesne postawy mają na 
pewno szkoły przeduniwersyteckie – podstawowa, a szczególnie 
gimnazjum i liceum. Należę do szerokiego grona osób, które uwa-
ża, że reforma tworząca gimnazja i trzyletnie licea była reformą 
chybioną. Przeszliśmy przez cały cykl zreformowanej szkoły  
i można już stwierdzić, że okazał się porażką. Liceum trwa teraz 
niecałe trzy lata i niemal od pierwszych dni nauki mówi się o tym, 
jak zdobyć odpowiednią liczbę punktów na maturze, by dostać się 
na konkretne studia. To nie jest edukacja. Określając to jednym 
zdaniem, powiem, że zamieniliśmy kształcenie na trening zawo-
dowy. Na uczelniach zbieramy tego efekty i sami coraz bardziej 
płyniemy tym nurtem. Trening profesjonalny zastąpił kształcenie 
w klasycznym tego słowa znaczeniu, kiedy człowiek musi się 
zastanowić nad światem, wyrobić sobie moralną wyobraźnię, za-
stanawiać się nad konsekwencjami swoich czynów. Mam obawy, 
że będziemy zbierać gorzkie tego owoce. Nie ratuje się człowieka, 
tylko patrzy, kto za to zapłaci. Po części jest to wynik rygoru eko-
nomicznego, po części edukacji, która nie uwrażliwiła młodego 
człowieka, nie nauczyła empatii. Ćwiczyła natomiast w reżimie 
punktowym, budżetowym, w postępowaniu według schematów, 
których przekroczenie staje się niewyobrażalne. Dokonaliśmy 
amputacji bardzo ważnej sfery ducha. Pewnie będziemy otoczeni 
sprawnymi profesjonalistami, ale w momencie, gdy dojdzie do 
bardziej skomplikowanej sytuacji ludzkiej, profesjonaliści staną 
zupełnie bezradni, bo będą dysponować tylko i wyłącznie wiedzą 
opartą na konkretnych paragrafach. Będą umieli nacisnąć guzik  
i sprawić, że sprzęt będzie działał, ale nie będą umieli ocenić 
konsekwencji swojego działania, ponieważ ich wyobraźnia będzie  
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(cd. ze str. 6)
w tej materii martwa. Nigdy nie nacisną też alternatywnego gu-
zika, mimo iż efekty mogłyby być lepsze. 
jak myślą współcześni studenci?
Gdybyśmy zmierzyli ich iloraz inteligencji, to być może oka-
załoby się, że mają wyższy niż ich rówieśnicy 30, 50 lat temu. 
Być może, ale na pewno brakuje im empatii, bezinteresowności, 
które sprawiają, że ludziom żyje się ze sobą lepiej. Ale trudno 
się dziwić, skoro całe publiczne życie toczy się wokół tego, kogo 
zwolnić ze stanowiska, kto z kim knuje i przeciw komu, albo 
wokół spraw ekonomicznych. „Dyskusja” to zbyt szlachetne 
słowo, by użyć go wobec pyskówek, które mają miejsce, ale 
gdyby nawet przyjąć, że część dyskusji jest poważna, to ta część 
dotyczy li tylko wysokości PKB. Nie twierdzę, że on jest nie-
ważny. Zastanówmy się jednak, co takiego się stanie, jeśli PKB 
spadnie o 0,1 procentu? Pewnie to nie jest dobrze, ale czy to jest 
koniec świata? Jeśli mamy umiejętność empatycznego myślenia, 
to pomyślimy sobie: No tak, z punktu widzenia ekonomicznego 
to zła wiadomość, ale po pierwsze nie jest możliwy ciągły wzrost,  
a po drugie – uczyli nas o tym starożytni Grecy, ale kto ich dzisiaj 
czyta!? – umiar jest cnotą. Stosowanie go nikomu nie przynosi 
hańby, wręcz przeciwnie, jest zaszczytne. Tego myślenia już 
dzisiaj nie ma. Teraz obowiązuje tylko myślenie „wzrostowe”  
i jeśli tego wzrostu nie ma, wpadamy w depresję, załamują nam 
się relacje z ludźmi, przyjaciółmi, z rodziną. Mimo że jestem 
zwolennikiem ekonomicznego, politycznego i społecznego 
zbliżenia narodów, to twierdzę, że jest to także wielki grzech 
Unii Europejskiej, która robi wrażenie, jakby jej zależało tylko 
i wyłącznie na finansach. Mówi się o polepszaniu jakości życia, 
wielu europejskich polityków wyciera sobie usta tym sformuło-
waniem, ale dla nich oznacza ono tylko PKB i siłę nabywczą. Nie 
odnosi się w ogóle do kwestii dobrze i mądrze przeżytego życia 
i wartości, które mają temu służyć. 
Wartości, których brakuje w edukacji, obecne są w literaturze, 
sztuce. jak przekonać młodych ludzi, że są one potrzebne?
Na pewno nie da się tego zrobić jakąś jednorazową akcją. Edu-
kacja artystyczna powinna się zacząć jeszcze w dzieciństwie, 
kiedy człowiek zaczyna świadomie obcować ze światem. Bardzo 
ubolewam nad zminimalizowaniem godzin plastyki, muzyki na 
wszystkich etapach nauczania. Na pewno należałoby wzmocnić 
pozycję tych przedmiotów w szkole, ale oczywiście natychmiast 
natrafimy na pytania paraliżujące dalsze działania. Po pierwsze, 
kto za to zapłaci? Po drugie, po co to jest potrzebne? Młodzi lu-
dzie są już w tej chwili tak zmanipulowani, używam tego słowa 
całkowicie świadomie, że negują wszystko, co do czego mają 
choćby cień wątpliwości, że nie jest potrzebne na już albo ewen-
tualnie na jutro. Mam wielki żal również do naszego środowiska 
intelektualnego, że daliśmy sobie wydrzeć przymiotnik „użytecz-
ny”. Przymiotniki: „użyteczny”, „pożyteczny” są bardzo ważne, 
ale wydane na łup biurokratom zdewaluowały się. Pożyteczne 
jest teraz tylko coś, co jest kwantyfikowalne – da się wypisać  
w punktach, procentach, wpisać do tabelki, zbilansować – i coś, 
co z dnia na dzień przynosi efekt. Sztuka jest taką dziedziną życia, 
której efekty są niemierzalne. Sztuka daje satysfakcję, zachwyt 
nad kompletnie „nieużytecznym” przedmiotem. Ten zachwyt 
wszelako potrafi zmienić życie człowieka. Poznając literaturę, 
poznajemy postacie, które znajdują się w pewnych sytuacjach 
życiowych, muszą podejmować decyzje, z tych decyzji wypły-
wają konsekwencje itd. Człowiek oczytany prowadzi swoje życie  
w nieustannym, choć najczęściej nieświadomym dialogu i dys-
kursie z postaciami literackimi, które poznał poprzez książki. 
Czytanie jako trening życiowy w różnych realiach?
Mówiąc wprost, literatura to laboratorium etyczne rzeczywistości. 
Nie dziwmy się, że szpital w Białymstoku, nawiasem mówiąc 
uniwersytecki, świadomie nie robi badań dziecku, bo nie wia-
domo, kto ma za nie zapłacić. To zabrzmi być może ryzykownie 
i naiwnie, ale wyobrażam sobie, że gdyby tamtejsi pracownicy 

(cd. na str. 8)

23 marca w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu rozegrano 
finał I Zimowej Powiatowej Ligi Żaków, której pomysłodawcą  
i koordynatorem był trener Mateusz Żebrowski. Liga rozpoczęła 
rozgrywki 2 lutego. Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn, które 
zostały podzielone na dwie równorzędne grupy. KS Kuźnia 
Ustroń reprezentowały dwie drużyny. W każdą kolejną sobotę 
odbywały się rozgrywki halowe w miejscowościach, z których 
drużyny uczestniczyły w lidze. W pierwszej fazie rozgrywek 
grano systemem każdy z każdym po 20 minut każdy mecz. Dru-
żyny z pierwszych dwóch miejsc w swoich grupach rywalizowały  
o miejsca 1-4, pozostałe o miejsca 5-8. Drugi etap miał taki sam 
przebieg. Każda z drużyn do finałowego turnieju rozegrała 20 
spotkań. 

Najlepszą drużyną rozgrywek został Piast Cieszyn, o włos 
pokonując Kuźnię Ustroń II, która wystąpiła w składzie: Philip 
Capiński, Tomasz Rzeźniczak, Paweł Piskuła, Tomasz Puczek, 
Szymon Greń, Łukasz Tarasz, Dawid Haratyk, Jakub Bujok, Jakub 
Dziwisz, Pascal Sławicz, Piotr Warski-Sikora. Kolejne miejsca 
zajęły zespoły: 3. Lukam Skoczów, 4. Beskid Skoczów, 5. LKS 
Górki Wielkie, 6. LKS Pogórze, 7. ISSiR Start Wisła, 8. Kuźnia 
Ustroń I w składzie: Mateusz Filipiak, Dominik Śliwka, Bartek 
Hyrnik, Paweł Bukowczan, Kacper Nowak, Mikołaj Cichoń, 
Fabian Saniternik, Piotr Kuster, Łukasz Machnowski, Damian 
Gluza, Igor Brańczyk, Filip Jurczok, Krzysztof Mojeścik.

Nasza drużyna po raz kolejny zajmuje czołowe miejsca w roz-
grywkach. Od nowego sezonu chłopcy z rocznika 2002 i młodsi 
będą występować w Bielskiej Okręgowej Lidze Młodzików 
Młodszych. Do tej pory okres zimowy był czasem, kiedy odby-
wały się turnieje, lecz brakowało cyklicznych rozgrywek. Mamy 
nadzieję, że ta liga będzie rozgrywana co roku.                   (ws)

zImoWa  lIga

ustroniacy dobrze się spisali.                                            Fot. W. Suchta	
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byli uwrażliwieni przez sztukę, przez literaturę, to nie mieliby 
dylematu. Najpierw wydaliby polecenie wykonania badań,  
a potem zastanawialiby się, jak za nie zapłacić. Przecież jest 
jakaś hierarchia wartości i na jej szczycie powinno być ludzkie 
życie. Sztuka, która jest bezinteresowna, uczy hierarchii wartości. 
Łatwo jest ustalić priorytety, gdy wszystko da się obliczyć, ale 
nasze życie w większości składa się z rzeczy niepoliczalnych, 
poczynając od uśmiechu do kierowcy, który przepuścił nas na 
pasach, po przyjaźń, miłość. 
A czym dla pana jest bieganie, po co podejmuje się wysiłek 
np. startu w maratonie?
Zawsze byłem bardzo aktywny sportowo, ścigałem się na rowerze, 
a gdy z różnych powodów w 1979 roku musiałem to porzucić, 
zacząłem biegać. Pewnie nie biegam już z taką intensywnością  
i skutecznością jak kiedyś, ale tych kilkanaście maratonów mam 
za sobą. Również biegów w górach, startowałem między innymi 
w cyklach organizowanych w Ustroniu przez Andrzeja Georga. 
Bieganie nie jest dla mnie związane z konkurencyjnością, biega-
jąc, nie mam wrażenia, że muszę z kimś rywalizować. Nie biegam 
po to, by być szybszym od kogoś, co więcej, nawet nie biegam 
po to, by być szybszym od siebie. Trening sportowy to szkoła 
pokonywania samego siebie, własnych słabości, niechodzenia 
na łatwiznę. Nie czarujmy się, nie zawsze się człowiekowi chce 
biegać, często wręcz się nie chce. Trzeba się ruszyć z kanapy, 
ubrać, co zimą jest dość skomplikowane, ale to daje satysfakcję 
i poczucie siły. W czasie biegania udaje się czasem zebrać myśli. 
Nie chciałbym tu jakiejś mistyki uprawiać, ale rytmiczne oddy-
chanie, praca mięśni stymuluje reakcje organizmu. Nietzsche 
mówił, żeby nie wierzyć żadnej myśli, która nam przychodzi do 
głowy, gdy siedzimy. 
dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 7)

nazjum z Jaworzynki, Istebnej 
i Koniakowa wzięło udział  
w IX Konkursie Wiedzy  
o Regionie. Gospodarzem była 
SP-1 w Jaworzynce. W pierw-
szej części uczestnicy rozwią-
zywali test pisemny z zakre-
su historii, geografii, kultury  
i bieżących wydarzeń z gminy 
i powiatu. W drugiej części 
prezentowano inscenizację pt. 
„Matka i tacik z dzieckami  
w chałpie”.

Na zamku w Zebrzydowicach 
odbył się XV Regionalny Kon-
kurs Wypieków na Zapusty  
i Wielkanoc „Dorty, kołocze, 
krepliki i insze placki”. Na 
stołach wielkanocne rarytasy 
prezentowały członkinie kół 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Gmina Chybie otrzyma z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej dotację w kwocie ponad mi-
liona złotych z przeznaczeniem 
na podłączenie budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacji. 
Sieć budowana jest w samym 
Chybiu oraz we Frelichowie  
i Mnichu.

W pierwszy dzień wiosny 43 
uczniów z podstawówek i gim-

gospodyń wiejskich z Marklo-
wic Górnych, Zebrzydowic, 
Jastrzębia Zdroju, czeskich 
Petrovic, Kończyc Małych, 
Ustronia Centrum i Kaczyc.
 
Występujące w naszym regionie 
wody mineralne to tzw. solanki 
chlorkowo-sodowe. Złoża w 
Dębowcu zawierają jod i brom, 
podobnie jak te w Jaworzu. 

Przyznano nagrody dla spor-
towców i ludzi kultury z gminy 
Goleszów. W tym roku wyróż-
nienia otrzymają łucznicy Grze-
gorz Śliwka i Anna Stanieczek 
oraz sprinter Tomasz Warzecha. 
Radni docenili też dyrygenta 
Jean-Claude’a Hauptmanna, 
który prowadzi orkiestrę przy 

Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Goleszowie. 

Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej w Brennej prze-
prowadził zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych. Meble, 
sprzęt agd i rtv, złom i okna 
zbierano do 18 do 22 marca na 
terenie całej gminy.

W Książnicy Cieszyńskiej 
czynna jest wystawę traktująca 
o czasach cesarza Franciszka 
Józefa. Można zobaczyć kilka-
set eksponatów, w tym okolicz-
nościowe medale, pocztówki, 
albumy, dokumenty, unikalne 
fotografie, broszury i gazety. 
Wystawa czynna jest do 14 
czerwca.        (nik) 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

BIELIZNA WySZCZUPLAjĄCA
dAMSKA I MęSKA

   
     NAjWIęKSZy WyBór, WySOKA jAKOść,

rOZMIAry:  XS - XXXXXL
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

www.bodyfan.pl

SzKoŁa  zDroWIa
PrOGrAM SPOtKAń 

NA NAjBLIZSZE dWA MIESIĄCE:
10.04.2013 godz. 16.30 - Jak zdrowo schudnąć. Otyłość to 

choroba. Lecz się i zapobiegaj!
Naucz się jak obliczać wskaźnik BMI. 
Zmierz stopień otyłości.
Prowadzenie: Sylwia Szudyga – specjalista kardiolog, pediatra 

– lekarz poradni kardiologii dziecięcej i poradni chorób metabo-
licznych Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji (ŚCRiP).

19.04.2013 godz. 12.00 – Jedz zdrowo i chudnij z głową. 
(spotkanie dla młodzieży).
Prowadzenie: Sylwia Szudyga – specjalista kardiolog i pediatra 

– lekarz poradni kardiologii dziecięcej i poradni chorób metabo-
licznych ŚCRiP.

08.05.2013 godz. 16.30 – Palisz? Nie oszukuj się! 
Zmierz i rzuć!
Możliwość pomiaru tlenku węgla w powietrzu wydychanym 

za pomocą urządzenia Smokerlyzer.
Prowadzenie: mgr pielęgniarstwa Alicja Kiełczewska – koor-

dynator promocji zdrowia w ŚCRiP
13.05.2013 godz. 12.00 – Uzależnienia - bez przynudzania 

(spotkanie dla młodzieży).
Prowadzenie: mgr Adrian Wojtyła – psycholog - psychotera-

peuta ŚCRiP.
czerwiec – sierpień 2013 - przerwa wakacyjna
Następnie spotkania od września!
Planowane tematy:
1. Mądre jedzenie w praktyce : teoria pokazy i degustacja. 
2. Jak się wyspać - przyczyny zaburzeń snu i sposoby radzenia 

sobie z nimi.
3. Komunikacja, konflikty, manipulacja – psychologia w trzech 

krokach.
4. Choroba wieńcowa, zawał. Co trzeba wiedzieć.
5. Reanimacja i pierwsza pomoc. Uratuj komuś życie.

dr n. med. Zbigniew Eysymontt
dyrektor śląskiego Centrum rehabilitacji i Prewencji

 

laboratorIum 
etyczNe  rzeczyWIStoścI

Powołano Ustrońską Szkołę Kultury Zdrowia, projekt, który 
spotkał się z zainteresowaniem, życzliwością i natychmiastowym 
odzewem ze strony burmistrza, dyrektorki Miejskiego Domu 
Kultury „Prażakówka” i przedstawicieli firmy „Ustronianka”. 

Ustalono wspólnie, że w ramach projektu będą prowadzone dla 
mieszkańców miasta i okolic, kuracjuszy i uczniów ustrońskich 
szkół regularne wykłady oraz warsztaty dotyczące zagadnień 
związanych ze zdrowiem. 

Ustrońską Szkołę Kultury Zdrowia objął patronatem burmistrz 
Ireneusz Szarzec. Partnerami są Śląskie Centrum Rehabilitacji  
i Prewencji w Ustroniu, firma „Ustronianka” oraz MDK „Praża-
kówka”. Miejscem spotkań będzie MDK „Prażakowka”. 
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Roztomili  
ludeczkowie

Nó, podziwejcie sie, dyć już je Wielki Sztwortek! W niedziele  
i w pyndziałek sóm Wielkanocni Świynta! Tóż dóma już je wszycko 
wypucowane, wyglanczóne i posprzóntane. Tóż to jyny trzeja przi-
rychtować jedzyni, coby we świynta nie było z tym za moc roboty. 
Kołocze, babki i murziny napiyc, bo za wczas to sie nie do piyc,  
boby to zeschło. Miynsa też łupiyc, coby było na świynta. Nikierzi 
to przed Wielkanocóm zabijajóm prosioka, coby było fajnego miyn-
sa na świynta. Bieróm ku tymu masorza, kiery narobi fajnackich 
jelit, leberki czy prezwórsztu. Kiesi też warzili takóm pyrdelónke 
– to ci była polywka z łobwarzónego prezwórsztu i jelit.

Ale zanim se bydymy we świynta mógli pojeś, to we Wielki 
Pióntek bydymy pościć. Nic sie nie bydzie specjalnie warzić, nó, 
chyba że czoskowóm zupe, kieróm nazywali chudóm Jewóm. W  
nij nic wiyncyj ni ma, to je jyny tako wodziczka, można se ku tymu 
wziónś kónsek chleba. Na wieczór se można wziónś kónsek chleba 
z harynkóm solónóm abo wyndzónóm.

We Wielkóm Sobote katolicy chodzóm do kościoła z koszyczkami. 
W tych koszyczkach sóm wajca, kónsek miynsa, szynki i co tam 
jeszcze i ksióndz to poświynco.

We Wielkanoc my szli dycki o pióntej rano na jutrznie do wa-
nielickigo kościoła, bo my byli wanielikami. Jak sie prziszło do 
chałupy, to sie jadło porzóndne śniodani, nó a potym fajny łobiod. 
Kiesi paniczki na świynta robiły swoji nugle do zupy abo gałuszki 

z wóntroby. Potym na drugi było przeważnie pieczóne miynso ku 
ziymniokóm i jakosi fajno surówka. Nikiedy prziszli goście abo 
sie szło do przocieli na gościne. A w drugi świynto był śmiergust, 
to żech już o tym pisała zeszłym razym. W tym roku drugi świynto 
bydzie w apryla, tóż mogymy se jeszcze błozna z drugich poro-
bić. Jak apryla tryfio w łobyczajny dziyń, to se szło w robocie też 
pobłoznować. Roz jedyn majster posłoł robotnika do derechtora. 
Kozoł pieknie derechtora pytać, aż sie nie gniywo, bo ón, majster, 
zapómnioł derechtorowi tego łobiecanego kocura prziwiyź. De-
rechtor prawi, że nic majstrowi o kocurze nie prawił ani na kocura 
nie czako. Ón sóm mo na nazwisko Kocur, ale o żodnym inszym 
kocurze nie wiy. Tyn robotnik niedłógo robił i nie wiedzioł, jako 
derechtor mo na nazwisko, ale jak to usłyszoł, co derechtor prawił, 
zaroz sie kapnył, że go jisto majster z aprylym posłoł.

Jeszcze jak chodzi o Wielkanocni Świynta, to ludzie też robióm 
taki palmy i idóm z nimi do kościoła w Niedziele Palmowóm, 
kiero przipado tydziyń przed świyntami. To je taki łobyczoj na 
pamióntke tego, że jak Pón Jezus wjyżdżoł do Jerozolimy, to go 
ludzie straszecznie szumnie witali, gor dziecka, kładli mu pod 
nogi gałónzki z palm, niby taki tepich. Nó, a potym za tydziyń ci 
sami ludzie wrzeszczeli: „Ukrziżuj go!”. Nó, tacy ludzie sóm. Jak 
jich kiery podpuści, a jeszcze ku tymu jaki groszyczek dołoży, to 
zrobióm, co sie im koże.

Na świynta sie też maluje wajca, kiere sie przedtym łuwarzi, coby 
sie nie potrzaskały. Nikiere paniczki to naprowde szumnie łumióm 
wajca malować. Taki rozmaite wzory wymalujóm!

Tóż na kóniec wszyckim pieknie winszujym, coby-
ście mieli fajne Świynta Wielkanocni, moc radości i wie-
siołości, a dzieckóm coby zajónczek szumne prezynty przi-
niós.                                                                                       Hanka 

teraPIa FalamI uDerzeNIoWymI - ScHocK maSter 500
Informujemy, że w Sanatorium uzdrowiskowym eleKtroN w ustroniu funkcjonującym w strukturach 

Pśz i Pz elvita - Jaworzno III Sp z o.o., wykonywana jest terapia falami uderzeniowymi, która jest jedną 	
z najskuteczniejszych terapii przeciwbólowych układu mięśniowo-szkieletowego, skuteczną w schorzeniach 
m.in. barku, bólach stóp i łokci.

Wskazania: ból ścięgna Achillesa, ostroga piętowa, zapalenie stopy, ból barku, któremu mogą towarzyszyć 
zwapnienia, zapalenie ścięgien mięśni stawu barkowego, zespół mięśnia piszczelowego przedniego, ból ścięgien 
rzepki (kolano skoczka), ból ścięgna udowego, zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, łokieć tenisisty, łokieć 
golfisty, przewlekłe zapalenie przyczepów mięśniowych.                                                                                              

zalety terapii: szybka ulga w bólu, przywracanie sprawności ruchowej, krótki czas terapii – tylko 3-4 zabiegi, 
brak efektów ubocznych.

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bazy rehabilitacyjnej placówki Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron w Ustroniu” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja” Działanie 9.1 „Infrastruktura lecznictwa zamkniętego”

KoNKurS  PoŻarNIczy
14 marca w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu 

rozegrano eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczennice  
i uczniowie z ustrońskich szkół w pierwszym etapie pisali test, 
a po jego ocenie najlepsi zdawali egzamin  ustny oceniany przez 
komisję w składzie: przewodniczący Damian Legierski, sekretarz 
Joanna Tetera, członkowie: Alicja Żyła, Franciszek Żyła, Karol 
Ciemała. 

Wyniki rozgrywki finałowej: szkoły podstawowe: 1. Angelika 
Greń (SP-5), 2. Agnieszka Płonka (SP-5), 3. Szymon Kamiński 
(SP-1), 4. Łukasz Panek (SP-2), gimnazja: 1. Paulina Górniok, 
2. Witold Chwastek, 3. Dariusz Płonka (wszyscy G-2), szkoły 
ponadgimnazjalne: 1. Rafał Siemienik, 2. Sylwester Glajc, 3. 
Mateusz Łabudek. 

PromocJa od 15.03.2013 r.                                                     kontakt - Michał Siuta, tel. 502-173-253        

Kilkudziesięciu uczniów przystąpiło do testu.           Fot. W. Suchta	
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Skąd pomysł na założenie akurat księ-
garni chrześcijańskiej?
Zawsze czułem, że mam otworzyć swoją 
firmę, tylko początkowo nie wiedziałem 
z czym. Pracowałem w wydawnictwie 
chrześcijańskim i kończyłem studia 
ekonomiczne, ale fascynacji książkami 
chrześcijańskimi nie łączyłem z własnym 
biznesem. Jednak w październiku 2009 r. 
postanowiłem zwolnić się z poprzedniej 
pracy i szukałem czegoś, co powinienem 
robić. Może na płaszczyźnie duchowej 
impuls przyszedł z nieba, potem pytali-
śmy już z żoną w modlitwach, jak by to 
miało wyglądać. I dostaliśmy niesamowite 
potwierdzenie z Księgi Jeremiasza, gdzie 
znalazłem odpowiedzi na wszystkie moje 
pytania, nawet – gdzie to mamy zrobić.
Wskazanie konkretnie na to miejsce?
Różni ludzie mówili nam, że ono jest 
nieużytkowane od dłuższego czasu,  
i trafiliśmy na słowo: „W miejscu, które 
nazywacie opustoszałym, będzie jeszcze 
słychać głos radości i wesela”. Później 
zastanawialiśmy się, jak w ogóle zacząć, 
głównie chodziło o nakłady finansowe. Nie 
mieliśmy odłożonych większych funduszy, 
do tego urodziła nam się córeczka. Przeży-
waliśmy rozterki, choć byliśmy pewni, że 
powinniśmy to zrobić, bo gdy się dostaje 
słowo od Boga na dany temat, ma się tę 
pewność pomimo wszelkich okoliczności. 
Jednak w styczniu powiedziałem: „Jeśli nic 
nie ruszy, chyba zrezygnuję”. Ale ruszyło: 
pewien człowiek zapytał, czego potrzebu-
jemy, i zasponsorował nam meble, co było 
dużym krokiem naprzód.
„Szaron” obejmuje sklep stacjonar-

ny, internetowy, sprzedaż na Allegro  
i wydawnictwo, a za całość odpowiadasz  
w sumie sam. Ciekawi mnie funkcjono-
wanie tego wydawnictwa.
W księgarni jest dodatkowy pracownik. 
Natomiast w wydawnictwie tłumaczenie, 
redakcję i druk zlecamy na zewnątrz, 
ja odpowiadam za stronę organizacyjną  
i wybór tytułów. Wiele czasu poświęcam na 
czytanie książek w oryginale, po angielsku, 
a jeśli coś mi wpadnie w oko, kontaktuję 
się z zagranicznym wydawnictwem albo 
agencją. Takie decyzje są trudne, bo sporo 
by się chciało wydać, ale koszty robią swo-
je. Jednak nawet polscy autorzy zgłaszają 
chęć wydania czegoś u nas, co uważam 
za potwierdzenie sensu naszej pracy. Po 
pierwsze, pragniemy, by pewne treści 
były na rynku, a po drugie, od strony biz-
nesowej, trzeba mieć dziś również własne 
produkty. Oczywiście, są książki, które się 
spłacają, i takie, o których wiemy z góry, 
że się nie spłacą.
jakie tytuły wydane przez „Szaron” 
uznajesz za najważniejsze?
Przede wszystkim nową Biblię gdańską 
opracowaną przez Śląskie Towarzystwo 
Biblijne, z odniesieniami do innych tłuma-
czeń. Wydałem też pewną książkę dlatego, 
że mnie osobiście ogromnie dotknęła: 
„Przeznaczeni, by królować” Josepha 
Prince’a. Ona pokazuje fundament chrze-
ścijaństwa, bo przedstawia łaskę i to, co 
dostajemy, poznając Jezusa, co On zrobił 
już dla nas. Niestety, nasza religijność jest 
daleka od podstaw chrześcijaństwa. To było 
zatrważające, że po 20 latach chodzenia z 
Bogiem dowiedziałem się zupełnie nowych 

rzeczy, ale rzeczy, które mnie uwolniły. 
Najistotniejsze dla mnie było to, że Bóg 
nie wymaga, byśmy starali się zasłużyć 
na Jego miłość, błogosławieństwo, gdyż 
wszystko już zostało wykonane. Kiedyś 
C.S. Lewis na jednym z wykładów zadał 
słuchaczom pytanie, jakich znają bogów. 
Padały różne imiona. Więc spytał: jaka jest 
różnica między chrześcijańskim Bogiem  
a wszystkimi innymi? Nikt nie umiał odpo-
wiedzieć. Na co Lewis: „Różnica jest jedna 
– inni chcą składania ofiar czy nawracania 
siłą, a tylko chrześcijański Bóg nie wy-
maga, żebyśmy coś dla Niego zrobili, aby 
otrzymać zbawienie”. Jedno, co musimy 
zrobić, to zaufać Jezusowi i powierzyć Mu 
swoje życie. Ale nasza mentalność często 
nie pozwala nam przeskoczyć nastawienia, 
że na zbawienie trzeba zasłużyć. Dlatego to 
była książka najbardziej przełomowa. 
Czy w okresie pasyjno-wielkanocnym 
klienci poszukują u was czegoś specjal-
nego?
Wielkanoc raczej nie skłania do kupna 
prezentów, nie widać też większego ukie-
runkowania na tę tematykę, bo jeśli ludzie 
szukają czegoś np. o krzyżu, to przez cały 
rok. Może wzrasta zainteresowanie płytami 
z muzyką na czas pasyjny i kartkami świą-
tecznymi. Nie mamy specjalnych książek 
na tę okazję, zresztą podobnie z Bożym 
Narodzeniem. W Stanach istnieją książki 
chrześcijańskie na każdy temat, nawet nie 
nauczające, tylko np. powieść dotycząca 
zimy. Tylko że tam jest ponad 300 mln 
odbiorców takich rzeczy, no i są one an-
glojęzyczne, więc idą na cały świat. U nas 
się tego nie wydaje, bo sprzedawałoby się 
to latami.
A propos sprzedaży, „Szaronowi” za-
pewnia jej więcej sklep w Ustroniu czy 
Internet?
Wiadomo, są różne miesiące, jednak 
gdyby porównywać procentowo, Internet 
to nie więcej niż 35%. Wysyłamy sporo, 
ale zwykle klient detaliczny zakupuje po 
1-2 książki, natomiast kiedy już ktoś przy-
chodzi albo przyjeżdża, wtedy robi duże 
zakupy. Niektóre osoby np. przyjeżdżają 
do Ustronia dwa razy w roku z drugiego 
końca Polski i mają nawet zaplanowane, 
że do nas przychodzą, siedzą parę godzin, 
przeglądają i wybierają wszystko, co je 
zainteresowało przez minione miesiące. 
Inaczej ma się sprawa ze sprzedażą hur-
tową. 
A czy zachodzą tu także „przypadkowi” 
ludzie?
Głównie kupują u nas osoby, które dowie-
działy się o nas przez Kościół czy Internet 
albo coś naszego zamówiły, a wysyłając 
produkty, zawsze dodajemy jakąś zakładkę 
z informacją o nas. Przypadkowych klien-
tów jest znacznie mniej, także ze względu 
na lokalizację i specyfikę produktu. Raczej 
kiedy ktoś tu wchodzi, to czegoś szuka. 
Oczywiście, zdarzają się przechodnie  
i jest nam równie miło ich gościć. Czasami 
zaglądają z ciekawości, ale trafiają również 
do nas osoby z różnymi problemami czy 
rozterkami, szukające pomocy. I wierzę, 
że to nie przypadek, tylko że Bóg kieruje 
tu ludzi, których możemy zainspirować, 
pocieszyć albo po prostu wysłuchać.
     Rozmawiała: Katarzyna Szkaradnik

rozmowa z Grzegorzem Przeliorzem, 
właścicielem księgarni chrześcijańskiej „Szaron” (cz. I)

rÓŻNIca JeSt JeDNa
g. Przeliorz w księgarni w ustroniu.                                                            Fot. K. Szkaradnik
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Za rogiem ulicy jest tłumnie, przecznicę 
dalej panuje cisza. Pewne miejsca w Rzy-
mie, mieście turystycznym par excellence, 
są zawsze pełne obcokrajowców z apara-
tami fotograficznymi. Usiłują zrobić sobie 
nimi zdjęcie na tle Fontanny di Trevi, co 
jest trudne, ponieważ miejsca jest mało, 
plac jest ciasny, a przychodzą tam wszy-
scy. Szlaki opisywane w przewodnikach 
łączą Schody Hiszpańskie z Via del Cor-
so, Colosseum z Watykanem. Wystarczy 
zorientować się w najważniejszych punk-
tach, aby móc je omijać i unikać tłoku, tak 
jak robią to mieszkańcy miasta. Jednak 
czy da się omijać plac św. Piotra? 

Najważniejszy punkt turystyczny mia-
sta formalnie nie stanowi jego części, 
obecność Watykanu w obrębie rzymskich 
murów ma status gościny. Państwo Ko-
ścielne przyciąga kroki odwiedzających 

z różnych powodów. Plac jest tak słynny, 
że przychodząc tu, przez pierwsze kilka 
wizyt przechodniowi towarzyszy uczucie 
nierealności. Z drugiej strony zaś uczucie 
kontrastu, bo naprzeciwko monumentalnej 
fasady niektórzy stają po to, aby spotkać 
się z jednym człowiekiem. Przepych 
Bazyliki oddala patrzącego od codzien-
ności, pozwala inaczej odbierać słowa 
pojedynczej osoby mówiącej w imieniu 
Kościoła. Wierni słuchają skupieni, tu-
ryści nierozumiejący języka i symboliki 
przechodzą pomiędzy nimi. 

Po ogłoszeniu rozpoczęcia konkla-
we przez plac często nie sposób było 
przejść, szczególnie w okolicach godziny 
17.00, kiedy zapadała decyzja kardy-
nałów. Nie widziałam białego dymu, 
ponieważ podobnie jak wielu innych, nie 
spodziewałam się tak szybkiego wyboru 

nowego papieża. Postanowiłam odwie-
dzić Watykan w następną po tym dniu 
niedzielę, żeby wysłuchać pierwszego 
Anioła Pańskiego odprawianego przez 
Franciszka I. Miasto, zwykle chaotyczne 
i zatłoczone, było tego dnia praktycznie 
zablokowane, ponieważ jego głównymi 
ulicami przebiegała trasa maratonu. Aby 
dotrzeć do Watykanu, musiałam wysiąść  
z metra kilka przystanków dalej i przyje-
chać wcześniej, żeby zaplanować przej-
ście pomiędzy gapiami, ekipami telewi-
zyjnymi, turystami i biegaczami. Tłumy 
ludzi przepływały chodnikami, wzdłuż 
trasy biegu kibice i w stronę placu św. 
Piotra wierni zmierzający na pierwszego 
„Angelusa”. Było ich więcej, niż ktokol-
wiek się spodziewał, tłum sięgał końca Via 
della Conciliazione, na całej jej długości 
stały ustawione co kilka metrów telebimy 
i głośniki. Udało mi się dotrzeć do pierw-
szego z nich i udało mi się widzieć okno 
fasady Bazyliki. Słów papieża słuchałam, 
otoczona przede wszystkim Włochami, 
mieszkańcami Rzymu, przypadkowych 
turystów było o wiele mniej. Były za to 
rodziny z dziećmi, które tuż po zakończe-
niu modlitwy wróciły do domów na obiad, 
uśmiechnięte i rozbawione - bo co to za 
papież, który po błogosławieństwie życzy 
jeszcze na koniec „smacznego”?

Kiedy mówił, słuchano go w ciszy. 
Mówił pięknie i prosto, o przebaczeniu  
i miłosierdziu, a jako osoba ujmował swo-
im ciepłem. Jego słowa nie zatrzymywały 
się w oknie fasady, wychodziły do wszyst-
kich, przekształcając przestrzeń placu św. 
Piotra, którego marmurowe kolumnady 
wydawały się ramionami obejmującymi 
zgromadzony tłum. Ten moment modli-
twy nie był monumentalną uroczystością, 
tylko spotkaniem, spokojnym, dodającym 
otuchy i radości. 

Dyskusje na temat tego, jakiego papieża 
„potrzebuje Kościół”, były obecne, jed-
nak daleko poza momentem pierwszego 
Anioła Pańskiego, gdzie już traciły na 
znaczeniu wobec rodzącego się między 
ludźmi zaufania do następcy Benedyk-
ta XVI. Sympatia dla nowego papieża 

DrogI  PaPIeŻ	
Niedziela Palmowa na placu św. Piotra.                                                               Fot. m. Folgar
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łączyła także młodych. Ja dzięki niej 
poznałam Mequi Folgar z Buenos Aires, 
przebywającą w Rzymie od kilku tygodni 
w ramach stypendium naukowego. Kiedy 
dowiedziałam się, że jest z Argentyny, 
natychmiast zapytałam, jak zareagowała 
na wybór jej rodaka:   
- Dla mnie była to niespodzianka. Nie my-
ślałam o tym, że papieżem mógłby zostać 
Argentyńczyk, również nie wyobrażała 
sobie tego żadna z moich koleżanek,  
z którymi przyjechałam tutaj studiować. 
Niespodzianka dla nas była bardzo emo-
cjonująca, także teraz wciąż jestem szczę-
śliwa i pełna radości – że mogę być tutaj 
i przeżywać to wszystko!

W swoim rodzinnym mieście Mequi 
działa w organizacji chrześcijańskiej, 
prowadzi grupę modlitewną, spotykającą 
się w czasie czuwań i nabożeństw. Opo-
wiada, że uczestniczyła w nabożeństwach 
odprawianych przez Bergoglio w czasie 
Wielkiego Tygodnia w Buenos Aires,  
a podczas spotkań członkowie jej grupy 
często odwoływali się do jego książek  
i kazań, cytując je.  
- Bergoglio jest bardzo prostą osobą. 
Wszystko, co mówi, trafia prosto do two-
jego serca, gdzie możesz to potem prze-
myśleć na nowo i przyjąć. Jest charyzma-
tyczny i nie tak bardzo oficjalny, jak był 
Benedykt XVI, nie tak zimny. Franciszek 
I chce walczyć w obronie biednych. Dla 
mnie jego wybór oznacza pozytywną 
zmianę dla Kościoła. Mówi o dobru, 
czułości, o nadziei i przełamaniu strachu, 
co jest bardzo ważne. 

Argentyńczycy są narodem ludzi głę-
boko wierzących: wiara katolicka jest 
tam silna i ma inny status niż w Europie. 
Również, jak mówi Mequi, młodzi ludzie 
chętnie garną się do Kościoła i  włączają 
w jego pracę. Wierzą, że nowy papież 
przeniesie tę pogodną siłę do Europy. Na 
razie udało mu się przekonać do siebie 
Rzymian, zwykle ambiwalentnie pod-
chodzących do wpływu, jaki  ma tutaj 
bliskość Watykanu – a mimo to wciąż 
gromadzących się na placu św. Piotra  
i okazujących ogromne zainteresowanie 

zwyczajami i zachowaniami nowego 
papieża. Jaki charakter w obrazie miasta 
zyska górująca nad nim Bazylika św. Pio-
tra podczas pontyfikatu Franciszka I? Ten 

charakter już się zmienia. Nowy papież 
swoją postawą sprawia, że monumentalna 
fasada wydaje się mieć bliższe ludziom 
wymiary.                             Maria Kulis 
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Herbata z uStroNIa
W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie 

sklepy sprzedały około 21 tys. ton herbaty 
nierozpuszczalnej o wartości ok. 1,25 mld 
PLN. W porównaniu z 2011 rokiem sprze-
daż wzrosła o 1,6%.  Mokate z udziałami 
11% umocniło swoją pozycję jako wice-
lider kategorii, pozostając jednocześnie 
jedyną firmą w gronie 6 największych 
producentów, która według najnowszych 
danych pochodzących z badań rynkowych 
prowadzonych przez Nielsena zanotowała 
wzrost sprzedaży.  

Produkty Mokate SA w Ustroniu nie-
zmiennie wysoko lokują się wśród her-
bacianych brandów, przy czym Minutka 
zajmuje miejsce w ścisłej krajowej czo-
łówce, a LOYD dobija do tej czołówki  
z szybkim tempie.

MOKAtE  LUBI  hErBAty
Do tak dobrych wyników przyczyniła 

się jej rozbudowana i skuteczna dystry-
bucja. Herbaty produkowane w zakładach 
należących do Mokate są obecne w ponad 
90% tradycyjnych sklepów spożywczych. 
- Nie bez znaczenia jest również atrakcyjna 
cena i wysoka jakość – podkreśla Teresa 
Mokrysz, twórczyni marki Mokate i wła-
ścicielka firmy. – Jestem przekonana, że 
rynek herbaty długo jeszcze pozostanie 
atrakcyjny. Będziemy nadal się rozwijać 
w tym obszarze, wierząc, że kluczem 
do przyszłości jest konsekwencja oraz 
umiejętne wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań.

Rynek herbaty charakteryzuje między 
innymi silne rozdrobnienie producentów. 
To z kolei stwarza możliwość podjęcia 
interesujących działań konsolidacyjnych. 
Część ekspertów uważa, że wkrótce na 
bazie około 20 konfekcjonujących her-
batę firm powstanie jedna, może dwie 
silne grupy, które będą się liczyć na kra-
jowym rynku. – Nie ograniczymy się do 
obserwowania zmian. Będziemy w nich 
uczestniczyć. Mamy już w tej mierze spore 
doświadczenie – zapewnia T. Mokrysz.

LOyd  ZdOByWA  ryNEK
W kategorii herbat liściastych z udzia-

łami ponad 11,6% (wyniki za okres X/XI 
2012) LOYD jest liderem. Dwaj główni ry-
wale mają odpowiednio: 9,5 i 8% udziału w 
tym rynku. Mokate zwiększa swoje udziały 
przede wszystkim w herbatach Earl Grey 
(19,66% rynku), oraz Yunnan (23%).

LOYD to herbaty czarne, zielone, owo-
cowe, rooibos oraz funkcjonalne. Herbaty  
i mieszanki oferowane są w formie liścia-
stej oraz w torebkach ekspresowych – rów-
nież w kształcie piramidek – zapewniają-
cych optymalne warunki do zaparzania 
liści herbacianych. - Mokate jest pionie-
rem wśród polskich producentów stosują-
cych tego rodzaju torebki – przypomina  
T. Mokrysz.

Pomimo faktu, że zdecydowana więk-
szość konsumentów preferuje wygodne 
herbatki ekspresowe, Mokate konsekwent-
nie rozbudowuje ofertę herbat liściastych. 
Dla nich właśnie w ofercie firmy znalazła 
się cała gama różnorodnych produk-
tów o najwyższej jakości, a wśród nich 
tak cenione smaki, jak Yunnan, Madras, 
Earl Grey, Ceylon czy Assam. – Wyniki 
sprzedaży są jednoznaczne. Koneserów 
tradycyjnie zaparzanej herbaty wcale nie 
ubywa. Dlatego warto rozwijać ten frag-
ment herbacianego rynku – podsumowuje 
T. Mokrysz.

Warto przypomnieć, że marka LOYD 
otrzymała ostatnio wyróżnienie Super-
brands Created in Poland 2013. Tytuł jest 
przyznawany naszym rodzimym mar-
kom, a wyboru dokonują sami konsu-
menci. Badanie, które wyłoniło laureatów  
2013 r. przeprowadziła Pracownia Ba-
dawcza GfK Polonia na próbie 15 tysię-
cy respondentów. Ambasadorką herbat 
LOYD jest znana piosenkarka Justyna 
Steczkowska.

SUKCES GWArANtOWANy 
jAKOśCIĄ 

W Mokate od lat przestrzegane są dwie 

wprowadzone przez właścicielkę zasady 
rynkowej ekspansji. Po pierwsze, należy 
podążać za postępem technicznym, tech-
nologicznym i organizacyjnym, wybierając 
tylko najlepsze dostępne technologie. Po 
drugie, konieczne jest wytwarzanie zgodne 
z obecnymi bądź dopiero kształtowanymi 
preferencjami konsumentów. 

NIE  tyLKO  W  KrAjU
Systematycznie od kilku lat rośnie 

udział herbat w eksporcie Mokate. Dy-
namika wzrostu sprzedaży utrzymuje 
się na poziomie 13% r/r. Głównym ryn-
kiem zbytu dla eksportowanej z Mokate  
herbaty pozostaje niezmiennie Europa, 
a w niej takie kraje jak Czechy, Słowa-
cja i Węgry. Począwszy od 2009 wi-
doczny jest wzrost sprzedaży do USA 
i Kanady (wzrost o 200% w stosun-
ku do roku 2009) oraz Azji (w 2012 
wzrost o 17% w stosunku do roku 2011). 
Tegorocznym eksportowym hitem w 
grupie produktów Mokate okazały 
się bezwzględnie herbaty piramidki, 
których sprzedało się ponad cztero-
krotnie więcej niż w roku ubiegłym. 
Z eksportowanych herbat największą 
sprzedażą odznaczają się ponadto her-
baty owocowe (18% udziału w ekspor-
cie herbat) oraz ziołowe (15% udziału  
w eksporcie herbat). Na uwagę zasługuje 
podwojenie sprzedaży herbat czarnych 
dwukomorowych.
- Wszystko to sprawia, że dla nasze-
go zakładu w Ustroniu otwierają się 
nowe, dobre perspektywy. Potwierdza 
się też słuszność dotychczasowych starań  
o rozbudowę i doposażenie jego oddzia-
łów produkcyjnych i magazynowych  
o najnowocześniejsze urządzenia. Przy 
okazji chciałabym przypomnieć, że wła-
śnie 30 marca mija pełne 18 lat od uroczy-
stego otwarcia pierwszego, nowo wybudo-
wanego obiektu Mokate. Zakład „wszedł  
w dorosłość”, zyskawszy w międzycza-
sie na powierzchni – blisko 10-krotnie,  
w rezultacie kolejnych, podejmowa-
nych tu inwestycji. Wraz z najdawniej  
w Ustroniu zatrudnionymi wspominamy 
z sentymentem ten moment, który okazał 
się przełomowy dla Mokate, dając począ-
tek  ekspansji  krajowej i zagranicznej na 
imponującą skalę - mówi T. Mokrysz.

hErBAtę LUBIĄ POLACy
Z danych TGI MillwardBrown SMG/

KRC za okres od lipca 2010 do czerwca 
2011 roku wynika, że fakt spożywania 
herbaty sypkiej potwierdza 29,9% ankie-
towanych Polaków. 34,76% z nich pije ją 
kilka razy w tygodniu lub rzadziej, 28,71% 
- 2-3 razy dziennie, 27,94% raz dzien-
nie. 4 razy dziennie lub częściej herbatę 
sypką pije 8,59% spożywających herbatę 
respondentów.

Grupę Mokate tworzy dziewięć firm 
w kraju i za granicą. Firmy dostarcza-
ją produkty na wszystkie kontynenty  
i zatrudniają około 1500 osób. W 2011  
i 2012 roku udział eksportu kolejny rok 
z rzędu przekroczył połowę przycho-
dów ze sprzedaży ogółem. Całkowita 
wartość sprzedaży to 0,7 mld zł. Od 1 
stycznia 2011 roku Mokate SA jest au-
toryzowanym przedstawicielem produ-
centa kaw Lavazza.                  (jC) 

teresa mokrysz.                                              
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NauKa   zaWoDu
W tym roku szkolnym do Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych uczęszcza 250 
uczniów. Najliczniejsza jest pierwsza klasa 
wielozawodowa, mająca 43 uczniów. Uczą 
się w niej kucharze, monterzy instalacji, 
elektromechanicy pojazdów samochodo-
wych, mechanicy, fryzjerzy, sprzedaw-
cy, a są połączeni z elektromechanikami 
maszyn.
- Początkowo było mniejsze zaintereso-
wanie klasą w technikum, ale teraz jest  
w niej już 30 uczniów, w tym 15 techników 
mechaników i 15 informatyków - mówi 
dyrektorka ZSP Ewa Matuszyńska. - Tech-
nik mechanik znowu zaczyna się cieszyć 
popularnością, a bierze się to chyba stąd, 
że mamy jedne z lepszych wyników egza-
minów zawodowych w powiecie. 

Uczniowie, idąc do ustrońskiego ZSP, 
na pewno myślą o zdobyciu pracy w 
swym zawodzie. Zresztą do szkoły dzwo-
nią pracodawcy z pytaniami o konkret-
ne specjalności. Najczęściej zaintere-
sowani są technikami mechanikami. To 
oni mają duże szanse na zatrudnienie.   
W szkole zawodowej część uczniów od-
bywa praktyki w zakładach pracy, a to już 
jest dobra ścieżka do zatrudnienia. 

Jak twierdzi E. Matuszyńska, najbar-
dziej uniwersalny jest technik mechanik. 
Oni dość często znajdują pracę od razu po 
ukończeniu szkoły.
- Wiem, że w technikum kilku uczniów 
już pracuje i w tej pracy pozostanie po 
skończeniu szkoły. Mimo moich tłuma-
czeń nawet nie chcą podchodzić do zda-
wania matury. Wychodzą z założenia, że 
im potrzebny jest egzamin zawodowy 
i do niego się przygotowują, a matu-
rę może będą zdawać później - mówi  
E. Matuszyńska.

Nabór do ZSP jest elektroniczny, czyli 
na stronie internetowej szkoły najpierw po-

jawają się wszelkie kryteria rozpatrywane 
przy przyjęciu do szkoły, następnie przez 
stronę internetową wybiera się szkołę. 
Uczniowie twierdzą, że najlepiej wybrać 
trzy szkoły, bo ma się pewność, że gdzieś 
zostanie się przyjętym. Liczy się egzamin 
gimnazjalny oraz punkty za oceny i inne 
osiągnięcia. 

W ZSP w Ustroniu od nowego roku 
szkolnego 2013/2014 szykują się nowe 
możliwości. 
-  Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom 
uczniów, otwieramy nauczanie w zawodzie 
technika logistyka - mówi E. Matuszyńska. 
- Myślę, że będzie można zdobyć u nas 
ciekawy zawód pozwalający planować 
proces logistyczny, czyli przewożenia ma-
teriałów od producenta do konsumenta 
wykorzystując informacje płynące z rynku, 
ale także dostarczanie materiałów zgodnie 
z zamówieniem klienta. Jest to dziedzina 

dość prężnie się rozwijająca, więc to dość 
ciekawa oferta nie tylko dla chłopców.  
A jest perspektywa zatrudnienia w naj-
bliższej okolicy. Mamy piętnaście miejsc, 
a będzie to klasa połączona  z technikami 
mechanikami. Myślę jednak, że gdy tyl-
ko będzie więcej chętnych to Starostwo 
Powiatowe wyrazi zgodę na zwiększenie 
ilości miejsc.

Szkoły ponadgimnazjalne usilnie zabie-
gają o uczniów, bo akurat w tych latach 
przyjmują roczniki niżu demograficznego. 
Wszyscy proponują atrakcyjne kierunki. 
- Niż powoduje, że każda szkoła chce 
zachęcić gimnazjalistów - mówi E. Matu-
szyńska. - Naszym atutem jest lokalizacja, 
bo poza Ustroniem blisko jest Wisła, 
Istebna, ale mamy uczniów także ze Sko-
czowa, Brennej. Generalnie szkolnictwo 
zawodowe zaczyna się odradzać, choć 
jest to nauka trudniejsza, bo oprócz ma-
tury zdaje się także egzamin zawodowy. 
Zgodnie z nową podstawą programową 
technik mechanik ma dwie kwalifikacje, 
więc egzamin rozkłada się na dwie części. 
W liceum zdaje się tylko maturę. Poszuki-
wane są osoby wykształcone zawodowo,  
bo już brakuje ślusarzy, tokarzy, o nich się 
najczęściej pytają zakłady pracy. Tymcza-
sem u nas kształci się jeden ślusarz. Nasza 
szkoła jest kojarzona z obróbką plastycz-
ną, a mamy jednego operatora maszyn  
i urządzeń do obróbki plastycznej - daw-
niej kowal w drugiej klasie i jednego w 
klasie pierwszej. Obaj z praktyką w kuźni 
GFK Forge Karola Grelowskiego.

Niedługo może się okazać, że ludzi  
w tych powszechnych zawodach będzie 
brakować. Zresztą w niektórych już braku-
je. ZSP ma wszystkie maszyny konieczne 
do kształcenia w warsztatach szkolnych. 
Niestety, część stoi i nie jest używana.  
E. Matuszyńska zwraca uwagę na jeszcze 
jedną tendencję: nadal mamy średnie 
zainteresowanie technikami, natomiast 
rośnie wykształceniem zawodowym. To 
nie dotyczy tylko ustrońskiej szkoły, co  
E. Matuszyńska podsumowuje następu-
jąco:
- Miejmy nadzieję, że to się zmieni  
i uczniowie dojdą do wniosku, że wy-
kształcenie techniczne daje dobre warunki 
zatrudnienia.            Wojsław Suchta 

uczniowie w warsztacie szkolnym.                                               Fot. W. Suchta	
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goSPoDyNIe  W  SIecI
23 marca w Muzeum Ustrońskim gościły 

cieszyńskie smaki. Odbywała się bowiem 
promocja portalu pod tą nazwą, założo-
nego przez Monikę Niemiec i Agnieszkę 
Próchniak. Na spotkanie przyszło ponad 80 
osób, a wśród gości znalazły się panie z kół 
gospodyń wiejskich z Łączki, Kozakowic, 
Pogórza, Górek Wielkich, Pogwizdowa. 
Współtworzyły spotkanie przewodniczące 
KGW z naszego miasta: Maria Jaworska 
– z koła Ustroń Centrum, Halina Kujawa  
z koła Ustroń Nierodzim oraz reprezentant-
ki koła Ustroń Lipowiec Klaudia Kisiała  
i Adrianna Łabudek.

Skąd taka liczna reprezentacja kół?  
A stąd, że właśnie ich działalności w dużej 
mierze poświęcony jest portal. 

A. Próchniak wyjaśniała: 
- W naszym regionie działają 53 koła,  
a nie mają jeszcze swojego miejsca w sieci. 
Wiodą prym, jeśli chodzi o liczbę członkiń 
i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. 

Jednocześnie są one skarbnicą wiedzy  
o tradycji regionu. Przez ostatnie tygo-
dnie przemierzałyśmy powiat cieszyń-
ski wzdłuż i wszerz, fotografowałyśmy 
piękne kroniki i bardzo cenne zeszyty  
z przepisami. Wszystkie one znajdą się na 
portalu. Każde koło będzie miało swoją 
podstronę, dzięki której będzie można 
skontaktować się z nim, poznać historię 
i obecną działalność. Przekonałyśmy się, 
że współczesne członkinie kół korzystają  
z komputera, mniej doświadczonym mogą 
pomóc dzieci i wnuki. 

Drugą, nie mniej istotną częścią portalu 
jest zbiór przepisów kulinarnych. Mówiła 
o tym M. Niemiec:
- Doszłyśmy do wniosku, że wspaniałą 
rzeczą w każdym regionie świata jest 
kuchnia regionalna. Kuchnia regionalna 
jest kuchnią bardzo logiczną, bo korzysta 
z tego, co jest dostępne akurat w danym 
momencie i tego, co jest wokół nas. Czyli 
jest po pierwsze lokalna, po drugie sezono-
wa, bo służy nam przede wszystkim to, co 
możemy znaleźć w najbliższym otoczeniu, 
co jest dostępne w danej chwili. 

Nie oznacza to jednak, że baza przepisów 
ograniczy się do potraw regionalnych. Au-
torki portalu zachęcają do wysyłania wszel-
kich ciekawych przepisów. Swoje wiosen-
no-wielkanocne propozycje zamieściły  
w mini-zeszycie pt. „Zapraszamy do sto-
łu”, który na koniec otrzymali wszyscy 
uczestnicy spotkania.

Zebrani mogli dowiedzieć się od  
M. Jaworskiej, na czym polegała dzia-
łalność koła kiedyś, a jak wygląda ona 
współcześnie. Dziewczęta z Lipowca 
występujące w strojach śląskich wyja-
śniły, jak robione są ciastka ze szpyrek 
i również przywiozły ciasteczka. Kiedy 
opowiadały, słuchacze degustowali ten 
tradycyjny przysmak. Później obejrzano 
film zrealizowany przez Alicję Michałek 
o wspólnym pieczeniu drobnych ciaste-
czek w Lipowcu. Na koniec H. Kujawa 
opowiedziała o tradycjach wielkanocnych 
Włochów, Greków i Francuzów.  

Na spotkaniu dotyczącym kulinariów, 
nie mogło obyć się bez poczęstunku. 

Twórczynie portalu przygotowały trady-
cyjny poczęstunek. Był chleb z domowym 
smalcem, masło i twaróg ze śmietaną od 
gospodarzy, własnej produkcji ogórki 
kiszone, dżemy i powidła, wypieki Marii 
Próchniak – słone kruche paluszki i droż-
dżowe rogaliki z makiem, a także wielka-
nocny murzin od pani Jaworskiej. 

Przy stole był czas na rozmowy, integro-
wały się panie z kół gospodyń wiejskich  
z różnych miejscowości, a ich pracę doce-
niali inni goście. Między innymi obecna  
w Ustroniu poseł Aleksandra Trybuś, która 
gratulowała zaangażowania w działalność 
społeczną wszystkim paniom, docenia-
jąc szczególnie Irenę Bączek, która jest 
przewodniczącą koła gospodyń wiejskich  
w Łączce od 1969 roku.  

Na spotkaniu obecni byli również młodzi 
ludzie, którzy są głównymi użytkownika-
mi Internetu, a dzięki temu, że zaistnieje  
w nim tradycja i panie z kół, może dojdzie 
do spotkania pokoleń. O opinie na temat 
portalu poprosiłem Wojciecha Tatkę, wła-
ściciela firmy Optimal, założyciela portalu 
ox.pl, który powiedział:
- Cieszyńskie smaki to świetny pomysł, 
oryginalny i wyjątkowy. Skorzystają panie, 
ale też zainteresowani panowie, jestem tego 
pewien, bo sam będę tam częstym gościem. 
Pomysł na zgromadzenie informacji o re-
gionalnej kuchni, obrzędowości, tradycji 
w jednym miejscu, to strzał w dziesiątkę.  
Z drugiej strony wiem, że to dopiero po-
czątek drogi, dużo pracy przed paniami, 
by to wszystko wprowadzić i utrzymać. 
Będę im kibicować i na ile się uda, pomogę  
w promocji. Ten portal jest skonstruowany 
nieco inaczej niż popularne strony interne-
towe, zawiera tradycyjną grafikę. Mimo to 
jest bardzo przejrzysty, nawet dla osób rza-
dziej zaglądających do internetu. Są duże 
elementy i nie powinno być problemów  
z korzystaniem, tym bardziej, że wszystko 
jest w czytelny, intuicyjny sposób podzie-
lone. Jeszcze raz gratuluję pomysłu i życzę 
wytrwania, bo wiem, ile wyrzeczeń trzeba, 
aby portal utrzymać.

Za wygląd portalu cieszynskiesmaki.pl 
odpowiada Katarzyna Targowska, autorką 
logo jest Agnieszka Łukasik.
                                      Wojsław Suchta 

Przepis na tradycyjnego murzina 
Marii jaworskiej:

30 dkg mąki wrocławskiej, 3 dkg drożdży, 
szczypta soli, 1 żółtko, 1 jajko, 3 dkg tłuszczu 
(smalec, olej, masło) 1 szklanka wywaru  
z boczku, 2 laski kiełbasy białej obsmażonej, 
1 pasek dł. 3 cm boczku wędzonego, 1 pasek 
dł. 3 cm szynki wędzonej

Dzień wcześniej obgotować boczek  
i obsmażyć kiełbasę. Wywar z boczku zo-
stawić do zarabiania ciasta. Następnego 
dnia drożdże rozmieszać w letniej wodzie 
z boczku, jaja roztrzepać, tłuszcz rozto-
pić i wszystko razem z solą wlać do mąki  
i wymieszać. Dobrze wyrobić, zostawić 
do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, jeszcze raz 
wyrobić i znowu zostawić do wyrośnię-
cia. Rozwałkować na grubość 2 cm i nało-
żyć kiełbasę, do środka zawinąć też szynkę  
i boczek. Ciasto z wędliną włożyć do formy 
keksówki i piec w temperaturze 160 stopni 
przez ok. 1 godzinę. Po upieczeniu posma-
rować masłem. a. Próchniak.                                             Fot. W. Suchta	

Najmłodsze członkinie KgW.                                              Fot. W. Suchta	
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mIŁośNIK luDzI I KSIąŻeK
Hań downij na miano Jozefa to było 

dycki wiesioło… Dziś imię to staje 
się coraz rzadsze, raczej niespotykane  
w młodszym pokoleniu, zanikło też zna-
czenie, jakie z dniem św. Józefa wią-
zali katolicy w dawnej obrzędowości 
wiejskiej. Ustroniacy wciąż jednak mają  
w pamięci Józefa Pilcha, którego 100-lecie 
urodzin w bieżącym roku obchodzimy. 
Dlatego 19 marca, w jego imieniny, od-
było się następne spotkanie poświęcone 
tej szczególnej dla Ustronia (a dla wielu 
także osobiście) postaci. Niegdyś w owym 
dniu to gościnny dom Pilchów gromadził 
licznych przyjaciół solenizanta, tym razem 
zebrano się w domu zborowym w ramach 
spotkań oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego.

Imprezę prowadziła Urszula Wantuła-
Rakowska, a uświetniły wspaniałą grą na 
skrzypcach Anna Stanieczek i Małgorzata 
Śledzińska, którym na fisharmonii akom-
paniował Jean Claude-Hauptmann, znany 
z dyrygowania zespołem „Śląsk”. Hasłem 
biblijnym i modlitwą rozpoczął ks. prob. 
Piotr Wowry; następnie Marian Żyromski 
– jako przyjaciel oraz znawca twórczości 
Pilcha – przypomniał niektóre aspek-
ty jego działalności. Akcentował wagę 
dorobku gojanina, do którego nie może 
nie odnieść się żaden historyk piszący o 
ziemi cieszyńskiej, czy nawet o Śląsku. 
Przypomniał też, że na wieść o śmierci 
swojego kolegi prof. Szczepański napisał, 
iż wielkość człowieka mierzy się różnicą 
pomiędzy tym, co wziął on od społeczeń-
stwa, a tym, co mu dał. W przypadku Pil-
cha trudno owego wkładu nie zauważyć. 
Prelegent sporo uwagi poświęcił również 
jego pasji bibliofilskiej, mówiąc m.in.:
- To nie było zbieractwo dla zbieractwa, 
za każdą książką czy dokumentem krył 
się człowiek. Gdy patrzymy na jego bi-
bliotekę, czasem zamiast książek jawią 
się nam ludzie. Przechodziły one różne 
koleje losu. Po wojnie, kiedy Józef Pilch 
mógł wyjść z ukrycia po ucieczce z robót 

przymusowych w Niemczech, te książki, 
które ocalały dzięki siostrze, starał się 
wstawić w to samo miejsce, w którym 
stały kiedyś na półce. Odnosił się do nich 
jak do ludzi. I one jakby do niego lgnęły… 
Symboliczna wydaje się tu książeczka 
pastora Karola Kotschego z pełną uznania 
dedykacją Jana Wantuły z 28 lipca 1953 
r., przekazana Pilchowi dzień później, 
już po śmierci Wantuły, przez jego syna 
Stanisława. Było to jakby przekazanie 
pałeczki zza grobu.

O niezwykłym wrażeniu, jakie ten gest 
zrobił na Pilchu, opowiedział też sam 
obdarowany, na odtworzonym z taśmy na-
graniu. Jeszcze większą niespodzianką był 
nieprzewidziany występ Danuty Koenig, 
która poprosiwszy muzyków o podkład  
w postaci melodii „Płyniesz, Olzo”, wyre-
cytowała wiersz Michalskiej „Cieszyńsko 
Ziymio” i poświęciła go pamięci zasłużo-
nego bibliofila. W dalszej części progra-
mu niżej podpisana przedstawiła referat  
o przyjaźni „Józefa z Goji” z dr. Alojzym 
Targiem, obficie cytując ich koresponden-

cję i dzienniki pierwszego, po czym głos 
zabrali Bogusław Binek oraz Anna Plinta 
(córka przyjaciela bohatera wieczoru i jego 
podwładna w księgowości „Społem”).  
W międzyczasie po sali krążyła tabliczka 
szkolna, którą Pilch otrzymał jako jeden  
z dwóch – obok Jana Szczepańskiego 
– najwybitniejszych absolwentów „Dwój-
ki”, a także domowa księga pamiątkowa. 
(Należy wspomnieć, że w salce parafialnej 
M. Żyromski urządził też wystawę doty-
czącą Pilcha i nadal czynną). 

Na koniec za przygotowanie imprezy  
w imieniu obecnej w komplecie rodziny 
podziękowała córka Stefania, a przed 
rozejściem się zaśpiewano „Ojcowski 
dom”. A propos domu, warto tu przywołać 
fragment listu dr. Targa, który będąc na 
wczasach, pisał do przyjaciela: „Jaworze 
jest nawet ładne, gospodarze robią wraże-
nie ludzi zupełnie do rzeczy, ale, Józku, 
to nie są Goje! Widać, że środowisko 
rodziny Pilchów i Paszków jest w jakimś 
sensie niepowtarzalne i niełatwo byłoby 
znaleźć drugie już nie takie samo, ale na-
wet podobne”.     Katarzyna Szkaradnik 

u. Wantuła-rakowska wręcza kwiaty Helenie Pilch.                                                  Fot. W. Suchta	

m. Żyromski.                                               Fot. W. Suchta	
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- Wszyscy wiedzą, że Paweł Steller to 
„polski Dürer”, a „śląski Skoczylas”, bo 
jego głównym dziełem, za które w 1937 
r. otrzymał złoty medal na międzynaro-
dowej wystawie w Paryżu, są drzeworyty 
sztorcowe – przypomniała 16 marca w 
„Zbiorach Marii Skalickiej” Ewa Liszka z 
Muzeum Historii Katowic. - Stąd chciałam 
pokazać coś zupełnie innego. Ale nie bez 
podstaw prasa francuska okrzyknęła go 
„polskim Dürerem” – w tych akwarelach 
widać ową niezwykłą precyzję. A trzeba 
pamiętać, że akwarela jest bardzo trudną 
techniką. Jest też bardzo kruchym dziełem 
sztuki, dlatego rzadko pozwala się, żeby 
akwarele podróżowały do innego muzeum. 
Mają państwo zatem niepowtarzalną oka-
zję zobaczenia ogromnego zbioru prawie 
50 akwarel, które zgromadziłam w czasie 
niemal 15 lat sprawowania opieki nad 
spuścizną Stellera i które nigdy wcześniej 
nie były pokazywane. 

Dlaczego właśnie ustroniacy otrzymali 
tę szansę? Jak podkreślała katowicka 
starsza kustosz, tylko dzięki znanemu jej 
profesjonalizmowi i oddaniu kierującej 

SPecJalNIe Dla uStroNIa
placówką na Brzegach Ireny Maliborskiej 
odważyła się na taki krok. Musiała prze-
konać zarówno ustępującego, jak i nowo 
wybranego dyrektora własnej instytucji, 
że „Zbiory Marii Skalickiej” to miejsce 
wyjątkowe i odpowiednie do prezentacji 
tych akwarel. Swe odczucia potwierdzała 
już podczas wernisażu: - Pracując nad 
twórczością danego artysty, w końcu się 
do niej przywyka. Choć konserwuje się ją, 
bada, dba o nią, to dopiero gdy te obrazy 
zostają zawieszone na ścianie, przestają 
nagle być obiektem muzealnym, a stają 
się prawdziwym dziełem sztuki. Kiedy 
przyszłam tu dzisiaj, zobaczyłam zupełnie 
inne obiekty, one po prostu dostały nowe 
życie. 

Pani kustosz stwierdziła także, iż akwa-
rele muszą mieć dom i właśnie go znala-
zły. Niestety, tymczasowo: zanim wrócą 
do Muzeum Historii Katowic, możemy 
podziwiać je na Brzegach do 16 czerwca. 
Komu trudno byłoby się z nimi rozstać, 
może tam kupić dwutomowy album po-
święcony życiu oraz twórczości Stellera, 
opracowany przez E. Liszkę wraz z sy-

nem artysty i w 2006 r. nagrodzony przez 
marszałka województwa jako Wydarzenie 
Muzealne Roku. 

I. Maliborska dziękowała swoim mło-
dym pracownikom – Jadwidze Podżorny 
i Grzegorzowi Kubieniowi – za pomoc  
w przygotowaniu tej, ale też innych wy-
staw, zwracała ponadto uwagę na ogrom 
pracy E. Liszki, która niemalże rok odna-
wiała wyciągnięte z magazynów akwarele 
tylko po to, aby mogli je zobaczyć ustro-
niacy. Co istotne, powstały one na naszej 
ziemi i tę ziemię obrazują. Steller nie tylko 
bowiem urodził się i wychował w Herma-
nicach, lecz także – mimo wyjazdu do Ka-
towic, gdzie po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości odbudowywał instytucje 
kultury – nigdy nie porzucił ukochanych 
Beskidów. Powracał tu wielokrotnie, choć 
prezentowane akwarele stworzył akurat 
w smutnych okolicznościach okupacji, 
ukrywając się właśnie w Beskidzie Ślą-
skim. Jak zaznaczała kustosz, niezwykłe 
jest zarówno to, iż akwarele z lat wojny  
i przedwojenne zachowały się do teraz, jak 
i treści, które ukazują. 
- Pozyskiwałam te dzieła od osób pry-
watnych, ponieważ były schowane w róż-
nych domach, ale też kiedy wypatrzyłam  
w „Desie” dwie akwarele z Koniakowa  
i z Wisły, to umierałam ze strachu, bo był 
grudzień i muzeum nie miało już pieniędzy, 
więc błagałam kierowniczkę, by zatrzyma-
ła je do czasu, gdy będziemy je mogli  
z nowym budżetem zakupić – zwierzała 
się E. Liszka w związku z kwestią oca-
lenia akwarel. Z kolei o ich unikatowych 
treściach mówiła: - Nazywam Stellera 
artystą odchodzącego świata. Uchwycił to, 
co już potem nie miało miejsca. Badałam 
pod względem etnograficznym elementy 
garderoby przedstawione na serii postaci 
do kalendarza i stwierdziłam, że mało kto 
uprawia dziś takie rzetelne rękodzieło, 
poświęca się, by odtworzyć te stare koron-
ki. Zatem trudno już obecnie coś takiego 
zobaczyć.

Z dawnymi góralskimi strojami i kra-
jobrazami wspaniale korespondowały 
tradycyjne ludowe pieśni koniakowskie 
– o starości, wojnie, swobodzie… – które 
wykonała białym głosem i a cappella 
Katarzyna Broda-Firla – córka „tego” Jó-
zefa Brody i żona lutnisty Fryderyka Firli. 
Naprawdę głęboko poruszające. Ponadto 
dr Michał Bitniok opowiedział o zain-
augurowanej akurat poprzedniego dnia 
wystawie własnej kolekcji drzeworytów 
Stellera w galerii ATH w Bielsku-Białej. 
Miał on okazję przyjaźnić się z artystą; 
wspomniał o otrzymywaniu od niego 
drzeworytów przy różnych osobistych 
okazjach, a także swojej walce o nadanie 
jego imienia jednej z katowickich szkół. 
Z kolei E. Liszka charakteryzowała różne 
prace Stellera, których nie udostępniono 
w ZMS, lecz wyświetlono przybyłym 
na prezentacji. Opisywała, na czym po-
lega ich fenomen, natomiast obyło się 
bez suchego życiorysu twórcy. Przecież, 
jak już na początku imprezy stwierdziła  
I. Maliborska, również powstrzymując 
się od przypominania biogramu Stellera: 
- Wystarczy rzut oka i wiemy, jaki to jest 
majstersztyk.    Katarzyna Szkaradnik 

twórczość P. Stellera przybliżała st. kustosz  e. liszka.                                Fot. K. Szkaradnik	



28  marca 2013 r.   Gazeta Ustrońska   ��

blISKo  aWaNSu

Na samym początku spotkania MKS 
zdobywa przewagę i po kilku minutach 
prowadzi 4:0. Zawodnicy z Piekar mają 
wyraźne kłopoty ze sforsowaniem na-
szej obrony, a z upływem czasu MKS 
coraz bardziej razi brakiem skuteczności. 
Kilka razy udaje się trafić w słupek lub 
poprzeczkę, często piłkę wybija bram-

karz gości. Sprawia to, że w 19 minucie 
spotkania MKS wygrywa zaledwie 7:6. 
Jednak końcówka pierwszej połowy jest 
trochę lepsza i do przerwy mamy wynik 
11:6 dla MKS.

Druga połowa tu już pewniejsze ata-
ki MKS, przy stale bardzo dobrej grze  
w obronie. Bywają przestoje i chyba tylko 

dlatego po kwadransie drugiej połowy jest 
17:11, a potem już planowo po kolejnych 
pięciu minutach 21:12, by zakończyć 
spotkanie pewna wygraną 24:13. Wygrana 
cieszy, także bardzo dobra, agresywna gra 
w obronie, ale skuteczność pozostawia 
wiele do życzenia. 

Po meczu powiedzieli:
Trener Olimpii Michał Boczek: - Jak 

każdy zespół na mecz jedziemy po zwy-
cięstwo. Drużynę z Ustronia dobrze znam  
i spodziewałem się jak będą grać, nato-
miast moi zawodnicy mnie zaskoczyli zbyt 
łagodną grą. Bardzo mała skuteczność obu 
drużyn, dużo obijano bramkarzy, sporo 
obok bramki. Wynik mógł spokojnie być 
o dziesięć goli wyższy dla każdej z drużyn. 
Ustroń od początku chyba za bardzo chciał 
i to ich spaliło. W drugiej połowie zagrali 
już spokojnie, choć wynik nie odzwiercie-
dla meczu. Na pewno nie byliśmy o tyle 
słabszą drużyną, by przegrać jedenastoma 
bramkami. Ale też Ustroń nie wygrał przez 
przypadek. Była to drużyna lepsza i wygra-
ła zasłużenie. Żal paru sytuacji, bo rezultat 
mógł być bardziej kontaktowy.

Trener MKS Ustroń Piotr Bejnar: 
- Sporo nerwów kosztował mnie ten mecz 
przez grę w ataku mojej drużyny. Trzeba 
też przyznać, że w obronie graliśmy bar-
dzo dobrze, straciliśmy tylko 13 bramek, 
w tym 6 do przerwy, więc bardzo równo. 
Z tego jestem zadowolony, ale z drugiej 
strony niezadowolenie budzi gra w ataku, 
tak szybkim jak pozycyjnym. Tyloma 
czystymi niewykorzystanymi sytuacjami 
można obdzielić kilka spotkań. Już do 
przerwy powinniśmy wysoko prowadzić, 
tymczasem mecz był długo wyrównany 
i dopiero w drugiej połowie udało się 
odskoczyć. Może to wynik tego, że przed 
własną publicznością nie graliśmy już 
prawie dwa miesiące. Dużo lepiej gramy 
na wyjazdach, zdobywamy więcej bramek, 
a w Ustroniu coś nam nie wychodzi, tak 
jakby zawodnicy stresowali się znajo-
mymi i rodziną na trybunach. Coś w tym 
jest, ale muszą się do tego przyzwyczaić. 
Ważne, że wygraliśmy i awansowaliśmy 
na pozycję lidera. 

MKS grał w składzie (w nawiasach 
skuteczność bramkarzy i rzucone bram-
ki): Kamil Kopieczek (20/28), Damian 
Kurowski (8/13) – Michał Jopek (6), 
Marek Cholewa (7), Damian Bujok (2), 
Krzysztof Bielesz (3), Dawid Jenkner (4), 
Szymon Gogółka (1) , Kacper Matlak (1), 
Krzysztof  Kotela, Marcin Oświecimski, 
Arkadiusz Czapek, Adrian Miśkiewicz, 
Przemysłwaw Kiraga.  Wojsław Suchta 

mKS w ataku.                                                                     Fot. W. Suchta	

MKS Ustroń – GKS Olimpia Piekary śląskie 24-13 (11-6)
teraz wystarczy wygrać 8 kwietnia mecz u siebie z Pogonią Zabrze, by awanso-

wać do półfinału mistrzostw Polski. Mecz dwóch czołowych drużyn z Chorzowa  
i Bytomia zakończył się remisem i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek młodzicy  
z drużyny piłki ręcznej MKS Ustroń prowadzą w tabeli. Wygrana z Zabrzem daje 
im pewny awans, a ostatni mecz z Chorzowem zdecyduje o tym, która drużyna 
zajmie pierwsze miejsce w tabeli śląskiej ligi. do półfinału awansują bowiem dwie 
drużyny. Wcześniej 25 marca MKS pewnie wygrał w hali Szkoły Podstawowej nr 
1 w Ustroniu z Olimpią Piekary śląskie. 

czas dla trenera P. bejnara.                                                             Fot. W. Suchta	

1 mKS ustroń 16 29
2 MKS Zryw Chorzów 16 28
3 UKS MOSM Bytom 16 27
4 KS Viret CMC Zawiercie 16 21
5 SPR Pogoń 1945 Zabrze 16 14
6 MOSiR Mysłowice 16 13
7 GKS Olimpia Piekary Śl. 16 12
8 UKS 31 Rokitnica Zabrze 16 10
9 SPR Zagłębie Sosnowiec 16 6
10 SL Świętochłowice 16 0
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W latach 1968–1972 na terenie Ustronia były wykonywane 
wiercenia geologiczne, które miały na celu wyszukanie i zapew-
nienie budowanemu kompleksowi uzdrowiskowemu na Zawodziu 
odpowiedniej ilości wody mineralnej do celów leczniczych.

Prace geologiczne i badania były prowadzone przez Instytut 
Geologiczny w Krakowie, całością badań kierował prof. Andrzej 
Michalik. W wyniku wykonywanych wierceń w sąsiedztwie 
Zakładu Przyrodoleczniczego na Zawodziu (pierwszy otwór 
badawczy i drugi eksploatacyjny na głębokości około 1760 m 
stwierdzono, że w nawierconym górotworze krąży solanka o stę-
żeniu około 10%, a temperatura wody wynosi 50oC. Pomierzona 
wydajność otworu wynosiła 10m3/godz., jak udało się ustalić w 
czasie tamtych badań. W kraju nie było wówczas pompy pozwa-
lającej na ustalenie rzeczywistej, wyższej wydajności.  

 Po zakończeniu badań Centralny Urząd Geologii w dniu 14 VIII 
1972 r. wydał decyzję stwierdzającą, jaki nawiercono typ wody, 
jaka jest jej temperatura i wydajność eksploatacyjna (zał. nr 1).

W procesie badań górotworu, jaki zalega pod Zawodziem, od-
kryto, że na głębokości około 1700 m i niżej znajduje się wielkie 
bogactwo zawarte głównie w cieple krążącej w podłożu wody.

Mimo upływu ponad 40 lat od czasów odkrycia tych zasobów 
ani miasto, ani gospodarze Zawodzia nie podjęli dotychczas 
żadnych działań w celu wykorzystania bogactwa, którym Ustroń 
został obdarzony przez naturę. Podpowiadana władzy miejskiej 
w poprzednich latach inicjatywa nie została podjęta. 

Poprawa środowiska naturalnego przez ograniczenie trady-
cyjnych paliw i stosowanie innych metod pozyskiwania energii 
cieplnej jest jednym z głównych wysiłków nie tylko w Unii 
Europejskiej, ale także, z niewielkimi wyjątkami, wszystkich 
państw  na świecie. Nie bez znaczenia jest też ekonomia takich 
działań, ponieważ prowadzą one do ograniczenia wydatków na 
korzystanie z paliw tradycyjnych i zmniejszenia zanieczyszcze-
nia środowiska. Według szacunków niektórych specjalistów od 
geotermiki i geologii Ustroń dysponuje w górotworze zasobami 
ciepła pozwalającymi na zapewnienie ciepła dla całego miasta.

Wiele spraw związanych z wykorzystaniem naszego ustrońskie-
go bogactwa wymaga dalszych badań, analiz i działań. Dlatego 
ludzie, którym troska o nasze miasto leży na sercu, zaczynają 
rozmawiać i rozważać, jakie drogi mogą nas doprowadzić do wy-
korzystania bogactwa, które posiada nasza ziemia w Ustroniu.  

Jest zatem potrzeba, aby w mieście powstała jakaś grupa ini-
cjatywna. Jej zadaniem byłoby podjęcie niezbędnych działań,  
w wyniku których będzie możliwe :

- doprowadzenie do dobrego oszacowania wielkości zasobów 
cieplnych złoża,

- wybór najlepszej technologii pozyskiwania ciepła,
- wypracowanie koncepcji pozyskiwania ciepła,
- oszacowanie wielkości potrzebnych środków na niezbędne 

prace i znalezienie sposobu ich pozyskania,
- wiele innych zagadnień, które pojawiają się w toku dalszych 

działań.
Byłoby dobrze, aby do tej grupy weszli:
- przedstawiciel miasta,
- przedstawiciele największych potencjalnych odbiorców ciepła 

z nowego źródła,
- osoby mające wiedzę o prowadzonych wierceniach i o budo-

wie geologicznej Ustronia oraz ci, którzy od lat zajmują się geo-
termiką i technologiami wykorzystywania ciepła górotworu,

- wszyscy ci, którzy gotowi są do pomocy w pozyskiwaniu 
materiałów  źródłowych,

- jak również ci, którzy mogą dotrzeć do źródeł finansowania 
wydatków niezbędnych przy budowie urządzeń do pozyskiwania 
ciepła z głębi ziemi.

Godzi się przypomnieć, że doniosłym wkładem w ochronę 
naszego środowiska naturalnego były starania Jerzego Ziętka, 
w wyniku których w latach 60. ubiegłego wieku miejscowości 
leżące w całej dolinie górnej Wisły uzyskały sieć gazu ziemnego 
i zgodę na jego stosowanie do celów grzewczych.

Drugim kamieniem milowym na drodze do poprawy nasze-
go środowiska naturalnego było uzyskanie w latach 70. przez 
polskiego ministra hutnictwa Ryszarda Trzcionki zgody władz 
czeskich na zmianę profilu huty w Trzyńcu z huty surowcowej 
na przetwórczą i radykalne ograniczenie szkodliwych zanieczysz-
czeń, jakie przez dziesięciolecia emitowała huta na lasy Beskidu 
Śląskiego, a głównie na rejon Wisły i Ustronia.

Program uciepłowienia Ustronia z wgłębnych źródeł geo-
termalnych winien znaleźć dominujące miejsce przy konstru-
owaniu 15-letniego programu rozwoju miasta, o którym jest 
mowa w nr. 10 „Gazety Ustrońskiej”.        Korneliusz  świątek 

cIePŁo Dla uStroNIa
Nawiercanie wód mineralnych na brzegach w 1971 r.                                 

odwiert na zawodziu.
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1. W ostatnich dniach media przywołują 
postać Franciszka z Asyżu. Dzieje się tak, 
gdyż jego imię przyjął nowo wybrany 
papież. W świątecznym felietonie warto 
przypomnieć, iż Franciszkiem z Asyżu 
(1181-1226) zafascynowany był ks. prof. 
Józef Tischner (1931-2000). Ten filozof  
i duszpasterz, który – jak powiada jeden  
z  jego przyjaciół, Jan Antoł – „zbójował 
mądrością i dobrocią”, swymi przemyśle-
niami o walorach postawy franciszkańskiej 
przez wiele lat dzielił się w kazaniach  
w kościele sióstr klarysek-franciszkanek  
w Starym Sączu (miejscowości, w której 
się urodził). 

2. Gdy Tischner rozpatrywał kształto-
wanie się swej duchowej i religijnej toż-
samości, to akcentował rolę jaką odgrywał  
w niej element franciszkański. Wśród 
miejsc i tradycji określających jego tożsa-
mość, wskazywał „krajobraz fundamen-
talny”, który „bierze się z gór i z szumu 
Dunajca”, a za najbliższą mu przestrzeń 
religijną uważał „drewniane kościółki”  
w Jurgowie i Łopusznej oraz starosądecki 
klasztor klarysek i jego tradycję francisz-
kańską. Podkreślając franciszkański wy-
miar swej duchowości, Tischner z humorem 
dopowiadał: „moim pierwszym wrzaskiem 
po urodzeniu – poza wrzaskiem o jedzenie 
– był »Hymn do Słońca«”, czyli radosny 
hymn pochwalny, wyrażający wizję świata 
Franciszka z Asyżu. 

3. Zastanawiając się nad tym, co wy-
różnia postawę Franciszka z Asyżu wśród 
innych postaw religijnych, Tischner na 
plan pierwszy wysuwa franciszkańskie 
odkrycie miłości i zespolone z nim odkry-
cie, że miłość powinna być miłowana, bo  
w ułomnej i chorej religijności – jak wy-
kazuje to Franciszek – miłość nie jest 
rozumiana i nie jest miłowana. 

3.1. Przybliżając franciszkańskie rozu-
mienie miłości, również pisanej przez duże 
„M”, Tischner podkreśla nowość Francisz-
ka z Asyżu, gdyż swą postawą – w świat 
pełen lęków i wrogości – „wnosi zupełnie 
nowe odczuwanie świata. Odkrył, że Bóg 
jest miłością, że Bóg pierwszy miłuje 
człowieka, wybiera człowieka, szuka czło-
wieka, umiera za człowieka i że dramatem 
Boga jest to, że nie jest miłowany. Odkrył 
Boga, który miłuje, a kto odkrył Boga, który 
miłuje, ten już inaczej żyje na tym świecie”. 
Tischner, przywołując słowa z „Pieśni nad 
pieśniami”, w których umiłowana zwraca 
się do umiłowanego: „Miły mój mnie, a ja 
jemu”, rozpatruje swoistość relacji między 
kochającymi się i wyznającymi sobie mi-
łość osobami: „Kto ma przy boku swoim 
ukochanego, ten wraz z ukochanym ma 
cały świat, który do ukochanego należy”. 
Własność i posiadanie rzeczy, o które czło-
wiek na co dzień zabiega, inaczej jawi się 
w świetle miłości, bowiem – dzięki miłości 
i w jej szczególnym świetle – można mieć 
cały świat.

3.2. Miłość rodzi się zawsze między kon-
kretnymi osobami i je dookreśla. Natomiast 

felieton
W kręgu 

filozoficznej refleksji (144)

nie jest miłością abstrakcyjne – oderwane 
od konkretu – ukierunkowanie na coś 
obcego i nieokreślonego, o czym tylko 
mgliście się stwierdza, iż jest „jakoś inne”, 
ale nic więcej o nim nie wiadomo. Anali-
zując miłość jako relację międzyosobową, 
Tischner akcentuje konkretność drugiej 
osoby: „Miłość jest zawsze miłością do 
konkretnego, ludzkiego »ty«. Dopiero 
miłość odkrywa indywidualność człowie-
ka. Nie ma miłości do ludzkości w ogóle, 
nie ma miłości do tego, co uniwersalne. 
O ludzkości można myśleć, ale kochać 
można tylko konkretnego człowieka, któ-
rego wydobywa się z jego anonimowości, 
wydobywa się z tłumu, zauważa się go 
jako kogoś, kto jest inny”. W miłości to, 
co jest inne w kochanej osobie zostaje 
otoczone troską. Tischner przypomina, iż 
urzeczywistnianie miłości stawia wysokie 
wymagania: „Właściwością miłości jest jej 
zwrotność, czyli refleksyjność. We wnętrzu 
konkretnej, tu i teraz przeżywanej miłości 
żyje miłość do miłości. Miłość chce być 
coraz bardziej i bardziej miłością. Miłość 
wciąż polepsza samą siebie”. Tu ujawnia 
się dynamika miłości, za którą człowiek 
powinien nadążać, przekraczając samego 
siebie i własne ograniczenia. 

3.3. Zdaniem Tischnera w odpowiednim 
rozumieniu i praktykowaniu miłości znaj-
dują się źródła franciszkańskiego pojmowa-
nia ubóstwa, które „nie polega na tym, żeby 
nic nie mieć. Wręcz przeciwnie. Ubóstwo 
franciszkańskie polega na głębokim prze-
świadczeniu, że człowiek wszystko ma, 
że wszystko jest człowieka. I dzień, i noc,  
i drzewo, i łąki, i pola, bo kto ma Boga, 
ten ma wszystko”. To także Tischnerowska 
interpretacja »Hymnu do Słońca«. 

4. Przeciwstawiając się złej interpretacji 
ubóstwa, która kusi iluzją wspólnych dóbr, 
będących „niczyją własnością”, Tischner 
odrzuca tezę, iż własność jest kradzieżą: 
„Wcale nie jest tak, że wszelka własność 
jest kradzieżą. Człowiek jest przede wszyst-
kim własnością samego siebie”. Własność 
i wolność ściśle wiążą się z sobą, bowiem 
„wolność polega na tym, aby człowiek brał 
w posiadanie samego siebie”. Jeśli czło-
wiek nie posiada sam siebie, jeśli nie może 
być sobą u siebie, być sobą na swoim, to 
popada w „lęk przed wolnością i lęk przed 
samym sobą”,  staje się on istotą zagrożoną: 
„Kto nie posiada siebie, ten wcześniej czy 
później stanie się własnością jakiegoś fata-
lizmu”. Dlatego Tischner przestrzega przed 
destrukcyjnymi konsekwencjami ideologii 
głoszących, iż „nie tylko nie mam prawa 
mieć, ale mam nawet obowiązek powie-
rzyć się innym, żeby oni mnie mieli – tym, 
którzy wiedzą dobrze, na czym ma polegać 
moja istota”. To wyzbycie się z własności 
samego siebie i pozbawianie się władzy nad 
sobą – oddanie się tym, którzy mają mnie 
uformować wedle zasad jakiejś ideologii 
– prowadzi do zniewolenia i unicestwienia 
osobowej tożsamości. 

5. Postawa pokory Franciszka z Asyżu 
przeciwstawia się pysze, która – lękając się 
wolności innych ludzi – dąży do dominacji 
i podporządkowania sobie drugiego czło-
wieka. Franciszkańska  pokora jest – rzec 
można – postawą antyklerykalną, prze-
ciwstawia się roszczeniom klerykalnym. 

Zwraca uwagę na to Józef Ratzinger (Be-
nedykt XVI): „Franciszek  był pokornym 
człowiekiem. Według Franciszka, w śre-
dniowiecznej strukturze stanowej kapłań-
stwo należało już do uprzywilejowanego 
świata, do którego on nie dążył w świado-
mej prostocie swej służby. Chciał pozostać 
prostym ewangelistą”. Tischnerowi bliskie 
jest także zmaganie się Franciszka z dwu-
znacznością faryzejską w Kościele, gdy na 
miłość i wolność człowieka patrzy się jako 
na wartości podejrzane: „Święty Franciszek 
obserwował tę dwuznaczność faryzejską  
w czasach, w których żył. Kościół stał 
się wtedy dwuznaczny, stał się w pewnej 
warstwie faryzejski i stąd reforma francisz-
kańska”. Tischner demaskuje klerykalną  
i faryzejską agresję, która poniża godność 
człowieka i manipuluje scenami z Ewan-
gelii: „oto wychodzi ksiądz na ambonę, ma 
przed sobą tłum ludzi, w tym tłumie widzi 
przede wszystkim grzeszników. Tak jak 
krawiec, który idzie ulicą i widzi przede 
wszystkim źle uszyte ubrania, albo denty-
sta, który patrząc na uśmiech człowieka, 
widzi przede wszystkim dziury w zębach, 
tak ksiądz, patrząc na ludzi, widzi przede 
wszystkim grzech. To jest zawodowe ska-
żenie”. Za sprzeczne z Ewangelią uznaje 
Tischner kazania ubliżające godności oso-
by: „popatrzcie, jakimi wy grzesznikami 
jesteście, skoro to wasz grzech ukrzyżował 
Syna Bożego. W ten sposób scena ukrzyżo-
wania staje się dla duszpasterza dodatko-
wym motywem do poniżenia człowieka”. 
Tischner wyrzuca sobie, że za młodu, jako 
początkujący duszpasterz, uprawiał agre-
sywne kaznodziejstwo, że swymi słowami 
naruszał i poniżał godność słuchających go 
osób. Nawiązując do Franciszka z Asyżu, 
który ukazuje ludzką godność pogardzane-
go żebraka, Tischner postuluje podkreślanie 
godności człowieka: „Patrzymy na krzyż 
i mówimy: popatrzcie ludzie, jacy wy 
jesteście cenni, jacy wy jesteście wielcy, 
skoro Syn Boży umarł za was na krzyżu”. 
Odkrywanie i eksponowanie godności –  
a nie jej bolesne poniżanie przez zniepra-
wioną religijność – to także aktualne dziś 
wyzwanie. 

  6. Kolejnym ważnym elementem re-
ligijnej postawy Franciszka z Asyżu jest 
– wedle Tischnera – nadzieja zespolona 
z odkrywaniem sensu cierpienia i jego 
twórczej mocy. Moc nadziei przezwycięża 
największe niebezpieczeństwa życia ducho-
wego: ociężałość duchową i melancholię, 
czyli „chorobę beznadziejności”. Ukazywa-
nie mocy nadziei, Tischner uważa za wciąż 
aktualne przesłanie franciszkańskie, gdyż 
„nasze czasy są czasami swoistego smut-
ku, melancholii, ociężałości duchowej”,  
w ludziach bowiem niknie nadzieja i radość 
w obliczu doświadczanego codziennie cier-
pienia, choć nie jest to wielkie i przygnia-
tające ich cierpienie. Źródłem melancholii  
i poczucia beznadziejności staje zalękniona 
troska o sprawy powszednie i wzmożona 
„niepewność jutra”. Przezwyciężanie ocię-
żałości duchowej i smutku melancholii, 
pogrążających w otchłani zatęchłych kryjó-
wek, to zadanie dla tych, którym bliskie jest 
franciszkańskie i Tischnerowe „zbójowanie 
mądrością i dobrocią” w otwartej przestrze-
ni nadziei i wolności.         Marek rembierz 
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„Właściwe prowadzona polityka historyczna 
demokratycznego państwa nie może ignorować 
pojęcia prawdy historycznej, musi pozostawać 
w ścisłej z nią relacji”.

                  Tomasz Merta zm. 10.04.2010.
Przytoczone przeze mnie słowa wicemi-

nistra kultury Tomasza Merty o właściwie 
prowadzonej polityce historycznej państwa 
demokratycznego powinny dotyczyć także 
prowadzenia właściwej polityki historycznej 
regionu czy gminy. Dlatego też, w tym odcin-
ku historii Ustronia, znajdą odbicie moje dłu-
goletnie poszukiwania prawdy historycznej 
dotyczącej  powstania pierwszej osady.

Istotne znaczenie dla osadnictwa w re-
jonie dzisiejszego Ustronia ma położenie 
geograficzne interesującego nas obszaru  
w stosunku do potencjalnych szlaków  
i przejść komunikacyjnych. Mogły one sta-
nowić ważny czynnik stymulujący rozwój 
osadnictwa. Pod tym względem interesujący 
nas obszar znajduje się w szczególnym po-
łożeniu. Leży on na północno-wschodnim 
przedpolu Bramy Morawskiej, w rejonie pół-
nocnego wylotu Przełęczy Jabłonkowskiej.

U schyłku epoki brązu (900-750 p.n.e.) 
oraz we wczesnej epoce żelaza (750-400 
p.n.e.) następuje okres zasiedlania prehisto-
rycznego na obszarze dzisiejszej Wędryni, 
Lesznej Górnej i Cisownicy.Wykształciła 
się wówczas sieć osadnicza związana z 
kulturą łużycką, oparta głównie na osiedlach 
o charakterze wyżynnym. Zlokalizowane 
są one na północnym przedpolu Przełęczy 
Jabłonkowskiej w okolicach Cieszyna, Wę-
dryni, Cisownicy i Goleszowa. Na terenie 
Cisownicy znajdowały się dwa osiedla tego 
typu: pierwsze na górze Machula, dru-
gie na wzniesieniu o nazwie Grodzisko. Z 
osiedli tych pochodzą zabytki pozyskane 
w trakcie badań powierzchniowych. Są to 
głównie fragmenty naczyń ceramicznych, 
a także zabytki kamienne – rozcieracze  
i żarna. Jednym z najbardziej interesujących 
osiedli wchodzących w skład opisywanej 
struktury osadniczej jest stanowisko nr 3 
w Lesznej Górnej. Zlokalizowane jest ono 
w szczytowej partii góry Tuł. Bogactwo 
powierzchniowego materiału ceramicznego 
wskazuje na intensywne zasiedlenie tego 
osiedla u schyłku epoki brązu (900-750 
p.n.e.) oraz w okresie wczesnej epoki żelaza 
(750-400 p.n.e.). 

Niejasne są  okolicznosci związane z zani-
kiem tej fazy osadniczej.  Nie jest wykluczo-
ne jej przetrwanie w głąb następnego okresu 
chronologicznego, tzw. lateńskiego.

Okres lateński lub tzw. okres przedrzym-
ski (400 p.n.e. do początku naszej ery) to 
na terenie zachodnej i środkowej Europy 
czas politycznej i kulturowej dominacji  
starożytnych Celtów. W trakcie swoich wę-
drówek zasiedlają oni m.in. tereny Czech, 
Moraw i południowej Polski. Przyniesiony 
przez nich model kultury, zarówno w sferze 
materialnej (m.in. zaawansowana metalurgia 
i obróbka żelaza, technika toczenia naczyń 
ceramicznych na kole garncarskim), jak  
i duchowej, staje się dominujacy bądź silnie 
oddziałuje na dane społeczności zamieszku-
jące tereny środkowoeuropejskie.

felieton
historian (5)

W sąsiedztwie Ustronia osadnictwo  
z okresu lateńskiego znane jest jedynie 
ze stanowiska nr 1 w Goleszowie. Stano-
wisko to wiąże się z kulturą puchowską, 
rozwijającą się na terenach śródgórskich   
i podgórskich Słowacji, Moraw i południo-
wej Polski. Jest to specyficzna jednostka 
kulturowa  powstała w wyniku połączenia 
elementów kultury celtyckiej oraz miejsco-
wych tradycji kultury łużyckiej. Sądzi się, iż 
kulturę tę można identyfikować z celtyckim 
plemieniem Kotynów. Według Tacyta lud 
ten głównie zajmował się wydobywaniem 
żelaza.

Niezbyt jasna sytuacja panuje na terenie 
Beskidu Zachodniego w okresie wpływów 
rzymskich (początek naszej ery do ok. 375 
roku n.e.).  W okresie tym teren środkowej 
Europy, na północ od Dunaju i zachód od 
Renu (tzw. Barbaricum), zostaje pod silnym 
wpływem Imperium Rzymskiego. Przeni-
kanie tych wpływów następuje głównie za 
pośrednictwem kontaktów handlowych,  
w których podstawową rolę odgrywają szlaki 
handlowe przebiegające przez naturalne 
przejścia transkarpackie:  Bramę Morawską, 
Przełęcz Jabłonkowską, Przełęcz Pohorską, 
Przełęcz Dukielską.

Przyjmuje się, iż początkowo główny 
szlak handlowy, zwany później szlakiem 
bursztynowym,  wiódł znad Bałtyku  brodem 
przez Wisłę w Otłoczynie koło Torunia i da-
lej przez Kujawy,Wielkopolskę wschodnią, 
Śląsk, przez Bramę Morawską (ale nie przez 
Cieszyn, gdyż, jak podają historycy, gród na 
Górze Zamkowej  w Cieszynie od początku 
ery do 375 roku n.e., a nawet do VI wieku 
n.e., a według  niektórych historyków aż do 
X wieku, był niezasiedlony). 

Od przełomu I i II wieku n.e. główna nitka 
szlaku bursztynowego w Polsce biegła od 
Pruszcza Gdańskiego (protoplastę Gdańska) 
przez Świecie, Bydgoszcz (Auskaukalis), 
Konin (Setidavę), Kalisz (Calisię), Wrocław, 
Kłodzko, Brno do Wiednia (Vidobony), 
(czyli nie wiódł przez Cieszyn). Rzekę 
Dunaj przekraczał w okolicach Linzu, a na-
stępnie prowadził do Akwilei (łac. Aquileia, 
dzisiejszy Oglej w północno-wschodnich 
Włoszech) niedaleko Wenecji. 

Już od czasu podboju terenów nad środko-
wym Dunajem w rejonie Devina koło dzisiej-
szej Bratysławy czy Trenczyna. Rzymianie 
rozwinęli handel bursztynem na dużą skalę, 
organizując kilkoma drogami wyprawy  
z Panonii nad Bałtyk, szczególnie do Sambii, 
okolic dzisiejszego Kaliningradu. Szczytowy 
rozwój tego handlu przypada na II wiek,  
a od połowy IV wieku wymiana stopniowo 
zamierała. Według moich długoletnich badań 
w terenie (ćwiczenia terenowe z archeologii 
wyobraźni)  odnoga dalekosiężnego  szlaku 
bursztynowego do Panonii Górnej wiodła  
na Śląsku Cieszyńskim na południe od 
rzeki Wisły przez Łazy do wsi Kowale (tu 
brodem z powrotem przez rzekę Wisłę)  
i dalej wzdłuż Wisły lub Bładnicy do miej-
sca, gdzie położony jest Ustroń, albo odnogą 
z Łaz przez Świętoszówkę, Bucze, Górki 
Wielkie, Lipowiec do miejsca dzisiejszego 
Ustronia, gdzie mogła znajdować się sta-
cja tego szlaku. Dalej szlak bursztynowy 
wiódł z Ustronia przez Cisownicę, Leszną 
Górną/Wędrynię, albo przez Cisownicę, 
Podlesie, Górkę, dolinę Horkiego Potoku 
i dolinę Hlusovej (dzisiejszy Nydek) do jej 
ujścia do Olzy. Stąd szlak wiódł doliną Olzy 

(Rowem Jabłonkowskim) wzdłuż rzeki Olzy 
przez Gródek, Nawsie (Stary Jabłonków) 
na Przełęcz Jabłonkowską. Następnie  trasa 
szlaku bursztynowego wiodła wzdłuż rzeki 
Kysucy i Wagu, wzdłuż Małych Karpat, aż 
do Trencina i dalej przez Carnuntum (to  
dzisiejsze wsie Pertronell i Bad Deustch 
Altenburg w Austrii, 34 km na wschód od 
Wiednia) gdzie przekraczano rzekę Dunaj 
lub przez Devin (dzielnica Bratysławy)  
i dalej przez Panonię do Aquilei położonej 
w okolicy Wenecji. 

Z terenu Ziemi Cieszyńskiej znamy dużą 
ilość znalezisk monet rzymskich. Jedno  
z nich pochodzi z pobliskiego Goleszowa 
(stanowisko 10). Jest to znalezisko denara 
Hadriana z II w n.e., inne pochodzą z Nawsia, 
i okolic Jabłonkowa, a jeszcze inne ze wzgó-
rza Troclik, dzielnicy Bielska. Znaleziska 
monet są ważnym elementem przy badaniu 
przebiegu szlaków handlowych. Występo-
wanie monet rzymskich w rejonie przejść 
transkarpackich – Przełęczy Jabłonkowskiej 
i północno-wschodniego przedpola Bramy 
Morawskiej - świadczy o wykorzystywaniu 
ich przez dalekosiężne szlaki handlowe. 
Wskazuje to na ważną rolę tego terenu  
w pośredniczeniu w kontaktach prowincji 
rzymskich z terenemi znajdującymi się na 
północ od Karpat.

Przebieg  szlaku bursztynowego przez 
Ustroń i Cisownicę potwierdza między innymi 
to, że od XIII wieku tędy właśnie  wiodła odno-
ga znacznie doskonalszego już szlaku solnego  
z Wieliczki na Węgry (dzisiejsza Słowacja).

Dlatego też nie możemy się z moją żoną 
Lusią, historykiem z wykształcenia, zgo-
dzić się z profesorem Idzim Panicem, który  
w rozdziale monografii Ustronia zatytu-
łowanej „Ustroń 1305-2005”, w tomie I,  
w rozdziale: „Dzieje Ustronia w średniowie-
czu”, na stronie 109 napisał: „Przez Ustroń 
nie prowadziła żadna droga handlowa, nawet 
taka, której przeznaczeniem byłaby komuni-
kacja pomiędzy kilkoma okolicznymi wio-
skami. Ustroń był jedynie punktem wyjścia 
mieszkanców i ich powrotu do domu”. 

Następny okres w historii Ustronia to 
okres wędrówek ludów (375 - ok. 568 roku 
n.e.), czyli niepokojów politycznych oraz 
wielkich przesunięć ludnościowych, za-
początkowany wtargnięciem na tereny eu-
ropejskie koczowniczych Hunów. Brak 
jest jakichkolwiek znalezisk z tego okresu  
z okolic Ustronia, jak również innych te-
renów Pogórza Cieszyńskiego. W wyniku 
gwałtownych przemieszczeń ludnościowych 
Germanie, zamieszkujący do tej pory euro-
pejskie Barbaricum, wkraczają w granice 
zachodnej części Imperium Rzymskiego, 
doprowadzając w 476 roku do jego osta-
tecznego upadku. 

W V-VI wieku miejsce opuszczonych 
przez ludność germańską terenów środko-
woeropejskich zajęła, przybyła z obszarów 
naddnieprzańskich, ludność słowiańska,  
zasiedlając polskie i wschodnie terytorium 
dzisiejszych Niemiec. 

W VII-VIII wieku nastąpiła stabiliza-
cja osadnicza Słowian, przejawiająca się  
w tworzeniu trwałych struktur osadniczych, 
w których zasadniczą rolę odgrywają silne 
ufortyfikowane grodziska. Struktury te naj-
prawdopodobniej odpowiadają poszczegól-
nym grupom plemiennym. W  tym okresie 
zostaje zasiedlony przez Słowian również 
obszar Śląska Cieszyńskiego. Pozostało-
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Gródek - znane były już w XIII-XV wieku 
gródki strzegące na skalistym brzegu Olzy -  
w zakolu rzeki, 300 m na południe od stacji 
kolejowej i 150 m od stacji paliw, Wędry-
nia, gdzie na  Wawrzkowej Górze istniało 
grodzisko, Leszna Górna, gdzie na Tule 
od dawna istniało grodzisko, i Cisowni-
ca, gdzie  na górach Grodzisko i Machula  
istniały już wczesnej grodziska. Świadczą  
o tym także najstarsze słowiańskie (starosło-
wiańskie) nazwy: miejscowości Wędrynia, 
oraz rzek Olse, Visle i potoku Radoń, czy 
nazwa Goleszów, pochodząca zapewne od 
plemienia Gołęszyców. Istniejąca od daw-
na struktura osadnicza w wymienionych 
miejscach północnego przedpola Przełęczy 
Jabłonkowskiej slużyła przede wszystkim 

kontroli tego przejścia i istniejącego szlaku 
komunikacyjno-handlowego z północy na 
południe.

I dlatego dla nas oczywiste jest, że na 
istniejącym od prawie ośmiu wieków szlaku  
komunikacyjno-handlowym,  pomiędzy do-
liną rzeki Olzy, z miejsca brodu przez Olzę, 
na terenie dzisiejszej Wędryni do doliny 
rzeki Wisły, co ważne, w najkrótszym tego 
szlaku przebiegu, nad brzegami właśnie  rze-
ki Wisły, w VII/VIII wieku powstała osada 
słowiańska, później nazwana Ustrin/ Ostrov 
czy Ustronie. 

A dlaczego tak sądzimy, napiszę w następ-
nym odcinku historii, który poświęcimy cy-
rylo-metodiańskiej misji chrystianizacyjnej 
w Ustroniu.                        Andrzej Georg

felieton

Wielki Piątek 
i Wielkanoc

Przed laty, w czasach minionych, współpra-
cowałem przez dłuższy czas z Ewangelicką 
Misją Radiową „Chrystus żyję”. Działała 
ona z inicjatywy Kościołów ewangelickich 
w Niemczech. Jej działalność miała pomóc 
Kościołom ewangelickim zza „żelaznej kurty-
ny”, nie mającym dostępu do radia i telewizji, 
w prowadzeniu działalności ewangelizacyjnej. 
Opracowywano więc 15-minutowe audycje 
w różnych językach, które nadawane były 
w stałych porach przez Radio Monte Carlo. 
Głównym punktem owych audycji było kaza-
nie trwające 9-12 minut. Do tego dochodziły 
modlitwy i oprawa muzyczna. Na potrzeby 
tej audycji swoje pieśni nagrał też Ustroński 
Chór Ewangelicki.

Napisałem i nagrałem dla tej audycji  
w języku polskim sto kilkadziesiąt kazań. 
Podobno niektóre moje kazania były tłuma-
czone na język łotewski czy estoński. Działo 
się tak wtedy, gdy zabrakło kazań pisanych  
w tych językac. Ta moja współpraca z tą au-
dycją nie wszystkim się podobała. Niektórzy 
traktowali mnie wręcz jak współpracownika 
Radia Wolna Europa. Wynikały z tego dla 
mnie różne przykrości, ale nie przerywałem 
tej działalności do końca, to znaczy do rozwią-
zania Misji Radiowej po r. 1990, kiedy stało 
się możliwe nadawanie religijnych audycji  
w Polskim Radiu. Sam się zresztą trochę do 
tego przyczyniłem, przez pertraktacje, które 
jako przedstawiciel Polskiej Rady Ekume-
nicznej prowadziłem z przedstawicielami 
Polskiego Radia i Urzędu do Spraw Wyznań, 
które doprowadziły do podpisania umowy  
o nadawaniu nabożeństw Kościołów należą-
cych do tej Rady w Polskim Radiu…

W kazaniach nadawanych w audycji „Chry-
stus żyje” obowiązywały pewne zasady. Nie 
wolno było w nich poruszać tematów poli-
tycznych ani wdawać się w polemikę z innymi 
wyznaniami. Przekroczenie tych zasad karane 
było nałożeniem kary pieniężnej. Taka kara 
nigdy mnie nie spotkała. Dla mnie owa współ-

praca z Misją Radiową była swoistą lekcją 
ekumenizmu. I to najwyraźniej skuteczną, 
kiedy moje książki, w tym także zbiory rozmy-
ślań i kazań, są kupowane i czytane, nie tylko 
przez moich współwyznawców. Dla mnie 
jest to potwierdzenie tego, że poszczególne 
Kościoły chrześcijańskie są zgodne w uzna-
waniu zasadniczych prawd wiary. Dzięki temu 
możliwy jest ruch ekumeniczny i obchodzenie 
tych samych świąt, w tym szczególnie Wiel-
kiego Piątku i Wielkanocy, a więc najstarszych  
i najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Przy okazji współpracy z audycją „Chrystus 
żyje” ( ta nazwa kojarzy się w sposób oczywi-
sty ze zbliżającymi się świętami wielkanoc-
nymi), przyszło mi prowadzić trudne dyskusje 
teologiczne z osobami odpowiedzialnymi za 
treść tych audycji. Moje kazania tłumaczone 
były na język niemiecki i oceniane przez teo-
logów zatrudnionych w tej Misji Radiowej. 
Dopiero po uzyskaniu ich akceptacji mogły 
być nagrywane i nadawane… Okazało się 
przy tym, że moje poglądy teologiczne są 
nieco odmienne od zapatrywań tych teologów. 
Zarzucano mi, że w moich kazaniach za dużo 
mówię o grzeszności człowieka i jego odpo-
wiedzialności przed Bogiem. Uznano mnie za 
konserwatywnego teologa, z dawnej epoki.  
W naszych bowiem czasem, twierdzili, trzeba 
zwiastować Ewangelię, mówić o łasce Bożej, 
a nie straszyć karą za grzechy. Odpowiadałem, 
że mówienie o łasce Bożej komuś, kto nie 
ma poczucia własnej winy wobec Boga, jest 
daremne, bo ten ktoś nie rozumie, że ta łaska 
jest mu potrzebna… Chyba nie do końca  
udało mi się ich przekonać, ale mimo to moje 
kazania stale zyskiwały akceptację i mogłem 
je nagrywać. Uznano bowiem, że pewnie … 
w ówczesnej polskiej rzeczywistości takie 
kazania są potrzebne.

Ta dawna dyskusja przypomniała mi się  
w związku z tegorocznymi świętami: Wiel-
kim Piątkiem i Wielkanocą, a wiec świętami 
przypominającymi śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa Pana. Mamy skłonność do 
oddzielania tych świąt od siebie i różnego ich 
traktowania. Szczególnie widoczne jest to 
w traktowaniu Wielkiego Piątku. W naszym 
kraju nie jest to nawet święto, tylko zwykły 
dzień roboczy. Tylko ewangelicy zapewnili 
sobie prawo do obchodzenia tego święta  
w Ustawie Sejmowej o stosunku Państwa 
do Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego… 
Inna rzecz, że nie zawsze udaje im się w pełni 
to prawo realizować w sytuacji, gdy Wielki 
Piątek nie jest świętem państwowym… Dla 
wielu obywateli naszego kraju jest to zwykły 

dzień roboczy, a ponieważ jest blisko świąt 
wielkanocnych, wykorzystują go jako czas 
na gorączkowe przedświąteczne przygoto-
wania… Inna rzecz, że w ostatnich latach 
nieco zmienia się traktowanie Wielkiego 
Piątku. A środki masowego przekazu co roku 
przekonują, że jest to wielkie święto katolickie 
i najczęściej pomijają milczeniem, że jest to 
także święto innych chrześcijan, a szczególnie 
ewangelików…

Wielki Piątek jest świętem zupełnie odmien-
nym od innych. Nijak nie pasuje do tradycyj-
nego sposobu obchodzenia dni świątecznych. 
Jest świętem powagi, zadumy, zastanawiania 
się nad ludzką grzesznością i owym niezwy-
kłym, przerażającym sposobem wybawienia 
człowieka z niewoli grzechu i śmierci, jakim 
była śmierć krzyżowa Syna Bożego. Zamiast 
radości to święto niesie ze sobą smutek, za-
miast świątecznej uczty – post…

Jakże inne od Wielkiego Piątku jest święto 
Wielkanocy; święto ogromnej radości, świę-
to zmartwychwstania Chrystusa Pana, Jego 
zwycięstwa nie tylko nad własną śmiercią, 
ale także nad śmiercią tych wszystkich, którzy  
w Niego wierzą. Jest to święto nadziei na 
nowe, wieczne życie, możliwe dzięki Chry-
stusowi Panu. 

Te dwa tak różne święta stanowią jednak 
nierozerwalną całość. Nie powinno się więc 
ich rozdzielać a tym bardziej pomijać jedno, 
a świętować drugie. Wszak Wielki Piątek nie 
byłby tak ważny, gdyby nie było Wielkano-
cy. Wszak ofiarna śmierć Chrystusa Pana 
nabiera swego zbawczego znaczenia poprzez 
triumf Jego zmartwychwstania. I jest też 
oczywiste, że nie byłoby zmartwychwstania, 
gdyby przedtem nie było śmierci Chrystusa 
Pana na krzyżu Golgoty. Trzeba nam więc  
w Wielki Piątek pójść pod krzyż Zbawiciela, po-
znać własną odpowiedzialność przed Bogiem  
i zrozumieć, że Syn Boży umarł na krzyżu za 
nas, z powodu naszych grzechów…

A po trudnych przeżyciach Wielkiego Piąt-
ku naprawdę cieszy radość Wielkiej Nocy. 
Bóg przyjął ofiarę swego Syna; Chrystus 
zmartwychwstał, pokonał śmierć, dał każ-
demu człowiekowi szansę na odpuszczenie 
grzechów, pojednanie z Bogiem, zbawienie 
i życie wieczne. 

Pamiętajmy więc o godnym obchodze-
niu i świętowaniu tak Wielkiego Piątku, jak  
i Wielkanocy. Niech to będzie dla wszystkich 
błogosławiony czas, prowadzący od smutku 
do radości, od beznadziejności do nadziei, 
ukazujący perspektywę wiecznego życia  
i wiecznego szczęścia.                   jerzy Bór

tak sobie myślę

ści osadnictwa słowiańskiego z tego czasu 
na terenie Śląska Cieszyńskiego znamy  
z dwóch osiedli: Międzyświecia koło Sko-
czowa oraz Kocobędza (Chotebuz-Podo-
bora) koło Czeskiego Cieszyna. Badacze 
polscy wiążą na ogół te grody z plemieniem 
Gołęszyców wzmiankowanym u Geografa 
Bawarskiego w IX wieku. Naszym zdaniem 
już w VII-VIII wieku powstają  osady sło-
wiańskie w ciągu  powstałych wcześniej 
grodzisk na trasie od Przełęczy Jabłonkow-
skiej, biegnącym wzdłuż rzeki Olzy i na 
jej północno-wschodnim przedpolu. A to 
osady: Nawsie, gdzie na południowy-zachód 
od kościoła, przy ujściu Czarnego Potoku 
do Olzy do dziś zachowało się średnio-
wieczne grodzisko zwane Zamczyskiem, 
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od tak długiego czasu, a roślina ma taką łatwość dziczenia, że 
dziś tak w uprawach, jak i w stanie dzikim chrzan znajdziemy  
w całej Europie, obu Amerykach i sporym kawałku Azji (głównie 
Środkowej i Wschodniej). Co jeszcze istotniejsze, żywotność 
chrzanu czyni go rośliną trudną do zwalczenia tam, gdzie  
z różnych względów akurat nie jest pożądany. Jednym słowem 
chrzan bywa uznawany za uciążliwy chwast.
Przyzwyczajonym do zaopatrywanie się w chrzan w sklepach  
i pod pojęciem „świeży chrzan” rozumiejącym słoiczek, którego 
zawartości daleko jeszcze do terminu przydatności do spożycia, być 
może trudno będzie odnaleźć chrzan dziko rosnący. Ale zapewne 
niejeden z nieco starszych Czytelników Ustrońskiej doskonale 
zna i łatwo rozpoznaje tę imponująco wyglądającą roślinę. Mocna 

i kanciasta łodyga dorasta 
do 150 cm wysokości, ale 
najbardziej przykuwają 
u w a g ę  o g r o m n y c h 
rozmiarów odziomkowe - 
wyrastające tuż przy gruncie 
- liście. Mogą mieć nawet do 
100 cm długości oraz szeroką 
i niepodzielną blaszkę, 
tępo zakończoną i o grubo 
karbowanych brzegach. 
Najniższe liście mają długie 
ogonki, ale im wyżej na 
łodydze wyrastają, tym 
stają się mniejsze, węższe 
i siedzące, czyli obejmują 
swą nasadą łodygę. W górnej 
części łodyga rozgałęzia 
się, a na szczytach pędów 
rozwijają się (czasem już 
od maja, aż do września) 
wiechy drobnych, raczej 
niepozornych,  białych 
kwiatów. Po przeciwnej 
n i ż  k w i a t y  s t r o n i e 
łodygi, w ziemi, kryje się 
najważniejsza i najbardziej 
ceniona część chrzanu - jego 
korzeń. Jest długi, palowy  
i mięsisty, na zewnątrz ma 
barwę jasnożółtą, a kiedy 
się go przekroi - białą. 
Nawet nienaruszony, taki 
bezpośrednio po wyrwaniu 

go z ziemi, korzeń chrzanu ma silny, jakże charakterytyczny aromat. 
A co się dzieje w czasie tarcia chrzanu - o tym pewnie wie niejedna 
kucharka i pomoc kuchenna (ta fachowa, jak i ta domowa). Jak 
zetrzeć chrzan i się nie popłakać - oto jest pytanie! Nie będę na nie 
nawet próbował odpowiedzieć, ale z krótkiego przeglądu różnych 
internetowych podpowiedzi wychodzi mi na to, że najskuteczniejsza 
wydaje się być... maska przeciwgazowa.
Oczywiście to nie z racji wątpliwej urody kwiatków i liści, chrzan 
zasłużył sobie na naszą uwagę i popularność. Owszem, zdaża się 
bardzo praktyczne wykorzystanie ogromniastych liści chrzanu, 
z których można zrobić sobie swego rodzaju kapelusz chroniący 
przed słońcem. Przede wszystkim jednak chrzan to lekarstwo, 
środek kosmetyczny i ostra przyprawa.
Zarówno świeże liście, jak i korzeń chrzanu mają dowiedzione 
działanie bakterio-, wiruso-, grzybo- i pierwotniakobójcze. Ich 
„moc” kryje się w zawartych w nich składnikach, m.in. w całej 
gamie witamin (A, B, C, E), soli mineralnych (wapń, potas, 
fosfor, siarka, magnez, żelazo), olejku eterycznym, fitoncydach, 
flawonoidach, a zwłaszcza w glikozydzie izosiarkocyjanowym, 
zwanym sinigryną (substancja ta występuje również w nasionach 
gorczycy, nadających krzepkości i smaku musztardzie). 
Świeże liście z racji swych właściwości były dawniej 
wykorzystywane niczym współczesne lodówki. Zawinięte  
w nie mięso, ser lub masło dłużej były świeże. Dziś liście dodaje 
się np. do kiszenia ogórków, można na nich piec chleb. Starty 
na drobno korzeń chrzanu można używać (w formie np. toniku) 
do przemywania twarzy, co ma czynić skórę delikatniejszą  
i pozwala pozbyć się przebarwień i piegów. Ale przede 

Tak sobie ostatnio kartkowałem znany chyba wszystkim Czytelnikom 
Ustrońskiej „Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego”, kiedy moją 
uwagę przykuło jakże aktualnie brzmiące zdanie: Trzeja wykopać 
w zogrodzie kapke krzónu, coby było ku szónce, bo przeca świynta 
na karku. Kiedy piszę te słowa, mamy jeszcze okres postu, ale 
myśli przecież krążą już wokół Wielkanocy. Jak zwykle spojrzę 
na te święta oczami przyrodnika, szukając w nich tego, co ściśle  
i bezpośrednio związane z przyrodą, czyli roślinnych i zwierzęcych 
symboli świąt lub zwierząt i roślin kojarzących się z wielkanocnym 
okresem. Tym razem proponuję spojrzeć na stół, przy którym 
siadamy do uroczystego wielkanocnego śniadania. Pewnie każda 
rodzina ma własny zestaw potraw na tę jedyną w roku okazję. 
Ale z pewnością na każdym ze stołów w te wiosenne świynta 
muszą pojawić przynajmniej 
wajca, szónka i murzin, a do 
tego zawsze nieodzowny 
jest krzón.
Kiedy pytam przedstawicieli 
młodszego i najmłodszego 
pokolenia z czym im się 
kojarzy słowo chrzan, 
odpowiedź jest w zasadzie 
zawsze taka sama: z ostrą, 
nieprzyjemną w smaku 
„masą” lub „pulpą” w słoiku, 
kupowanym w sklepie. No 
i jak się tu nie załamać? 
Kiedy jednak sam sobie dziś 
odpowiadam - tak szczerze 
- na to pytanie, to w zasadzie 
mi również chrzan kojarzy 
się z zawartością słoika na 
sklepowej półce. A przecież 
wydawać by się mogło, że 
jeszcze nie tak dawno (hm, 
lekko licząc jakieś ponad 30 
lat temu!) sam z krympoczem 
w  r ęk ą ,  w  n a jmn ie j 
uporządkowanych zakąkach 
ogrodu walczyłem z ziemią 
i opornym „korzeniskiem”, 
które - chociaż nie wiem 
jak bym się starał - nigdy 
nie chciał wyjść w całości i 
zawsze rwał się na mniejsze 
kawałki .  Bez chrzanu 
- chociaż przecież jest to 
przyprawa obecna na co dzień nie tylko w mojej kuchni - trudno 
jakoś sobie wyobrazić wielkanocny, uroczysty posiłek.
Chrzan to nazwa zarówno przyprawy, jak i samej rośliny, której 
korzenie po niewielkiej „obróbce” trafiają na nasze stoły. Roślina 
ta występuje pospolicie na terenie całej Polski, a jako roślina 
jadalna oraz o właściwościach leczniczych wydaje się być znana 
„od zawsze”. Jednak w przypadku chrzanu to „od zawsze” dla 
naszej części kontynentu oznacza mniej więcej od XII, może 
od XI wieku. Chociaż chrzan wydaje się być stałym elementem 
naszej flory, towarzysząc nam wszędzie tam, gdzie gleba jest  
w miarę wilgotna, a przede wszystkim na lekko zapomnianych 
i zapuszczonych fragmentach ogrodów i sadów, na tak zwanych 
przychaciach i przypłociach, w miejscach ruderalnych, w rowach 
i przydrożach, to ojczyzną tej rośliny jest Europa południowa 
oraz południowo-zachodnia Azja (czyli to kolejny obcy gatunek,  
o których już od pewnego czasu w cyklu „Bliżej natury”... 
chrzanię). Najczęściej jako obszar pierwotnego występowania 
chrzanu wskazuje się obszar położony pomiędzy Wołgą  
a Donem, ale uprawiano już tę roślinę ponad 2000 lat temu. 
I tu niespodzianka, bowiem zwykle przy tak odległych od 
teraźniejszości datach, kolejne zdanie zwykle zaczynają się od 
słów: Już starożytni Grecy i Rzymienie... Natomiast w przypadku 
chrzanu natrafiłem na jakże oryginalnie brzmiącą informację, 
że wcale nie jest pewne, czy kulinarno-medyczne właściwości 
chrzanu były znane starożytnym protoplastom naszej cywilizacji. 
Rozstrzygnięcie tego ważkiego zapewne problemu pozostawmy 
dociekliwym historykom o zacięciu botaniczno-medyczno-
kulinarnym. Dla nas istotny pozostaje fakt, iż chrzan uprawia się 

ChrZAN
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wszystkim chrzan używamy... zjadając 
go (ach, słynna sztukmięsa lub ozór 
wołowyz sosem chrzanowym!). Oddam  
w tym miejscu głos autorowi pewnej XIX-
wiecznej księgi poświęconej ówczesnym 
domowym sposobom leczenia się, który  
o chrzanie i jego zaletach tak pisał: Korzeń 
znajomy rośnie w ogrodach, różnie się go 
zaprawia do mięsa i ryb. Rozwalnia lepką 
flegmę w żołądku i piersiach; kobietom 
przyśpiesza czyszczenie się miesięczne  
i z tego powodu należy się strzec użycia jego 
kobietom skłonnym do krwistych upławów. 
Doświadczenie nauczyło, iż chrzan na 
czczo zażyty przyśpiesza stolec, wymioty 
sprawia, kamienie i robaki wypędza, wraz 
z winem i piwem wygotowany, uznany 
jest za wyborne przeciw szkorbutowi 
lekarstwo.
Z pewnością chrzan pobudza wydzielanie 
soków trawiennych, przyśpiesza przemianę 
materii i ułatwia trawienie, zwłaszcza 

potraw tłustych; znajduje chrzan również 
zastosowanie przy leczeniu schorzeń 
wątroby i dróg żółciowych, anemii, 
uciążliwego kaszlu i kataru oraz zapaleniu 
oskrzeli. Oczywiście w różnych postaciach 
w przypadku każdej z tych dolegliwości 
- raz jako dodatek do potrawy, raz jako 
syrop, raz na surowo lub np. z miodem. 
W trakcie poszukiwań różnych infomacji 
o chrzanie i jego zastosowaniu, trafiłem na 
przepis na ciasto z chrzanem. Już miałem 
nadzieję na pełne zaskoczenie wszystkich 
stołowników przy wielkanocnym stole, 
bowiem przepis wydał mi się banalnie 
prosty, kiedy na sam koniec dotarłem do 
sposobu podawania tegoż „wypieku”. 
Lekko podgrzane, nawet nie upieczone 
ciasto chrzanowe, okazuje się być... 
plasterem lub okładem na różne boleści 
- bóle reumatyczne, artretyczne, nerwo-  
i mięśniobóle. 
Skąd jednak tak silne skojarzenie chrzanu 

ze Świętami Wielkanocnymi? Chrzan 
w czasach pogańskich był jakoby 
symbolem krzepy, zdrowia, siły fizycznej, 
a spożywanie na śniadanie wielkanocne 
surowego chrzanu ma być swego rodzaju 
umartwianiem się na pamiątkę męki 
Chrystusa. A może po prostu ludowa 
mądrość widziała w chrzanie bogate źródło 
zdrowia (czyli np. witaminy C), szczególnie 
ważne na przednówku i przedwiośniu,  
i tak jakoś się wszystkim chrzan skojarzył  
z Wielkanocą? Gdzieś tym tropem być może 
podążał romantyczny poeta Syrokomla, 
pisząc: Ukrajamy szyneczki, umaczamy 
w chrzanie / jak żeś dobrze uczynił, żeś 
zmartwychwstał Panie.

Już nie będę więcej chrzanił o chrzanie, 
życząc wszystkim Czytelnikom spokojnych  
i błogosławionych, a przy tym odrobinę sma-
kowitych (okraszonych niejedną szczyptą 
chrzanu) Świąt Wielkanocnych.

                             Aleksander dorda 
 

3-4 kwietnia - Lipowiec 
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, Krzywa-

niec, Leśna, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Przetnica, 
Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wesoła

5-6 kwietnia - Nierodzim
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, Gra-

niczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa, 
Skoczowska, Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, 
Zagajnik, Żwirowa

9-11 kwietnia - hermanice
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Choinkowa, Czereśniowa, 

Długa, Dominikańska, Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, 
Kaczeńców, Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, 
Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Siewna, 
Sosnowa, Stellera, Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna,

12 kwietnia – os. Manhatan, os. Centrum, os. Cieszyńskie, Piękna, 
Wantuły

15-16 kwietnia- Centrum I
Asnyka, Błaszczyka, Brody, Cieszyńska, Cholewy, Dworcowa, 

Fabryczna, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza, Kluczyków, 
Kochanowskiego, Kojzara, Komunalna, Konopnickiej, Kościelna, 
Krzywa, Lipowczana, 9 Listopada, Myśliwska, Obrzeżna, Partyzan-
tów, Pasieczna, Polna, Reja, Rynek, Skłodowskiej, Skowronków, 
Spacerowa, Spółdzielcza, Staffa, Stalmacha, Stawowa, Strażacka, 
Tartaczna, Tuwima, Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna

HarmoNogram  bezPŁatNeJ  zbIÓrKI 
oDPaDÓW  WIelKogabarytoWycH

18-19 kwietnia - Centrum II
Al. Legionów, Bema, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Grażyny, Gra-

żyńskiego, Hutnicza, 3 Maja, Mickiewicza, Miedziana, Ogrodowa, 
Pana Tadeusza, Parkowa, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, 
Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota

22-23 kwietnia - Zawodzie
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuź-

nicza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, 
Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowi-
skowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana

25-26 kwietnia - Polana, dobka, jaszowiec
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, 

Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Pa-
lenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha, 
Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, 
Wysznia, Złocieni, Żarnowiec

29-30 kwietnia - Poniwiec
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Grabowa, Gło-

gowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, 
Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, chemikalia (zabezpieczone i opisane), opony i złom zbierane będą 
(po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 338545242) w dniach od 3 do 
30 kwietnia 2013 r. od godziny 15.00. (sobota 6 kwietnia od 7.00). 

Bliższych informacji udziela Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu tel. 33 854-52-42; 33 854-35-00
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„Gazeta” opuszcza biuro w ratuszu, do którego przez 13 lat 
przyzwyczaili się odwiedzający nas czytelnicy. Od 27 marca 
zapraszamy do nowej siedziby koło rynku. Poza naszą redakcją  
w budynku dawnej szkoły znalazły miejsce także Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
i Stowarzyszenie „Można Inaczej”. 

14 marca na os. Manhatan nastąpiła awaria sieci wodocią-
gowej. Mieszkańcy obserwowali wyciek wody i zastanawiali 
się, dlaczego uszkodzenie nie zostało usunięte. Zapytaliśmy o to 
Janusza Steca, dyrektora ds. technicznych Wodociągów Ziemi Cie-
szyńskiej, który powiedział:  Była to poważna awaria magistrali 
zaopatrującej w wodę nie tylko Ustroń, ale i Skoczów. Nastąpiła 
na skutek zmian w ziemi charakterystycznych dla okresu wiosen-
nego, pękła zasuwa. Pracownicy dokopali się do odpowiedniego 
miejsca i wymienili zasuwę na taką, która była na stanie. Niestety 
okazało się, że jest nieszczelna, i konieczne było dopasowanie 
odpowiedniej kształtki.

W sobotę 15 marca w Cieszynie po raz pierwszy zebrała się 
nowa Rada Powiatowa SLD III kadencji. Głównym punktem 
obrad były wybory Zarządu Powiatowego na kolejną, 4letnią ka-
dencję. Rada zdecydowała, że Zarząd będzie składał się z 9 osób, 
w tym przewodniczącego i sekretarza, którzy zostali wybrani przez 
zjazd, oraz dwóch wiceprzewodniczących, skarbnika i czterech 
członków Zarządu. Z Ustronia w skład Zarządu weszli: Katarzyna 
Brandys, wybrana na wiceprzewodniczącą, oraz Ireneusz Staniek, 
który został członkiem Zarządu.

18 marca odbyło się zebranie wyborcze Osiedla Ustroń Cen-
trum. Wcześniej zebrano podpisy ponad stu osób, które zadekla-
rowały chęć powołania takiego osiedla. Już podczas zebrania, 
które odbyło się w MDK „Prażakówka”, podobnie jak w roku 
2000 nie udało się wybrać Zarządu Osiedla.

22 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Powiatowy 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych 
i gimnazjów. (…) W tej drugiej kategorii emocjonującą walkę  
o zwycięstwo stoczyły zespoły Gimnazjum nr 2 z Ustronia i od-
działu w Drogomyślu Gimnazjum ze Strumienia. Już w testach 
ustroniacy byli lepsi, zyskując przewagę 21 pkt. Na torze prze-
szkód drużyna z Ustronia była lepsza o 3 pkt. i w efekcie zdobyła 
pierwsze miejsce w powiecie. Protest opiekunki prowadzącej 
drużynę Strumienia nie został uwzględniony.

Drużyny siatkówki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustro-
niu odnoszą sukcesy. W finałach powiatowych minisiat-
kówki, które rozegrano w sali gimnastycznej SP2, nie miały 
sobie równych. Rywalizację w powiecie wygrały zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy z „Dwójki”.             Wybrała: (ksz) 

www.ustron.pl

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

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

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

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

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, muł, flot, wę-
giel groszek. TRANSPORT, RATY. 
33/852 32 12, 518 201 189.

Przegrywamy kasety VHS na 
DVD. 507-385-375.

UWAGA! Wznowiliśmy pranie 
dywanów. Punkt przyjęć - sklep 
„Wszystko dla dzieci”, ul. Cie-
szyńska (koło PKO). 660-546-
764.

Pokój do wynajęcia. 603-468-651. 
(33) 854-26-67.

Sprzedam ładną salonową kanapę 
narożną. 609-147-364.

Rozliczamy PIT-y. 507-385-
375.

Ustroń, pokój do wynajęcia na 
długi okres. (33)854-51-16, 600-
103-717.

Pokój do wynajęcia. 505-201-
564.

za mundurem panny ...                                                 Fot. W. Suchta

        KULtUrA
10.04  godz.12.00  XI Miejski Konkurs Ortograficzny, MDK 
   „Prażakówka”,  s.7. 
   Zgłoszenia do 4.04.2013 r.
10.04  godz. 16.30  Ustrońska Szkoła Kultury Zdrowia, I Spo- 
   tkanie: „Otyłość jako choroba i epidemia”  
   – spotkanie inauguracyjne prowadzone 
   przez lek. med. Sylwię Szudygę specjalistę  
   kardiologii dziecięcej, MDK „Prażakówka”
  

*    *    *

*    *    *

dziesięć  lat  temu

*    *    *

BiBlioteka   poleca:

NOWE KSIĄżKI W MBP:
Szymon Nowak – „Ostatni szturm. Ze Starówki do 

śródmieścia 1944.”
Opowieść o jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń 

Powstania Warszawskiego: próbie przebicia się do oddziałów 
powstańczych ze Starówki do Śródmieścia. Autor często 
sięga do niezwykle emocjonujących relacji bezpośrednich 
uczestników walk, dzięki czemu możemy śledzić ten ostatni 
szturm żołnierzy Starówki oczami uczestników zdarzeń.

dorthe Binkert – „dama w bieli”
W lipcu 1904 roku na statek płynący z Antwerpii do 

Nowego Jorku wsiada samotna kobieta bez biletu, bagażu 
i pieniędzy, ubrana w białą wieczorową suknię z koronki. 
Piękna, elegancka i skryta przykuwa uwagę podróżnych 
i staje się obiektem niezliczonych domysłów i plotek. Na 
statku spotyka się szereg intrygujących postaci, z których 
każda ma coś do ukrycia.

*    *    *

*    *    *
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   28-29.3   W Nierodzimiu ul. Skoczowska 111 tel. 856-70-66
30.3   centrum ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
31.3   Venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
1-2.4   Pod Najadą ul. 3 maja 13  tel. 854-24-59
3-4.4   Na Szlaku ul. 3 maja 46   tel. 854-14-73

POZIOMO: 1) niedaleko Kalisza, 6) były 
szef Europarlamentu, 9) sprawozdanie, 
10) pasiasty zwierzak, 11) miejscowość 
nad Popradem, 12) płynie przez Dębicę, 
13) straż, czujka, 16) pasza dla zwierząt, 
19) znak zodiaku, 22) albańska stolica,  
23) zimny półwysep,  24)  obniżka  
w sklepie, 25) drewno do kominka,  
26) faza księżyca, 27) opłacone brawa,  
30) miejsce obrad „wielkiej trójki”,  
33) zwierzę leśne, 36) stolica Moraw,  
37) poemat Kochanowskiego, 38) kwar-
cówka, 39) kanadyjska metropolia,  
40) niepewność, 41) zwierzę futerkowe.
PIONOWO: 1) ozdobny na działce, 2)  do 
wojska, 3) ze Spiszem, 4) błona fotogra-
ficzna, 5) chętka na coś, 6) kuzyn szopy, 
7) lodowy na rzece, 8) łaciata na łące, 
14) amerykański stan, 15) wschodnio-
niemiecki „maluch”, 17) stan nad Zatoką 
Meksykańską, 18) mączny wyrób, 19) 
styl w sztuce, 20) uzdrowisko dla dzieci, 
21) zielona pietruszka, 28) śpiączka, 29) 
region, 30) blisko Gorlic, 31) nadbałtycki 
kraj, 32)  główna tętnica, 33) reprezen-
tacyjny pokój, 34) wrzawa, zgiełk, 35)  
w rodzinie kaktusów.

   Rozwiązanie (hasło) powstanie po od-
czytaniu liter z pól oznaczonych liczbami  
w dolnym rogu. Na rozwiązania oczeku-
jemy do 5 kwietnia.
   

rozwiązanie Krzyżówki z nr 13

 NO GdZIE tA WIOSNA  
  

Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę 
ustrońskiego wydawnictwa Koinonia, 
„Miłość, która zmienia wszystko” otrzy-
muje Urszula Furman z Ustronia, ul. 
Daszyńskiego. Zapraszamy do redakcji. 

W książce „Miłość, która zmienia 
wszystko” zobaczymy, że znaczenie miłości 
wykracza daleko poza wymiar ziemskiego 
życia. Bycie kochanym to największa tęsk-
nota i potrzeba każdego z nas, ludzi. Więcej 
na stronie: www.koinonia.org.pl.

krzyżówka świąteczna



28   Gazeta Ustrońska                                                                                              28  marca 2013 r. 

Tygodnik Rady Miasta. Redaguje Zespół. Redaktor naczelny: Wojsław Suchta. Komisja Programowa GU: Olga Kisiała, Bogusława 
rożnowicz,  Artur Kluz, tadeusz Krysta. Adres redakcji: 43-450 Ustroń, rynek 4 (budynek byłej filii liceum), na półpiętrze. 
tel. 33 854-34-67, e-mail: gazeta@ustron.pl  Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów 
i zmiany tytułów w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmu-
jemy w siedzibie redakcji, w dni powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń 
i reklam. Skład: Gazeta Ustrońska; Druk: EUrOdrUK-offset, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854-26-02.  
Indeks nr 359912. Numer zamknięto 25.3.2013 r. Termin zamknięcia kolejnego numeru: 2.4.2013 r.


