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wygrała  szóstka
XI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów podsta-

wówek i gimnazjów rozgrywany w roku szkolnym 2012/2013 
przebiegał pod hasłem „Znaczenie roślin w życiu człowieka” oraz 

(cd. na str. 2)

Wspominał pan kiedyś, że połączenie dwóch szpitali – w tym 
przypadku kierowanego przez pana i „urazówki” w Piekarach 
– to jak rewolucja społeczna. Najtrudniej jest zrozumieć, 
po co w ogóle tę rewolucję przeprowadzać, skoro ustrońska 
placówka bardzo dobrze sobie radzi. 
Rzeczywiście, trudno to wytłumaczyć pracownikom, zarówno 
lekarzom, jak i pielęgniarkom, personelowi pozamedycznemu 
oraz pacjentom. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że obecny dobry 
stan finansów nie oznacza takiej samej przyszłości, gdy nie bierze 
się pod uwagę zmieniających się warunków zewnętrznych. To 
rozumie każdy, kto prowadzi firmę. Księgowość to dziedzina hi-
storyczna, zajmująca się tym, co stało się w przeszłości, a sprawą 
menadżera, dyrektora jest patrzenie w przyszłość i wprowadzanie 

Rozmowa z dr. Ryszardem Wąsikiem, dyrektorem 
Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego 

im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu (2)

mNIej		pracy
(cd. na str. 4)
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siony na tzw. Małym Rynku. 
Niedawno archeolodzy odkopali 
fundamenty tej budowli, co wy-
wołało sporą sensację.
 
Wojciech Brachaczek, maturzy-
sta z „Osucha” i strażak-ochotnik 
z Lesznej Górnej, zajął II miej-
sce w finale centralnym Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Rywalizowano w Ko-
łobrzegu. 19-latek był o włos od 
zwycięstwa. 

Tereny przyrodnicze „Łąki na 
Kopcach” w Boguszowicach  
i „Łęg nad Puńcówką” uzna-
ne zostały za użytki ekologicz-
ne i znajdują się pod ochroną. 

„Bluszcze na górze Zamkowej” 
stanowią zespół przyrodniczo-
krajobrazowy.

Na drodze ekspresowej S1 Cie-
szyn – Bielsko-Biała trwa bu-
dowa pięciu przejazdów awa-
ryjnych. Jeden z nich powstaje 
w  Międzyświeciu. W dziesięciu 
innych istniejących już przejaz-
dach zastosowano nowe bariery 
ochronne. Wszystkie przejazdy 
zostaną odpowiednio oznakowa-
ne. Z przejazdów będą korzystały 
w razie potrzeby służby ratunko-
we.   

Przed wiekami cieszyński region 
słynął z dużej liczby cisów. Do-
wodem nazwa wsi Cisownica, 

przysiółków Cisowa w Brennej 
i Cisowe w Koniakowie. 

Od połowy czerwca czynne jest 
kąpielisko miejskie w Cieszynie. 
Sezon ma potrwać do 1 wrze-
śnia. Ceny biletów są bez zmian. 
Dzieci do lat 6 mogą pluskać się 
za darmo. 

Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Skoczowie nie zostanie 
przeniesiony na Bajerki do bu-
dynku Zespołu Szkół Zawodo-
wych. Od 1 września wejdzie 
jednak w strukturę pod nazwą Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych. Starostwo Po-
wiatowe szuka oszczędności...  
          (nik) 

*    *    *

Mieszkańcy Cieszyna i Czeskie-
go Cieszyna w miniony week-
end bawili się na Święcie Trzech 
Braci. Tradycyjnie trzydniowe 
imprezy otworzył korowód i spo-
tkanie na moście Przyjaźni. Były 
koncerty, konkursy na rynkach 
oraz sztuczne ognie nad Olzą.

Ponad półtora wieku temu wybu-
dowano w Skoczowie synagogę. 
Fakt istnienia żydowskiej świą-
tyni upamiętnia pomnik wznie-

*    *    *

*    *    *

*    *    *

zmian, nawet trudnych, które zapewnią płynność finansową, ale 
także rozwój w przyszłości. Przewidywanie zagrożeń i znajdo-
wanie rozwiązania należy do moich obowiązków. Wypełniam je 
w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, żeby nie postawiono 
mi zarzutu zaniechania. 
Załoga też uważa, że ratuje szpital. Od października 2012 
roku prowadzone są działania mające na celu niedopuszczenie 
do połączenia z Piekarami, więc dyrekcja jest w konflikcie  
z pracownikami. Jak się pracuje w takim otoczeniu?
Nasze spory nie mają żadnego wpływu na pracę i opiekę nad 
pacjentami. Każdy robi co do niego należy. To również świadczy 
o wysokiej klasie tej placówki. Zawsze podkreślam, że szpital 
posiada wysoką kulturę, poczucie tożsamości, dobrą organiza-
cję pracy, wysoką produktywność, akredytacje, po prostu jest 
nowoczesny, sprawny i ładny. I te wszystkie zalety przemawiają 
przeciwko mnie, bo tym trudniej wytłumaczyć, że aby takim 
został, konieczne są zmiany. Moim zdaniem najlepsze dla niego 
jest połączenie z Piekarami, które są bliskie medycznie i równie 
sprawne organizacyjnie co nasz szpital. Proponowany przeze mnie 
scenariusz może być zaskakujący, ale tylko wtedy, gdy myślimy 
krótkowzrocznie. 
W pierwszej części wywiadu mówił pan, że przeanalizował 
przyszłość szpitala w trzech wariantach – samodzielnym, po-
łączonym z ustrońskim ośrodkiem rehabilitacji kardiologicznej  
i połączonym z Piekarami – biorąc pod uwagę 5 najważniejszych 
kwestii: pracę, pracowników, strukturę szpitala, przekształcenie 
działalności medycznej i finanse. Omówiliśmy pierwszą, a z pana 
słów wynikało, że samodzielność szpitala spowoduje zwolnienia 
pracowników. Jaka jest druga kwestia i co z niej wynika?

Drugą jest struktura szpitala, bo ona determinuje jego los. Nasze 
specjalności – reumatologia i rehabilitacja – przekształcają się ze 
szpitalnych w ambulatoryjne. Na przykład w Czechach na 10 mln 
obywateli funkcjonuje 100 łóżek reumatologicznych w ośrodkach 
klinicznych. W województwie śląskim na 4,5 mln obywateli jest 
ich 400. Jeśli szpital będzie samodzielny, to struktura nie ulegnie 
dużej zmianie, a świadczeń medycznych będzie mniej z powodu 
postępu technologii reumatologicznej i rehabilitacyjnej. 
Co w tej sytuacji da fuzja z Piekarami?
Spowoduje wzmocnienie struktury szpitala, bo nastąpi połączenie 
dwóch zgodnych medycznie ośrodków. Placówka będzie komplek-
sowo zajmować się schorzeniami zapalnymi, wrodzonymi i naby-
tymi narządów ruchu. To przyniesie korzyści zarówno Ustroniowi, 
jak i Piekarom. Utrzymany będzie jedyny w województwie oddział 
reumoortopedii, a lukę po restrukturyzacji reumatologii przejmie 
rehabilitacja oraz lecznictwo reumatologiczne ambulatoryjne. 
Kolejną przeanalizowaną przez pana kwestią jest działalność 
medyczna szpitala, która musi ulec zmianie.
Przekształcenie szpitala będzie konieczne bez względu na formę 
działalności. Obecnie średnia krajowa pobytu w szpitalu wynosi 
8 dni, w naszym szpitalu 12 dni. Raport o stanie opieki reuma-
tologicznej z 2011 r. zaleca ograniczenie pobytu do 4-5 dni. To 
spowoduje zmniejszenie oddziałów reumatologicznych do dwóch, 
po 35 łóżek każdy. A przecież obecnie reumatologia utrzymuje 
ten szpital. Będąc samodzielną placówką, szpital będzie dążył 
do działania na takich samych zasadach jak do tej pory, ale to  
w zmieniających się warunkach spowoduje spadek świadczeń 
medycznych i, co za tym idzie, niewystarczające środki finansowe. 
Zakładając połączenie z ustrońskim ośrodkiem kardiologicznym, 
trzeba się liczyć ze spadkiem znaczenia dotychczasowej i bardzo 
potrzebnej działalności reumatologicznej oraz wymuszoną kon-
kurencją z Przedsiębiorstwem Uzdrowiskowym. 
A przy połączeniu z Piekarami będą korzyści?
Tak i głęboko w nie wierzę, bo nastąpi układ wzajemnie wzmac-
niający działalność w obszarze schorzeń zapalnych, urazowych  
i wrodzonych narządów ruchu. Jestem przekonany, że początkowa 
niepewność co do intencji partnera może przerodzić się w trwałą 
współpracę. Dodatkowo nie jest to rozwiązanie konkurencyjne dla 
istniejących już w Ustroniu placówek medycznych.
Do omówienia pozostają jeszcze prognozy finansowe. 
Przychody Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyj-
nego kształtują się na poziomie 23 mln zł. Z powodów, które 
przedstawiłem wcześniej, będą maleć i stanie się to w okresie 
następnych 3-4 lat. Następstwem połączenia z ustrońskim ośrod-
kiem rehabilitacji kardiologicznej będą stałe problemy finansowe, 
ponieważ w ewentualnym wspólnym budżecie dominuje wkład 
szpitala reumatologicznego – 23 mln zł, który, jak już powie-
działem, będzie się zmniejszać, przy 8 mln zł wkładu partnera. 
W przypadku fuzji ze szpitalem w Piekarach wspólne dochody 
wyniosą 106 mln zł i stworzą silną bazę finansową, dającą duże 
możliwości przekształcania się i dostosowywania do zmieniają-
cych się warunków na rynku medycznym. 
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)
mNIej		pracy

3 maja przy pomniku pamięci narodowej. od lewej: wicedyrektor 
ds. techniczno-gospodarczych szpitala reumatologicznego andrzej 
wiórkowski, dyrektor szpitala r. wąsik, członek zarządu przedsię-
biorstwa uzdrowiskowego Cezary Derewniuk.        Fot. M. niemiec

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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tel. 33 854 34 83 
tel. 604 55 83 21

ZAKłAD POGRZebOWy
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

10 VI 2013 r.
Od tego dnia codziennie rano 
strażnicy kontrolują sytuację 
przed Szkołą Podstawową nr 2 
w związku z pojawiającymi się 
problemami podczas dowoże-
nia dzieci do szkoły. Strażnicy 
zwracają uwagę na zachowanie 
kierowców samochodów, ale także 
rowerzystów, którzy nagminnie 
przejeżdżają przez pasy, czego 
robić nie wolno. Przed przejściem 
dla pieszych należy zejść z roweru 
i przeprowadzić go na drugą stronę 
jezdni.
10 VI 2013 r.
Pięciu kierowców ukarano man-
datami po 100 zł za parkowanie  
w miejscu niedozwolonym na ul. 
Sanatoryjnej przed Uzdrowisko-
wym Zakładem Przyrodoleczni-
czym.
10 VI 2013 r.
Mieszkańca Grodźca Śląskiego 
ukarano mandatem  w wys. 100 zł 
za spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym.
11 VI 2013 r.
Kontrola potoków, przepustów  
i śluz w związku z obfitymi opa-
dami deszczu i niewielkimi pod-
topieniami. Uwagi przekazywano 
odpowiednim służbom.
12 VI 2013 r.
Interweniowano w sprawie wy-
czerpanego gołębia sportowego, 
który nie mógł trafić do domu. 
Nawiązano kontakt z przedstawi-
cielem hodowców gołębi, który 
zajął się ptakiem. Po odczytaniu 

*    *    *

Karol Krysta  lat 73  ul. Miła
Zofia Janik  lat 54  ul. Wesoła
 

CI, KtóRZy OD NAS ODeSZLI:

*    *    *

*    *    *

informacji z obrączki mógł go 
przekazać właścicielowi.
12 VI 2013 r.
Strażnicy zostali wezwani na ul. 
Orzechową, żeby usunąć z posesji 
jelonka. 
12 VI 2013 r.
Interweniowano w sprawie potrą-
conej na Polanie sarny. Zwierzę 
padło i zostało zabrane do utyli-
zacji przez cieszyńskie pogotowie 
sanitarne. 
12 VI 2013 r.

Mandatem w wys. 50 zł 
ukarano rowerzystę, który 
przy SP-2 wtargnął na przej-
ście dla pieszych wprost pod 
koła samochodu. Dzięki re-
fleksowi kierowcy nic mu się 
nie stało.
14 VI 2013 r.
Dwóch kierowców ukarano man-
datami po 100 zł za parkowanie 
w miejscu niedozwolonym na ul. 
Szpitalnej w okolicach szpitala 
reumatologicznego.
14 VI 2013 r.
Interweniowano na Równicy  
w sprawie psa, biegającego bez 
nadzoru. Był to duży wilczur, 
który rzucił się i pogryzł innego 
psa spacerującego ze swoimi wła-
ścicielami. Strażnicy założyli mu 
obrożę i pilnowali do czasu przy-
jazdu pracownika schroniska dla 
zwierząt. Ten próbował odczytać 
informacje z chipa, ale były one 
nieczytelne, więc zabrał psa do 
Cieszyna. Gdy strażnicy wrócili 
na komendę, czekał już na nich 
właściciel wilczura, mieszkaniec 
Ustronia. Zapłacił mandat w wys. 
150 zł, a po opłaceniu kosztów  
w schronisku, mógł odebrać pod-
opiecznego.                        (mn) 

JUbILeUSZOWe SPOtKANIe
W niedzielę 23 czerwca o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim 

odbędzie się spotkanie jubileuszowe z okazji „Roku trzech 
ustrońskich ludzi książki”: Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha 
i Jana Wantuły, towarzyszące Otwarciu Sezonu Uzdrowiskowe-
go. W programie: prezentacja multimedialna na temat tradycji 
uzdrowiskowych w ustrońskim pisarstwie, prelekcja dr hab. prof. 
UŚ Ryszarda Koziołka, prorektora Uniwersytetu Śląskiego, nt.: 
„Wspólnota humanistyczna a wspólnota regionalna”, prelekcja 
Katarzyny Szkaradnik nt.: „Kulturotwórcza i tożsamościowa rola 
pogranicza na Śląsku Cieszyńskim w świetle tekstów J. Szcze-
pańskiego, J. Wantuły i J. Pilcha”.

KLUb ZDROWIA
W środę 26 czerwca o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1, 

ul. Partyzantów 2 odędzie się prelekcja Jak uniknąć udaru mózgu.   
w ramach Klubu Zdrowia przy Chrześcijańskiej Służbie Chary-
tatywnej. Spotkanie poprowadzi dr n.med. Krzysztof Wierzbicki.  
W programie: prelekcja, degustacja, mierzenie ciśnienia, oblicza-
nie BMI, sprzedaż książek na temat zdrowia. Wstęp wolny.

ZebRANIe KS KUŹNIA
28 czerwca o godz. 18 w Miejskim Domu Kultury „Praża-

kówka” odbędzie się walne zedbranie sprawozdawcze Klubu 
Sportowego Kuźnia Ustroń.

Serdeczne podziękowanie za wsparcie 
i okazane wyrazy współczucia

oraz udział w uroczystości pogrzebowej 
naszej Kochanej Cioci, Szwagierki i Kuzynki

śp. ANNy błĄKAły 
z domu KUbICA

księżom - proboszczowi Piotrowi Wowremu 
i Michałowi Matuszkowi,
lekarzom i pielęgniarkom 

III Oddziału Śląskiego Szpitala w Cieszynie,
rodzinie, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom

składa
 Szwagierka z rodziną.

RAJD NORDIC WALKING 
III Ustroński Rajd Nordic Walking odbędzie się w niedzielę, 23 

czerwca. Trasy dla początkujących i zaawansowanych. Początek 
o godz. 15.35 na rynku, Wcześniej warto się wpisać, by otrzymać 
koszulkę okolicznościową. 

Rajdowiczów poprowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy 
zapoznają nowicjuszy z techniką nordic walking.                (M)

KUPIę GRUNt ROLNy 
LUb GOSPODARStWO

teL. 531 998 690

ZebRANIe  KS NIeRODZIM
Klub Sportowy „Nierodzim” zaprasza członków Stowarzysze-

nia KS „Nierodzim”, rodziców zawodników, oraz wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców Ustronia na Walne Zebranie 
Sprawozdawcze, które odbędzie się 28 czerwca o godzinie 17  
w siedzibie KS „Nierodzim”, ul. J. Kreta 2. 

                                                        Zarząd KS „Nierodzim”

*    *    *

SPOtKANIe  Z  SyLWIĄ  KOWALeWSKĄ
1 lipca o godz. 17 w Muzeum Ustrońskim odbędzie się spo-

tkanie z zamieszkałą w Kanadzie, a rodem z Ustronia Sylwią 
Kowalewską z domu Mac pt. „Tęsknota za małym kawałkiem 
świata” . Spotkanie poprowadzi Elżbieta Sikora, wystąpi muzyk 
Janusz Śliwka.

*    *    *
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„Odnawialne źródła energii”. Od samego 
początku organizatorem głównym konkursu 
jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
Dzięki niemu młodzież nasza świadoma jest 
obowiązków człowieka wobec środowiska, 
poważnie traktuje segregację odpadów, wie 
jakie jest jej znaczenie i jak ją przeprowa-
dzać. W swoich działaniach Przedsiębior-
stwo wspierane jest przez Urząd Miasta  
w Ustroniu, Wodociągi Ziemi Cieszyń-
skiej, Fundację Partnerstwo dla Środowiska  

z Krakowa, Firmę Kosta, Nadleśnictwo 
Ustroń. 

Konkurs podzielony jest na kilka etapów. 
Już od pierwszych dni nauki aż do końca 
kwietnia w szkołach zbierano surowce 
wtórne i baterie. Zebrano 31,7 t makula-
tury, 1,3 t plastiku, 1,5 tony szkła i 1000 
kg baterii. 

W czasie jedenastu edycji konkursu ze-
branych zostało około 400 ton surowców 
wtórnych oraz ponad 3,5 tony baterii. Za 

wygrała  szóstka
trzeba było wykazać się wiedzą i umiejętnością segregowania.                     Fot. w. suchta

(cd. ze str. 1)

surowce wtórne szkoły otrzymały ok. 50 
tys. zł. Wartość ufundowanych przez spon-
sorów nagród to kwota ok. 80 tys. zł.  

Nieodłączną częścią ekologicznych zma-
gań jest konkurs na najlepsze plakaty. 
Autorzy nadesłanych prac zaskoczyli jury 
swoją pomysłowością, bardzo wyrówna-
nym poziomem. Wyłonienie zwycięzców 
było dla komisji trudne. 

Wśród uczniów klas I–III 1. miejsce 
zdobyła Oliwia Żur z SP-3, 2. Paulina Sa-
blik z SP2, 3. Anna Szurman z SP2. Klasy 
IV–VI: 1. Robert Dudzik z SP-1, 2. Natalia 
Krzemień z SP6, 3. Adrian Figiel z SP-3. 
Gimnazja: 1. Jakub Górka, 2. Anna Dorosz, 
3. Patrycja Wiercigroch – wszyscy z G-2. 
Dodatkowo przyznano wiele wyróżnień. 

Najważniejszy w całym konkursie jest 
oczywiście finał, który odbył się w śro-
dę 12 czerwca w MDK „Prażakówka”. 
Scenografię tworzyły nagrodzone plaka-
ty, za stołem prezydialnym zasiadło jury  
w składzie: przewodniczący Alojzy Sikora,  
prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
Jolanta Krajewska-Gojny, wiceburmistrz 
Ustronia, Stanisław Malina, przewodni-
czący Rady Miasta, Monika Maksymczak, 
naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnic-
twa UM, Helena Sikora reprezentująca Wo-
dociągi Ziemi Cieszyńskiej, Marta Jakóbek  
z Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”  
z Krakowa, Jolanta Kalinowska-Dyrda, pra-
cownik Nadleśnictwa Ustroń, a wszystkich 
uczestników powitał elegancki konferansjer 
Zdzisław Brachaczek. 

Każdą szkołę reprezentowała trzyoso-
bowa drużyna, dziesięcioosobowy zespół 
kibiców i nauczycielka lub nauczyciel, 
zajmujący się w danej szkole przyro-
dą. Walka drużyn w konkursie z wiedzy  
i segregacji była bardzo zacięta. Swój za-
sób informacji i umiejętności recyklingu 
musiały pokazać drużyny z SP-1: Gabriela 
Omozik, Agnieszka Szajter, Maciej Dyka; 
SP-2: Dawid Śliwka, Dominika Hombek, 
Krzysztof Kolarczyk; SP-3: Magda Ko-
cyan, Sara Pawelska, Wiktoria Magnu-
szewska; SP-5: Agnieszka Kunc, Martyna 
Chrapek, Filip Fijak, SP-6: Joanna Sikora, 
Elżbieta Bednarczyk, Michalina Macura; 
G-1: Ewa Kocyan, Justyna Kurowska, Anna 
Stoły; G-2: Kesja Cienciała, Julia Kral, 
Wojciech Karchut. 

Najwięcej na temat ekologii wiedziała 
drużyna z SP-1, drugie miejsce zajęła dru-
żyna z G-2, a trzecie z SP-2.  

Po podsumowaniu wszystkich składo-
wych konkursu najlepsza okazała się SP-
6 (opiekun – Ireneusz Bosak), 2. SP-3 
(opiekun – Aneta Słowiena-Jurczok), 3. 
SP-1 (opiekun – Anna Szczepańska), 4. 
G-2 (opiekun – Edyta Knopek), 5. SP-
2 (opiekun – Ewa Sztwiertnia), 6. G-1 
(opiekun – Jolanta Kamińska), 7. SP-5 
(opiekun – Sylwia Mikler). Najlepsza 
szkoła otrzymała 1500 zł, za drugie miej-
sce przyznano 1000 zł., za trzecie - 500 zł. 
Oprócz tego placówki otrzymały pieniądze 
za zebrane surowce oraz dyplomy. Ucznio-
wie wyróżnieni w konkursie z wiedzy 
i za plakat otrzymali bardzo atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Ich fundatorami byli: 
Przedsiębiorstwo Komunalne, Urząd Mia-
sta, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, Kosta, 
Nadleśnictwo Ustroń. Monika Niemiec 

17 maja w przedszkolu nr 7 odbył się Festyn rodzinny organizowany z okazji Dnia Matki, 
ojca oraz Dnia Dziecka przez personel przedszkola oraz radę rodziców. na zajęciach reali-
zowanych w ramach programów unijnych dzieci przygotowały wspaniałe występy, popisy 
recytatorskie, wokalne, a także upominki. w przygotowanie festynu bardzo zaangażowała 
się cała społeczność przedszkola. na dzieci czekał m.in. dmuchany zamek, basen kulkowy, 
malowanie twarzy, gry i zabawy zespołowe oraz konkursy, w których brali udział również 
rodzice. wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie festynu bardzo serdecznie 
dziękujemy, a także ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą inicjatywę. sponsorami byli: 
Extreme park na równicy, ustronianka, Mokate, pss społem piekarnia, smakosz, zakłady 
przetwórstwa Mięsnego istebna, kolej linowa Czantoria, leśny park niespodzianek, Dro-
mena Chłodnie Beskidzkie strumień, Figle Migle salon zabaw, park Dinozaurów, inżbud, 
orw Muflon, Hotel kotarz spa wellness Brenna, wellness Hotel pod krycmolem w Horni 
lomma w Czechach.                                                                        Dyrektor p7 Jolanta Heller
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22 VI 2013 r. (sobota) - rynek
13.00 Występ zespołu tanecznego Rocktime z Kalet  
13.30 Koncert Orkiestry Dętej z Kalet przed Sanatorium „Równica” 
14.00 Korowód (od Sanatorium „Równica” na rynek)
14.30 Koncert Orkiestry Dętej z Kalet - rynek  
15.00 Uroczyste Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego
15.15 COCO AFRO      
16.30 bee GeeS Cover   
18.00 Kabaret SMILe     

23 VI 2013 r. (niedziela) - rynek
14.00 Witamy lato - Karolina Śleziak z zespołem
15.35 Start III Ustrońskiego Rajdu Nordic Walking
15.45 tyle słońca… - Anna Żebrowska w przebojach Anny Jantar
16.00 Spotkanie jubileuszowe z okazji „Roku trzech ustrońskich 
 ludzi książki” – Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha
 i Jana Wantuły - Muzeum Ustrońskie

Imprezy towarzyszące:
15 - 22 VI 

 III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR 
 „Zwierzęta beskidów”  - amfiteatr
                                               21 VI 
18.00 Otwarcie wystawy – Lecznictwo Uzdrowiskowe na Węgrzech
 - pijalnia wód

Zdaniem 
Burmistrza

o otwarciu sezonu uzdrowiskowego 
mówi burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *
Druga połowa czerwca to już tradycyj-

ne Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego. 
Jesteśmy jednym z dwóch miast uzdrowi-
skowych w województwie śląskim i warto 
ten status podkreślać. Sam pomysł został 
zapożyczony z naszych miast partnerskich, 
a jednocześnie uzdrowisk - Pieszczan na 
Słowacji i Luchaczowic w Czechach. Tam 
takie otwarcia sezonu celebrowane są już 
od kilkudziesięciu lat. My postanowiliśmy 
też organizować podobną uroczystość, tym 
bardziej gdy pojawiły się nowe możliwości 
po przebudowie ustrońskiego rynku.

Głównym elementem Otwarcia Sezonu 
Uzdrowiskowego jest przemarsz z Za-
wodzia, spod sanatorium „Równica” na 
rynek. Jest to barwny korowód z mażoret-
kami, orkiestrą, zespołami artystycznymi, 
uczestniczą delegacje naszych zakładów 
uzdrowiskowych, sanatoriów, dołączają 
się mieszkańcy i kuracjusze. Na rynku po 
części oficjalnej rozpoczyna się zabawa  
i celebrowanie otwarcia sezonu.

Trzeba powiedzieć, że sezon uzdrowi-
skowy w Ustroniu trwa cały rok, nato-
miast to święto ma charakter symboliczny, 
przypomina, że jesteśmy uzdrowiskiem, 
że zapraszamy wszystkich do korzystania 
z wszystkich atrakcji Ustronia, zwłaszcza 
tych związanych z jego uzdrowiskowym 
charakterem. 

Zabawa na rynku trwa dwa dni, czyli  
w sobotę i niedzielę. Są to występy oraz 
jarmark goszczący w tym miejscu przy 
znaczących okazjach. Program rozrywko-
wy różnorodny, dla każdego coś ciekawe-
go, od zespołów muzycznych po kabaret. 
Wcześniej, bo w piątek, na Zawodziu  
w pijalni wód nastąpi otwarcie wystawy 
związanej z lecznictwem uzdrowiskowym 
na Węgrzech.

Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego to 
również początek sezonu letniego, co 
wiąże się z weekendowymi imprezami i 
innymi wydarzeniami w amfiteatrze, na 
rynku, na Czantorii, gdzie co dwa tygodnie 
w weekendy organizowane są dni tema-
tyczne jak dzien sportu, rycerzy, fana czy 
wielkie gotowanie. W tym roku przygo-
towywane są obchody 50-lecia Jaszowca. 
Jest też wiele imprez organizowanych 
przez firmy i stowarzyszenia. 

Imprezy i inne wydarzenia odbywają 
się w różnych miejscach, nie są skon-
centrowane. Mamy rynek, bulwary, am-
fiteatr, Czantorię, Równicę, pijalnię na 
Zawodziu, w tym roku dołącza Jaszowiec. 
Przyjeżdżający do naszego miasta trafiają 
na różnego rodzaju imprezy w różnych 
miejscach. Myślę, że jest to naszym atutem 
i warto podejmować starania, by utrzy-
mać, a nawet rozwijać szeroki wachlarz 
różnego rodzaju propozycji dla gości  
i mieszkańców.               Notował: (ws) 

korowód to wiele atrakcji.                                                                                   Fot. w. suchta

program	otwarcIa	
sEzonu uzDrowiskowEgo
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Kiedy 6 czerwca br. społeczność ustrońska żegnała swoją rodo-
witą krajankę, w tym samym dniu w Szpitalu Śląskim w Cieszynie 
odeszła do krainy niebiańskiej następna ustronianka – śp. Anna 
Błąkała, z domu Kubica, która urodziła się 20 czerwca 1926 r.  
w Ustroniu jako jedyna córka z czworga rodzeństwa Józefa i Anny 
z domu Blasbalg. Zamieszkiwała w rodzinnym domu przy ul. 
Spółdzielczej. Do wieczności uprzedzili ją trzej bracia: Jan, Jerzy  
i Tadeusz. W 1959 r. wyszła za mąż za Emila Błąkałę, pochodzącego 
z Katowic Panewnik. Z nim zgodnie i szczęśliwie przeżyła 42 lata. 
Wdową pozostała przez 12 lat.

Anusię, bo tak ją wołano, znało wielu 
mieszkańców naszego miasta, a najbardziej 
zapamiętana została z okresu pracy w skle-
pie mięsnym u „Grunkrauta”, znajdującego 
się na rogu ulic 22 Lipca (ob. Daszyńskiego) 
i Spółdzielczej.  Zaraz po wojnie, w 1945 
r., zatrudniła się w wymienionym sklepie, 
należącym do „Społem” Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców, gdzie pracowała aż do 
emerytury w 1981 r. Masarnia, istniejąca 
później jeszcze wiele dziesiątków lat oraz 
zakład pracy, dziś mający ponad 90 lat 
swojej historii, był jej jedyną instytucją  
w karierze zawodowej. Młoda wówczas, 
ładna czarnulka o charakterystycznej uro-
dzie, spełniała swoją rolę znakomicie,  
a nawet przy okazji stanowiła ozdobę tej 
placówki handlowej. Nawiązała wówczas 
dużo przyjaźni nie tylko zawodowych, 
ale i przez kontakty z rówieśnikami zrze-
szonymi w Związku Młodzieży Wiejskiej 
„WICI”. Stąd stała się także przyjaciółką moich zmarłych ro-
dziców. Jako koleżanka o wesołym, pogodnym usposobieniu,  
z życzliwością, serdecznością i chęcią niesienia pomocy podcho-
dziła do codziennych, ludzkich spraw. Dbała o dobre relacje ze 
swoją rodziną. Ponieważ była osobą bezdzietną, miłość macie-
rzyńską przelewała na dzieci i wnuki swoich braci. Tym samym 
stała się ukochaną ciocią. Dzięki jej staraniom, Towarzystwo 
Miłośników Ustronia nabyło dużo cennych materiałów do „Pa-
miętnika Ustrońskiego” -  jednej z najważniejszych, ustrońskich 
publikacji, wydawanej przez najstarsze w dziejach miasta sto-
warzyszenie. Od pierwszej połowy lat 90 brała czynny udział  
w  Stowarzyszeniu Kobiet Ewangelickich przy Parafii Ewangelic-
kiej w Ustroniu. Półtora roku temu, na skutek fizycznej słabości 

wSpomNIeNIe		o		aNUSI
upadła, doznając poważnej kontuzji. Od tego czasu potrzebowała 
stałej pomocy i opieki. Jej egzystencja od tej pory nie była łatwa, jed-
nak przyjmowała swój los z pokorą i na tym polegała dalsza sztuka 
życia – odczuwanie istnienia nawet w bólu, jak mądrze powiedział 
znany, angielski poeta i dramaturg. Dożyła niespełna 87 lat.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 10 czerwca w kościele ewan-
gelickim Ap. Jakuba Starszego. Ceremonię prowadzili dwaj księża 
– proboszcz, radca Piotr Wowry oraz Michał Matuszek. Jako tekst 
wiodący kazania żałobnego został wybrany fragment z Księgi Pro-

roka Izajasza: Mówcie do zaniepokojonych 
w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Na 
kartach Pisma Świętego znajduje się opis wy-
darzeń, doznań, przeżyć ludzi.  Odnajdujemy 
prawdę o Bogu i człowieku. My, współcześni 
jesteśmy zaniepokojeni w sercu, kiedy nad-
chodzą dni nieszczęść i niedoli, które trudno 
przetrwać. Rośnie niepokój i strach przed 
przeciwnościami losu wtedy, kiedy umiera 
bliska osoba. Kto wierzy tylko we własne siły, 
może być zaniepokojony. Ulgę i nadzieję jed-
nak przynosi Boże słowo. O tym przekonana 
była zmarła. Zaniepokojonym w sercu wszech 
czasów trzeba mówić, że Bóg nie zawiedzie, 
nawet przyszłość należy do Niego. On jest  
z nami, nas wybawi od wszelkiego złego. 
Nasza współsiostra Jemu ufała, prosiła – bądź 
wola Twoja, myślała o wielkim szczęściu  
w niebiesiech. Wiedziała, że pozostaje pocie-
cha i nadzieja. Odpoczęła od prac po swych 
trudach i znojach. Trzeba stać na tym funda-
mencie, ufność pokładać w Nim, a On chce 

nas doprowadzić do bram królestwa. Życie na ziemi nie jest naszym 
przeznaczeniem, ani ojczyzną. W liście św. Pawła do Filipian pisze: 
Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Ona już 
tę korzyść osiągnęła.

 Anna Błąkała spoczęła w grobie męża na miejscowym cmenta-
rzu ewangelickim. Wśród licznie odprowadzających ją na miejsce 
wiecznego spoczynku osób, oddających hołd jej pamięci, byli 
członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, przedstawicie-
le delegacji „Społem” PSS, Stowarzyszenia Kobiet Ewangelickich 
i Sióstr Diakonis z Dzięgielowa. Uroczystość urozmaicił grą na 
trąbkach duet Greniów z Brennej. Kochani z Bogiem! W tej stójcie 
wierze, że opuszczonych Bóg wiernie strzeże. O, strzeż, błogosław, 
pociesz ich Panie, okaż nad nimi Swe zmiłowanie!    elżbieta Sikora 

 Wielką sztuką życia jest czuć, że się istnieje nawet w bólu.       Lord Byron

Taką nazwę nosi pierwszy tegoroczny letni  koncert w ustroń-
skim amfiteatrze, który odbędzie się 29 czerwca w sobotę  
o godz. 18. Najpierw zaprezentuje się Państwu zespół North Cape, 
śpiewając a’capella szanty, morskie ballady, ale i utwory folko-
we czy standardy muzyki  popowo-rozrywkowej. Pięciu panów 
– bas, dwa barytony i dwa tenory od kilkunastu lat uważają, że 
najszlachetniejszym instrumentem jest ludzki głos. Nie potrze-
bują więc wsparcia instrumentalnego aby rozgrzać publiczność. 
Śpiewają czysto, z werwą, a my możemy wraz z nimi  znaleźć się 
na chwilę nad morzem, gdzie wiatr pomaga lub utrudnia żeglowa-
nie a tawerny pełne są gwaru zmęczonych, ale i zachwyconych 
wodnych podróżników. Później będziemy dalej bawić się przy 
znanych przebojach muzyki rock’n’rollowej i blusowej. Grupa 
Zbigniew Foryś Band lubi śpiewać utwory „Lombardu”, bo kilku 
jej członków występowało z Małgorzatą Ostrowską. Ale muzycy 
dobrze czują się też w repertuarach najbardziej znanych zespołów 
i piosenkarzy polskich i zagranicznych, stąd znanych wszystkim 
przebojów nie zabraknie.

Zapraszam zatem w ostatnią sobotę czerwca do amfiteatru  
w Ustroniu. Warto przyjść, bo to i muzyka dobra, i śpiew ciekawy, 
i wstęp wolny, i na głowę nie kapie bo widownia zadaszona.

Życzę więc dobrej zabawy i do zobaczenia w amfiteatrze!
  barbara Nawrotek – Żmijewska dyr. MDK „Prażakówka”
                                                                                                

          

witaMy lato…
„Gitaryn” czyli konkurs piosenki turystycznej (akustycznej), 

odbędzie się 30 czerwca na scenie ustrońskiego rynku od godziny 
17.00

„Gitaryn” to impreza dla wszystkich chętnych, a opiera się 
na wykonawcach amatorach, którzy lubią muzykować, grać na 
gitarach lub innych instrumentach i pośpiewać sobie przy okazji. 
Dla obecnych, dawnych turystów i harcerzy, dla tych wszyst-
kich, którym góry kojarzą się z długimi nocami przy ogniskach  
i gitarach. „Gitaryn” to także możliwość zaprezentowania własnych 
talentów szerszej publiczności, ale to przede wszystkim okazja 
do wspaniałej, wspólnej zabawy, gdzie widz nie musi być tylko 
widzem, może się przyłączyć i zaprezentować. Konkurs jest cał-
kowicie amatorski i jest przede wszystkim pretekstem, motywacją 
dla niezdecydowanych.

Końcowym aktem wydarzenia będzie rarytas dla miłośników tej 
muzyki. Recital Leszka Kopcia, barda z Wrocławia. Leszek Kopeć 
to autor i wykonawca piosenek, dziennikarz radiowy, wielokrotny 
laureat prawie wszystkich przeglądów i festiwali piosenki studenc-
kiej i turystycznej (m.in. laureat Grand Prix Yapy`90, nagradzany 
na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie, Bazunie 
w Gdańsku, Wrzosowisku w Kędzierzynie Koźlu i Szałamaji  
w Kwidzynie, we wrześniu 2004 Grand Prix festiwalu w Bytomiu 
Odrzańskim), znany i lubiany w kręgach związanych z piosenką 
poetycką. Współpracownik Radia Wrocław.

konkurs piosEnki turystyCznEJ
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Fotografia pochodzi z roku 1975. Od lewej siedzą: Jan Jakubiec 
– autor zdjęcia, pracownik biura konstrukcyjnego Kuźni Ustroń, 
Jan Lipowczan – tokarz narzędziowni KU, Czesław Tokarski 
– pracownik techniczny Huty „Łabędy” i Rudolf Lipowczan 
– zastępca głównego technologa KU. Fotografie z poprzedniego 
i obecnego numeru udostępnił Jan Jakubiec.

Wielka Wyprzedaż 17-30 czerwca

Odzież damska i dodatki
Sklep Fashion, pawilon nad Potoczkiem, 

ul. 9 Listopada, I piętro
Ceny promocyjne na cały towar, 50-70%.

Zapraszamy!

bURMIStRZ MIAStA UStROŃ
Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

nr 3 o pow. 20,19m˛ mieszczŕcego sić w budynku przy ul. 3 Maja 10, z którym 
wiąże się udział w wysokości 24/100 w częściach wspólnych budynku wraz 
z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25 czerwca 2092 r. udziału 
wynoszącego 24/100cz. z nieruchomości gruntowej ozn. nr 5190 i 5191. 

1.Przetarg odbędzie się w dniu: 30.07.2013 r. o godz. 13 w Urzędzie 
Miasta Ustroń w biurze Rady Miasta (pok. nr 38, na II piętrze).
2.Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 25 lipca 2013r. 
w godz. od 12.00 - 13.00. 
3.Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem  zobowiązań.
4.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 26.700,00zł netto.

W cenie wywoławczej nieruchomości zawarta jest cena lokalu i cena udziału 
w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena lokalu 
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena udziału w nieru-
chomości gruntowej, z zachowaniem proporcji zachodzących między nimi  
w cenie wywoławczej. 

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Cena udziału 
w nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu, jest podstawą do naliczania 
opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu oddania ułam-
kowej części gruntu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wynosi 
25 % ceny udziału nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do pierwszej 
opłaty zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień 
sprzedaży - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  
i usług (t. j. Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Opłaty roczne z tytułu użytkowa-
nia wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej wynoszą 1% ceny 

udział nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu + podatek VAT.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)Wniesienie wadium w wysokości: 2.670,00zł (tj.:10% ceny wywoław-

czej), w nieprzekraczalnym terminie:     do dnia 26.07.2013 r. 
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 15 1050 1070 

1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank Śląski 0/Bielsko- 
Biała lub w kasie Urzędu Miasta, 

tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony lokal mieszkalny nr 3 przy 
ul. 3 Maja”. 

Za datę wpłaty wadium przelewem przyjmuje się datę uznania środków na 
rachunku bankowym Urzędu. 

b) Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu 
wpłaty wadium oraz w przypadku: 

• osoby fizycznej – dowodu osobistego lub paszportu, 
• osoby prawnej – oryginału aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego,
• stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej 

oferenta.
6.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z za-

okrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (tj.:270,00zł)
7.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z 

ważnych powodów.
8.Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie inter-

netowej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl w zakładce „przetargi 
nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ar-
chitektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń (II piętro, 
pokój nr 35 – w godz. pracy urzędu) oraz pod nr tel. (33) 8579318.

URZĄD MIAStA UStROŃ INFORMUJe, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony 

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzier-
żawy, najmu na okres do 1 roku, niezabudowanych lub 
zabudowanych obiektami niezwiązanymi trwale z grun-
tem, a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wykaz 
z dnia 28.05.2013 r.
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w		retro	
peNSjoNacIe
- Myślałby kto, że młodzież zaintere-
suje się starymi fotografiami, a jednak. 
Zaawansowana technologia daje możli-
wość odpowiedniego obrobienia zdjęć  
i tworzenia multimedialnych prezentacji,  
a dzięki temu możemy w sposób nowoczesny  
i ciekawy pokazywać historię - mówi Lidia 
Szkaradnik, dyrektor Muzeum Ustroń-
skiego, zapraszając na wystawę „Ustroń 
dawniej i dziś”.

Wiele emocji, nie tylko wśród młodszego 
pokolenia, wzbudzają zestawienia wido-
ków miasta na zdjęciach współczesnych  
i dawnych. Można zobaczyć, jak dane miej-
sce wyglądało 50, czy nawet 100 lat temu. 
Ustroń podzielony jest na dzielnice, każdej 
z nich poświęcona jest osobna plansza. 
Dzięki temu łatwiej rozpoznać budynki, 
ulice i znaleźć szczególnie interesujący nas 
zakątek. Jeszcze większe wrażenie robią 
zestawienia starego i obecnego Ustronia 
na prezentacji multimedialnej. W trakcie 
pokazu czasem trzeba się zatrzymać, żeby 
dojść, jakie miejsce ukazuje archiwalna 
fotografia. 
- Wystawa mogła powstać dzięki współ-
pracy z naszymi mieszkańcami – tłumaczy 
L. Szkaradnik. – Cały czas zwracamy się 
do nich z prośbą o udostępnianie zdjęć, 
bo są one skarbnicą wiedzy o Ustroniu.  
W miejscowościach kuracyjnych jest zapo-
trzebowanie na widokówki i u nas powstało 
ich stosunkowo dużo. Mamy więc świetnie 
zobrazowany Ustroń z lat międzywojen-

nych i nawet wcześniejszych, ale wartość 
zdjęć rodzinnych, prywatnych jest również 
bardzo ważna. Niejednokrotnie komuś się 
wydaje, że album po starzyku nie jest nic 
wart, a potem znajdujemy w nim prawdzi-
we perełki. 

Dyrektor Muzeum zwraca uwagę jednak 
na to, że najcenniejsze zdjęcia to takie, któ-
re da się opisać: kiedy, przez kogo zrobione, 
kto lub co się na nich znajduje. Jak mówi:
- Staramy się nie gromadzić, że tak po-
wiem makulatury historycznej, i dlatego 
pracujemy nieraz jak Sherlock Holmes, 
żeby znaleźć informacje na temat danej 
fotografii. Szczególnie dobrze radzi sobie  
z tym autorka wystawy, Alicja Michałek. 

Ten dawny klimat obecny jest w muzeum 
nie tylko na starych fotografiach, ale też 
dzięki wystawie odwzorowującej pokój 
międzywojennej kuracjuszki, spędzającej 
czas w jednej z ustrońskich willi. Gdy 
wchodzimy do sali, od razu rzuca nam się w 
oczy łóżko. Na metalowej ozdobnej ramie 
leży materac ze słomy, na nim poduszki 
i pierzyna w ręcznie haftowanej pościeli. 
Jest stolik nocny z telefonem, szklanki, 
filiżanki, dzbanek z wodą. Nie mogło 
zabraknąć nocnika, lampki, gustownej 
koszuli nocnej i… pudełka czekoladek. 
Szczególnie panie zachwycają się toaletką 
z przyborami kosmetycznymi z epoki,  
a także torebkami, kapeluszami i inny-
mi oryginalnymi ubraniami, panowie nie 
przechodzą obojętnie koło drewnianego 
fotela. 

Obok sypialni kuracjuszki odtworzono 
łaźnię do kąpieli borowinowych i nasia-
dówek. W autentycznej balii stoi mane-
kin, obłożony prawdziwą borowiną, w tle 
międzywojenne zdjęcie z takich kąpieli. 
Podczas zabiegu pani powinna być naga, 
ale dla przyzwoitości zakryto jej wdzięki 
tkaniną. Wystawa jest skomponowana  

z dbałością o szczegóły, więc ma się wra-
żenie przeniesienia w czasie…
- Jesteśmy w jednej z dziewięćdziesięciu 
kilku pięknych willi, jakie przyjmowały 
kuracjuszy w okresie międzywojennym 
– mówi A. Michałek. – Już same ich na-
zwy bardzo ładnie brzmią. Pierwszą był 
Zameczek, obecnie przebudowany i nie 
przypominający już tego dawnego, drugą 
willa rodziny Blanków. Usytuowane na 
stoku nad Wisłą, uwiecznione zostały na 
wielu pocztówkach i zdjęciach. 

Odtwarzając ten dawny pokój, A. Mi-
chałek przekonała się, że prowadzący 
pensjonaty bardzo starali się, by gościom 
było wygodnie i żeby mogli odpoczywać 
w przyjaznych, estetycznych wnętrzach. 
Panie domu miały bardzo dobry gust  
i zdolności dzisiejszych projektantów.
- Zwiedzający Muzeum Ustrońskie naj-
bardziej interesują się życiem codziennym 
dawnych mieszkańców. Z chęcią wkraczają 
w prywatną sferę życia, a im więcej detali, 
tym lepiej – tłumaczy autorka wystawy. 
– Ciekawi są używanych perfum, suszarek 
do włosów, zachwyt wzbudzają laibiki, 
rękawiczki, halki, buty, kapelusze. Na 
jednej z poprzednich wystaw największym 
zainteresowaniem cieszył się manekin 
położony do łóżka, teraz wszyscy chcą się 
ważyć na starej wadze, jednak ustaliliśmy, 
że nie pokazuje prawidłowych danych. 
Na szczęście dzięki ustroniakom mamy 
wiele takich eksponatów sprzed II wojny 
światowej, z przełomu XIX i XX wieku  
i początku ubiegłego wieku. 

A gdyby tak urządzić pensjonat w daw-
nym stylu i przyciągać gości międzywojen-
nym stylem i atmosferą? Inspiracji można 
szukać w Muzeum Ustrońskim do 10 lip-
ca.         Tekst i zdjęcia: Monika Niemiec 
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granD  prix  Dla  równiCy

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” przez cały 
rok obchodzi jubileuszu 60-lecia istnienia. 
XV Piknik Artystyczny „Święto Śląska” 
będzie jego finalnym akordem. W tak 
ważnym wydarzeniu kulturalnym weźmie 
udział Estrada Regionalna „Równica”. Nie 
tylko zaśpiewa, zatańczy, ale też przyjmie 
podczas tego uroczystego koncertu nagro-
dę grand prix i statuetkę Szczyglika, które 
przyznano zespołowi na XX Regionalnym 
Przeglądzie Pieśni im. prof. Adolfa Dyga-
cza „Śląskie Śpiewanie”. 

Przegląd odbył się 6 i 7 maja 2013 roku, 
w Miejskim Domu Kultury w Piekarach 
Śląskich. Zespół reprezentacyjny Ustronia 
pokonał w finałowych zmaganiach ponad 

80 zespołów i solistów, w sumie 1300 arty-
stów. Laureatów wyłoniło jury w składzie: 
Janina Lipińska-Dygacz, prof. Helena 
Synowiec, Magdalena Banach-Makaruk, 
Karolina Banach, Kazimierz Ratajczak, 
Józef Wierzgoń, Marek Piotrowski, Sła-
womir Jarzyna i Tomasz Wrona. Sędziowie 
oceniali wykonawców, biorąc pod uwagę 
dobór repertuaru, zachowanie cech gwa-
rowych, walory wokalne, akompaniament, 
choreografię, ogólny wyraz artystyczny. 
Jako elementy dodatkowe oceniano strój 
ludowy oraz wykonanie utworów zamiesz-
czonych w śpiewniku „Pieśni dla dzieci  
i młodzieży ze zbiorów profesora Adolfa 
Dygacza”.                                         (mn)

Miłośnicy zespołu „śląsk” i naszej „równicy” zaproszeni są na 
30 czerwca do koszęcina.

Paweł Lazar to postać nietuzinkowa, 
nieczęsto spotykana.

Urodził się i mieszka w Wiśle ale 26 
lat codziennego dojeżdżania z Głębiec 
do matrycowni w ustrońskiej Kuźni spra-
wiło, że czuje się, jak sam mówi, prawie 
ustroniakiem. Miał w Ustroniu dużo zna-
jomych, kolegów, dobrze pamięta swoich 
szefów Wiznera, Jarockiego, Turonia, 
Maciejczyka, Drobczyńskiego, Kostkę.  
W młodości był lekkoatletą, trójskocz-
kiem i oszczepnikiem. Konkurował  
w trójskoku z dwukrotnym złotym me-
dalistą olimpijskim Józefem Szmidtem,  
w oszczepie z Januszem Sidło, był mi-
strzem Wrocławia i mistrzem Wojska 
Polskiego, a rekord powiatu w tej dys-
cyplinie odebrał mu Jasiu Szwarc. Nie 
trzeba dodawać, że jak przystało na wi-
ślanina, biegał i skakał na nartach. Sport 
jest nadal obecny w jego życiu a wnuczka 
wyszła za mąż za Piotra Żyłę więc ma 
komu kibicować. Znający jego tempe-
rament nie dziwią się dwudziestoletniej 
aktywnej działalności Pawła w zespole 
regionalnym „Wisła”. Ale Paweł nie był-

wiślański ustroniak

by sobą, gdyby na tym poprzestał. Był  
w gronie pierwszych członków „Brzimów“, 

tych starych, wiślańskich. Jego rzeźbione  
w drewnie reliefy to mistrzostwo pracy 
snycerskiej. Ktoś trzymający kiedykol-
wiek w ręce dłuto potrafi docenić te dzieła. 
Dwukrotnie uczestniczył w międzynaro-
dowym sympozjum-plenerze rzeźbiar-
skim w czeskim Nepomuku, zajmując 
szóste i trzecie miejsce na kilkudziesięciu 
rzeźbiarzy z całego świata. W jego twór-
czości jest też miejsce na malarstwo na 
szkle, niełatwą i zapomnianą technikę 
plastyczną. Jest jeszcze pisarstwo. Już 
w szkole podstawowej ujawniły się jego 
zdolności literackie. Pisze wiersze i utwo-
ry satyryczne głównie gwarą. Setki opo-
wiadań i wierszy pisze do szuflady, ale ma 
w swoim dorobku wydane w 1999 roku 
„Humoreski wiślańskie” z autorskimi ry-
sunkami satyrycznymi. Wydał też bogato 
ilustrowane opowiadanie dla dzieci „Imko 
Wisełka – podanie o powstaniu Wisły”. 
26 czerwca, w środę o godz.15.00 w Mu-
zeum Beskidzkim w Wiśle spotkamy się  
z Pawłem aby złożyć mu życzenia z okazji 
osiemdziesiątych urodzin! Można by jego 
dokonaniami obdzielić kilka życiorysów. 
O takim wszechstronnym artyście mówi 
się „człowiek-orkiestra”. Graj nam Pawle 
jeszcze wiele lat.       Zbigniew Niemiec

wspaniałE wyDarzEniE 
Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 

w sobotę, 8 czerwca. Konferencja dla 
małżeństw pt. „Wzmocnione małżeń-
stwo – Jak być silnym małżeństwem  
i jak zapobiegać kryzysom” zgromadziła 
aż 150 małżeństw z całej Polski oraz 
z Czech. W wydarzeniu uczestniczyły 
też osoby,  które specjalnie przyjechały 
aż z Francji! Pary, które wzięły udział, 
były w różnym wieku, z różnym stażem 
małżeńskim. Wszystkich połączyło pra-
gnienie, by budować silną relację opartą 
na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, 
bliskości i zaufaniu Bogu. Wykładowca-
mi konferencji byli Henryk i Alina Wieja  

z Ustronia, autorzy książki „Małżeństwo  
o jakim marzymy”. Wykładowcy poruszyli 
wiele cennych tematów. Mówili m.in.  
o różnych potrzebach mężczyzny i kobiety, 
jak budować silne małżeństwo, jak unikać 
kryzysów, o zrozumieniu swoich ról jako 
żony – męża, matki – ojca oraz o tym, jak 
zwycięsko przejść przez trudne sytuacje 
i jak wspólnie nasłuchiwać Bożego głosu. 
Osobiste historie bawiły i wzruszały do 
łez, a przede wszystkim wskazały na cuda, 
które Pan Bóg uczynił w życiu trzech mał-
żeństw, które podzieliły się z uczestnikami 
swoimi zmaganiami i zwycięstwami. Byli 
to: Kasia i Andrzej z Wrocławia, Kasia 

i Olek z Gliwic, Ela i Adam z Ustronia. 
Oto kilka słów, którymi dzielili się z nami 
uczestnicy: „[...] te wykłady umocniły 
fundament naszego małżeństwa”, „Jeste-
śmy wzmocnieni i pełni nadziei, że nasze 
małżeństwo dużo zyska”. Prezenty dla 
uczestników oraz nagrody konkursowe 
na konferencji ufundowały firmy: „Nasze 
Inspiracje” z Ustronia, Polszlif z Rudzicy, 
Toya z Wrocławia, Tales z Krakowa, sklep 
muzyczny CCM.pl z Wisły, pan Marek 
Sznapka z Czech, Wydawnictwo Vocatio 
z Warszawy oraz Wydawnictwo Koinonia 
z Ustronia. Konferencja miała miejsce  
w Hotelu Gołębiewski, w Wiśle. Nagrania 
z konferencji będą dostępne pod koniec 
czerwca w sklepie wydawnictwa Koino-
nia:  www.koinonia.org.pl. 
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ustroń pEłEn zagaDEk
Po miesiącu wypełnionym tęsknotą  

w końcu nadszedł czas tak długo wycze-
kiwany przez uczniów Gimnazjum nr 2 
w Ustroniu. Już po raz kolejny zawita-
ła do naszego miasta grupa młodzieży  
z Francji. Dni z francuskimi przyjaciół-
mi, pełne niezapomnianych przygód 
i wspólnie spędzonych chwil, upłynęły  
w zaskakująco szybkim tempie. 

Podczas tygodniowego pobytu zagra-
nicznych gości nie mogło zabraknąć zwie-
dzania malowniczego Ustronia. Jednak nie 
odbyło się ono w tradycyjny sposób. Z my-
ślą o uczniach biorących udział w wymia-
nie zorganizowano LARP coraz bardziej 
popularny wśród młodych ludzi. Jest to for-
ma gry terenowej polegająca na połączeniu 

świata wirtualnego, wyimaginowanego  
z rzeczywistością. Została ona przygoto-
wana i przeprowadzona przez absolwenta 
ustrońskiej Dwójki, Dominika Dembiń-
skiego i jego ekipę ze Stowarzyszenia Li-
veform. Młodzież wcieliła się w członków 
organizacji zwanej „Bractwem”, która 
tym razem została wysłana do leżącej  
w Beskidach prowincji, gdzie ukryte zosta-
ły przedmioty o ogromnej mocy, a zarazem 
wartości. Wszyscy mogli sprawdzić się w 
roli badacza czy poszukiwacza. Uczniowie 
zostali podzieleni na pięć grup, z których 
każda cieszyła się odmienną specjalizacją. 
Łączył je jeden wspólny cel: rozwikłanie 
plątaniny zagadek i dotarcie do ukrytego 
skarbu. 

Wszystkie wskazówki oraz zasady 
zapisane zostały w języku angielskim, 
co stanowiło dodatkowe utrudnienie, 
a zarazem możliwość oswojenia się  
z kolejnym językiem obcym. „Podczas 
gry bawiłam się naprawdę wyśmieni-
cie, jednak objaśnienia, dość nietypowe, 
nie były łatwe do zrozumienia. To one 
sprawiły mi największą trudność. Dzięki 
zabawie uczniowie obojga krajów bez-
sprzecznie stali się sobie bliżsi” – mówi 
Camille Trzesicki, uczennica francuskiego 
gimnazjum. 

Młodzież, chcąc osiągnąć wyznaczony 
przez siebie cel, musiała ze sobą współ-
działać. Pomimo bariery językowej nie 
było problemu ze znalezieniem wspólnego 
języka, a między poszczególnymi człon-
kami grup nawiązały się nowe przyjaźnie.  
„Współpraca z moją grupą była fantastycz-
na! Wspaniała zabawa! Genialne zagadki 
i oczywiście organizatorzy” – relacjonu-
ją July Demarquette i Juliette Delsaux, 
uczestniczki grupy Omega. 

Przez cały dzień uczniowie, zwiedzając 
Ustroń, poszukiwali ukrytych wskazówek, 
a także mieli okazję poznać sekrety tego 
malowniczego miasta. Gra pozbawiona 
była rywalizacji, polegała na współpracy 
grup, dzięki czemu wszystkie drużyny 
mogły poczuć smak wygranej. 

„Muszę powiedzieć, że było to feno-
menalne i naprawdę interesujące prze-
życie. Pomimo lekkiego zmęczenia na 
twarzy każdego gościł uśmiech. Naj-
ważniejsze, że mogliśmy te chwile spę-
dzić wspólnie” – podsumowuje Arthur 
Teyssier, uczeń gimnazjum Jeanne d’Arc 
w Cambrai.             Paulina Czyż, kl. 2a

paniE, DoBry Jak CHlEB
Niektórzy specjalnie jeżdżą do Padwy, 

by modlić się do św. Antoniego, bo tam, 
w katedrze znajdują się jego relikwie. Ale 
mamy je także w kościele pw. Chrystusa 
Króla Wszechświata na Zawodziu i tam 
właśnie w ostatnią niedzielę odprawiona 
została msza św. w intencji prezesa Ta-
deusza Browińskiego, członków zarzą-
du, pracowników, sponsorów, darczyńców  
i podopiecznych Fundacji św. Antoniego  
w Ustroniu. Sprawował ją ks. kan. Leopold 

Zielasko, duchowy opiekun fundacji. Mszę 
koncelebrował dziekan dekanatu wiślań-
skiego, proboszcz parafii Brata Alberta na 
Zawodziu ks. Tadeusz Serwotka. Msza taka 
odbywa się każdego roku i do tradycji należy, 
by po jej zakończeniu pobłogosławić i rozdać 
wiernym chlebki św. Antoniego. Zawsze 
uczestniczą w niej przedstawiciele władz 
miasta, tym razem obecna była wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Marzena Szczotka i 
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny. 

16 czerwca świątynia wypełniona była 
po brzegi, a gdy przekraczało się jej próg 
czuć było wspaniały zapach pieczywa.  
O chlebie śpiewano: „Panie dobry jak 
chleb”, o chleb się modlono: „Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, 
za chleb dziękowano. Fragmenty Pisma 
Świętego i słowa kazania traktowały  
o miłości Boga do człowieka. Miłości, 
która napotyka czasem pychę i niewdzięcz-
ność. Na przykład taką, która pozwoliła 
zlekceważyć faryzeuszowi powinności 
gospodarza, a potem dziwić się, że Jezus 
wybacza grzesznicy winy, gdy ta obmy-
ła jego stopy łzami, wytarła je włosami  
i namaściła głowę. Ks. T. Serwotka pod-
kreślał w kazaniu, że powinniśmy zdać 
sobie sprawę z dobrodziejstw, jakie mamy 
– zdrowia, rodziny, męża, żony, dzieci, 
wnuków, domów, mieszkań, samochodów, 
wczasów. Tymczasem nie dość, że wciąż 
narzekamy, to jeszcze zgorzknienie i żale 
wylewamy na innych, poniżając i sprawia-
jąc ból. Świadomość tego, że powiodło 
nam się w życiu i wdzięczność za to, 
ważna była szczególnie podczas tej mszy, 
gdy modlono się w intencji dobrodziejów, 
ale i podopiecznych fundacji. Ci pierwsi 
to osoby, którym się powiodło, ci drudzy 
to ludzie, którzy nie radzą sobie z trudami 
życia, bywają spychani na margines, nie-
zauważani, czy wręcz obrażani. Pomocy 
mogą szukać w Fundacji św. Antoniego, 
której twórcy działają w naszym mieście 
już od 1990 roku.                Monika Niemiec 
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gabrysia gogółka - „Brzydkie kaczątko”, oliwia Borecka - „okulary”, ilustracje uczennic z sp-1.                                            Fot. D. gierdal                                        

12 czerwca w Czytelni Biblioteki Miej-
skiej w Ustroniu odbył się wernisaż wy-
stawy „Ilustracja w książkach dla dzieci 
– oczami dzieci”. 

Młodzi artyści interpretowali za pomocą 
różnych technik plastycznych (kolaż, wyci-
nanka, pastele, farby, tusz, długopis) klasycz-
ne ilustracje słynnych polskich ilustratorów 
literatury dziecięcej sprzed około 30-40 lat, 
czyli z okresu największej prosperity tego 
gatunku w naszym kraju. Uczniowie inspi-
rowali się pracami Jana Marcina Szancera, 
Bohdana Butenki, Zdzisława Witwickiego, 
Józefa Wilkonia i innych.

Pomysłodawcą i opiekunem artystycz-
nym wystawy jest ustroński plastyk, na-
uczyciel Dariusz Gierdal. Autorami prac 
są uczniowie Szkół Podstawowych nr 1  
i 3 z Ustronia. Spośród około 40 rysunków 
wybrano 25. Przed wydrukowaniem prace 
zostały poddane obróbce komputerowej, 
a następnie wydrukowane przy użyciu 
specjalnej techniki, dzięki której od razu 
mogą zostać wystawione bez oprawiania 
w antyramy. 

Na wernisażu, oprócz dzieci i ich opie-
kunów, byli obecni przedstawiciele Urzędu 
Miasta i Rady Miasta, a także obu reprezen-

towanych szkół.Wystawę można oglądać do 
12 lipca w Czytelni.                            (DG)

MIeJSKA bIbLIOteKA 
PUbLICZNA INFORMUJe 

W lipcu i sierpniu, z powodu inwenta-
ryzacji będzie nieczynna Wypożyczalnia 
dla Dorosłych. Czynna będzie Czytelnia 

oraz Oddział dla Dzieci: poniedziałek 8.00 
- 15.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa 12.00 
- 19.00, piątek 8.00 - 15.00. Przepraszamy 
za zaistniałe utrudnienia i zapraszamy do 
korzystania z filii biblioteki.

Poszukujemy też wolontariuszy chęt-
nych do pomocy przy inwentaryzacji!                                     

            Dyrektor MbP Krzysztof Krysta 

nadia rygiel -  „klechdy sezamowe”, praca uczennicy z sp-3.                 Fot. D. gierdal                                                                                           

MłoDzi  
ilustratorzy

*    *    *
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8 czerwca na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 odbył się Festyn Rodzinny. 
Termin był starannie dobrany – chcieli-
śmy uczcić majowe i czerwcowe święta 
rodzinne: Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
Dzień Ojca.

Impreza rozpoczęła się występami na 
szkolnej auli. Najpierw zaprezentowa-
ły się klasy trzecie, drugie i pierwsze,  
a w dalszej kolejności klasy starsze. Licz-
nie zgromadzeni rodzice, dziadkowie, cio-
cie, wujkowie, uczniowie z rodzeństwem, 
a także przyszli uczniowie naszej szkoły 
wysłuchali piosenek, wierszy, krótkich 
scenek dramowych, a także kilku piosenek 
odśpiewanych przez nasze Jedyneczki.  
Była też okazja do wspólnego tańca, kiedy 
to wszyscy zebrani bawili się w rytmie 
znanego utworu grupy Los Ketchup Asere-
je. Jak na Festynie Rodzinnym  przystało, 
rodzice też wzięli udział w występach  
i pojawili się na scenie, wspomagając 
występujących.

Podczas imprezy nastąpiło również 
uroczyste oznaczenie drzewek jubile-
uszowych zasadzonych z okazji 260-le-
cia istnienia szkoły i 50-lecia obecnego 
budynku SP1. 

Następnie  wszyscy udali się do szkolnej 
hali, gdzie dzieci otrzymały słodki poczę-
stunek, a pozostali mogli zakupić upieczo-
ne przez mamy ze wszystkich klas ciasta, 
kawę i inne napoje. Kuchnia przygotowała 
wyśmienite smakołyki – bigos, karczek  
z grilla, kiełbaski i krupnioki.

Nadszedł czas zabawy i wtedy zebrani 
na hali wzięli udział w pokazach strażac-
kich dotyczących  udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia. 

Następnie uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w licznych konkurencjach 
sportowych, np. rzucanie piłeczką do celu, 
przeskoki przez skakankę. Nie zabrakło 
stanowisk udzielania pierwszej pomocy 
– uczniowie mogli poćwiczyć to, co poka-
zywali też strażacy – resuscytację (masaż 
serca) na Little Ann oraz układali swoich 

piErwsza poMoC na FEstyniE 
rodziców w pozycji bocznej ustalonej. 
  Po raz kolejny nasz festyn cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem i to nie 
tylko naszych aktualnych uczniów, ale  
i tych przyszłych, którzy mury naszej 
szkoły przekroczą już we wrześniu. 

Serdecznie dziękujemy naszym spon-
sorom za całoroczną pomoc i sponsoro-
wanie naszych imprez! W szczególno-
ści pragniemy podziękować Michałowi  
i Zuzannie Bożek i firmie „Ustronian-
ka”, Olegowi i Marioli Zowner i firmie 
„Filar Stahl” Spółka z o.o. Michałowi 
Jurczokowi „Meble u Michała”, firmie 
Artchem - Sikora &Lang, Zbigniewowi 
Szczotce i firmie „Beskid-Frut 2”, Mi-

chałowi Polaczkowi i firmie „Integra” 
Piekarnia-Cukiernia „Bethlehem”, Mar-
kowi Legierskiemu i firmie „Marko”, 
Angelice i Edwardowi Czernin, Wiolettcie 
Troszok-Warzecha, Bartoszowi i Aleksan-
drze Żelazny i firmie „Mokate”, Danielowi  
i Aleksandrze Krzempek i kwiaciar-
ni „Pink Flower”, Romanowi Kubali 
i firmie „Kubala”, Bronisławowi Ka-
mieniorzowi i firmie „Handel hurtowy 
artykułami spożywczymi”, Pawłowi i 
Marzenie Machnowskim i „Leśnemu 
Parkowi Niespodzianek”, Mikołajowi  
i Danucie Donczew i firmie „Niko” oraz 
wielu innym ustrońskim firmom, które 
wspomagały nasze szkolne imprezy.

Składamy również podziękowanie Ra-
dzie Rodziców i jej przewodniczącemu  
Przemysławowi Korczowi za całoroczną 
pracę na rzecz społeczności Jedynki. 

                 Iwona Kulis dyrektor SP-1

Jak co roku proponujemy sympatykom 
naszego Muzeum wyjazdy szlakiem muze-
ów, izb regionalnych i pomników przyrody. 
Tym razem pojedziemy do Bielska-Białej, 
a w nim zwiedzać będziemy: Zamek Suł-
kowskich wraz z Galerią Zamkową, stary 
bielski ryneczek, Dom Tkacza, a w drodze 
powrotnej Galerię Ewy i Krzysztofa Cza-
derów w Jaworzu. Wyjazd w sobotę, 29 
czerwca w godz. od 9 do 18. Prosimy o 
punktualne zebranie się na placyku przy 
Lidlu w Ustroniu. Bliższych informacji 
udzielamy  i przyjmujemy zgłoszenia - 
telefoniczne na nr 33 858 78 44 codziennie 
w godz. od 11 do 16. Koszt wycieczki 45 
zł, w tym przejazd i ulgowe wstępy.

lEtniE spotkania 
wyJazDowE
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szejowie na trasie.                                                                                                Fot. t. Filipiak

14-15 czerwca odbywał się 9. Rajd Ka-
szub. Impreza była czwartą rundą Rajdowe-
go Pucharu Polski 2013. W zawodach udział 
wzięli bracia Jarosław Szeja i Marcin Szeja, 
zdobywcy Rajdowego Pucharu Polski 2012 
w klasie 5, wicemistrzowie Polski ClioCup 

2010 oraz zdobywcy Rajdowego Pucharu 
Polski 2009 w klasyfikacji generalnej. 

Jarek i Marcin startując samochodem 
Citroen C2 R2, zajęli drugie miejsce  
w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze  
w swojej klasie 6.

o niECałą  sEkunDę - Rajd Kaszub możemy zaliczyć do prawie 
udanych. Do udanych, bo obroniliśmy po-
zycję lidera klasyfikacji rocznej, „prawie”, 
bo nie udało się wygrać, zabrakło zaledwie 
0,7 sekundy. Troszeczkę przespaliśmy dwa 
pierwsze odcinki, a na dodatek mieliśmy 
problemy ze wspomaganiem kierownicy,  
w zasadzie jego brakiem. Później już było 
dużo lepiej, odpowiednie tempo i syste-
matyczne odrabianie strat. Z 13,5 sekundy 
straty do Mateusza Kubata zrobiło się 0,7 
sekundy przed ostatnim odcinkiem. Nie-
stety później okazało się, że OS Kłosowo 
przejechaliśmy w identycznym czasie, więc 
zakończyliśmy rajd na drugiej pozycji. Cie-
szymy się z zaciętej walki oraz z wygranej 
większości oesów. Nie czuję się przegranym, 
ponieważ podjęliśmy wyzwanie i walczyli-
śmy do końca – powiedział J. Szeja. 

Po raz pierwszy zasiadałam w jury. 
Razem z przewodniczącą składu sędziow-
skiego Danutą Koenig, naczelnik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta oraz dziennikarką Gło-
su Ziemi Cieszyńskiej, redaktor Dorotą 
Krehut-Raszyk oceniałam recytatorów  
z ustrońskich przedszkoli. Zaprosiła ich do 
swojego Przedszkola nr 6 w Nierodzimiu 
organizatorka III Konkursu Recytatorskie-
go Dagmara Pietrzycka-Rejowicz. Uczest-
ników konkursu, ich nauczycieli i rodziców 

powitała dyrektor „szóstki”, Bronisława 
Noszczyk, zapraszając do obejrzenia wystę-
pu najmłodszej grupy, która ćwiczyła pod 
okiem Mirosławy Jaworskiej. Później już  
w szranki stanęły przedszkolaki, które miały 
się wykazać umiejętnościami recytatorski-
mi. Byli to: Anna Paszek, Nadia Łyżbicka, 
Filip Wlaźlak, Wiktoria Boruta, Agnieszka 
Zgondek, Kinga Łukasik, Hania Morel, Piotr 
Puzoń, Wojciech Cieślar, Sylwester Szczot-
ka, Maja Żelazna, Szymon Sikora, Amelia 
Grzęda, Aneta Zawada. Niektóre dzieci 

przygotowały teksty nowatorskie i zaska-
kujące, ale większość sięgnęła po klasykę 
– Juliana Tuwima, Jana Brzechwę. Część 
wierszy była krótka, dynamiczna z zaska-
kującą puentą, ale były też utwory bardzo 
rozbudowane i samo zapamiętanie ich było 
na pewno trudne, nie mówiąc już o odpo-
wiedniej interpretacji. Wprawdzie D. Ko-
enig wyraziła ostry sprzeciw, kiedy zgodnie  
z regulaminem konkursu, nakazano sę-
dziom wybranie jednego zwycięzcy, ale 
to nie pomogło. Trzeba było wskazać trzy 
najlepsze deklamacje. W czasie obrad jury 
ustalono, że trzeba nagrodzić czwórkę 
dzieci i przyznano dwa trzecie miejsca. 
Pierwsze zajęła Anna Paszek z Przedszkola 
nr 4 w Hermanicach, 2. Szymon Sikora z 
P-6, 3. Piotr Puzoń z P-1 i Kinga Łukasik 
z P-4. 

Konkurs był ciekawie zorganizowany. 
Recytacje przeplatane były występami 
dzieci z Nierodzimia. Uśmiech na twarzy 
i gromkie oklaski wzbudził taniec żabek 
i bocianów, które ćwiczyły pod okiem 
Arlety Zaczyńskiej-Połowczuk, furorę 
zrobił układ choreograficzny dziewczy-
nek do wiedeńskiej muzyki operetkowej 
i chłopaków z miotełkami do melodii 
Golców „Crazy”. Niezapomniana była też 
grupa „Radosne motylki”, z którą pracuje 
D. Pietrzyka-Rejowicz, oraz chirliderki  
z pomponami. 

Konkurs jest autorskim pomysłem  
pani Dagmary, odbył się po raz trzeci. 
Podczas obrad jurorów dzieci z opieku-
nami zostały zaproszone na poczęstunek,  
a później odebrały nagrody i dyplomy. 

                                  Monika Niemiec

tańCE  i  rECytaCJE
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Jako nauczyciel często słyszę, że dzisiejszą młodzież trudno na-
mówić czy zachęcić do robienia czegokolwiek poza podstawowym 
zakresem obowiązków szkolnych,a i z tym jest czasami krucho. 
Nie chce im się nawet wstawić brudnych zaczyń do zmywarki, 
nie mówiąc już o jakimkolwiek entuzjastycznym, samodzielnym 
zgłaszaniu się do innych obowiązków domowych. W erze face-
booka, playstation, niebotycznie wielkich galerii handlowych czy 
innych „czasopożeraczy” bardzo trudno jest stworzyć coś, co by 
pomogło zainteresować młodzież na tyle, by była w stanie się  
w to zaangażować. 

Jednak młodzież zawsze mieła swoje sprawy i jeśli chodzi  
o zajęcia dodatkowe, to musiały być one na tyle zachęcające, by 
młodzi ludzie byli zdecydowani poświęcić im swój czas. Tak samo 
jest i dzisiaj. Aby choć trochę odciągnąć młodzież Gimnazjum nr 2 
w Ustroniu od np. nieustannego „lajkowania” swoich przemyśleń 
na portalach społecznościowych i wykorzystania wolnego czasu 
w sposób o wiele bardziej produktywny i efektywny zarazem, 
postanowiliśmy pokazać młodym ludziom, że to, czego nauczą 
się na zajęciach w szkole, może być w praktyce wykorzysta-
ne do poszerzania swych pasji, jakiekolwiek by one nie były. 
Mowa tutaj o niczym innym jak o nauce języków obcych. 
To, że język angielski stał się już językiem globalnym, jak rów-
nież to, że znajomość drugiego języka obcego jest w dzisiejszym 
świecie niezbędna, wiedzą wszyscy. Jeśli potrzebujemy szczegó-
łowych, najświeższych informacji na jakiś temat, znajdziemy je 

to nieprawda, 
że dzisiejszej młodzieży się nie chce!

w Internecie zapisane najczęściej w tym języku. Natomiast nie 
każdy wie, że drugim językiem Internetu jest język francuski. 
Aby dobrze rozwijać swoje pasje, trzeba być na bieżąco z naj-
nowszymi badaniami i informacjami na ich temat, a to ułatwiają 
zajęcia języków obcych w naszej szkole.

Naszym uczniom umożliwiamy naukę języka angielskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Jako jedyni w Ustroniu 
uczymy języka angielskiego w podziale na grupy pod względem 
zaawansowania, czyli każdy uczy się w swoim tempie. Słabszy 
nie musi gonić lepszego, a lepszy nie musi marnować czasu na 
czekanie na słabszego. Dodatkowo, jeżeli ktoś naprawdę jest za-
interesowany językiem angielskim może pogłębiać swoją wiedzę 
na zajęciach dodatkowych FCE (First Certificate in English), 
a zainteresowani pięknem języka francuskiego mogą go po-
znawać na zajęciach DELF (Diplôme d’Études en Langue 
Française). Są to lekcje, na których uczniowie przygotowują 
się do zdania międzynarodowych egzaminów z języka angielskie-
go i francuskiego. Certyfikaty te są ważne przez całe życie oraz ho-
norowane na całym świecie. W tym roku uczniowie nasi będą zda-
wać po raz czwarty egzamin z języka angielskiego i po raz szósty 
z języka francuskiego. Poza certyfikatem, otrzymują oczywiście 
poszerzoną i bardziej szczegółową wiedzę językową, której naj-
częściej używają właśnie do rozwijania swoich pasji. Najlepiej 
wykorzystać ową wiedzę w praktyce i to w bardzo aktywny 
sposób, czyli na wyjazdach językowych. W Gimnazjum nr 2 co 
roku organizowana jest, oprócz wymiany z francuskim Cam-
brai, wycieczka zagraniczna na British Islands lub do la France. 
W planach jest też wyjazd nach Deutchland.  Kilku naszym 
uczniom tak bardzo spodobało się pogłębianie wiedzy języko-
wej, że zostali laureatami konkursów przedmiotowych z języka 
angielskiego i francuskiego.            Anna Szczuka-Pezda 

 

8 maja 2013r. w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu odbył się już po raz 
ósmy Dzień Frankofonii. Uroczystość ta na stałe wpisała się do ka-
lendarza imprez szkolnych. Co roku w czasie tego święta uczniowie 
pragną pochwalić się osiągnięciami  i umiejętnościami, które  zdobyli,  
ucząc się w klasie frankofońskiej, a nauczyciele chcą przybliżyć przy-
szłym uczniom i ich rodzicom kulturę krajów, których mieszkańcy 
porozumiewają się w języku francuskim. O popularności imprezy 
świadczy obecność absolwentów, którzy licznie przybywają na uro-
czystość, a nawet występują ze swoimi młodszymi kolegami. 

W czasie każdej edycji Dnia Frankofonii zaproszenie przyjmuje 
gość specjalny.W tym roku z Krakowa przyjechała Élodie Cailliau 
- lektorka klas frankofońskich z Delegatury Rządów Wspólnoty 
Francuskiej Belgii, Regionu Walonii i Komisji Wspólnotowej Fran-
cuskiej. Élodie prowadziła dla uczniów klas szóstych zajęcia mające 
na celu zachęcenie młodych ludzi do nauki języka francuskiego. 
Również dla nich przygotowany był minikonkurs z nagrodami. Zada-
niem szóstoklasistów było uważne śledzenie programu artystycznego,   
w którym ukrytych było wiele ciekawostek dotyczących Belgii. 

Głównym bohaterem tego popołudnia był Spirou, czyli  
w polskim tłumaczeniu Sprycjan. Sprycjan to bohater komik-

Dni FrankoFonii

Ostatni mecz w play offach Bielskiej Ligi Koszykówki drużyna 
TRS „Siła” rozegrała z żywiecką drużyną Basket. Można było 
odnieść wrażenie, że mecz odbywał się do jednego kosza, bo 
zakończył się wynikiem 29-89. Z przegraną trzeba było się liczyć, 
jednak różnica punktów okazała się przytłaczająca. 
- Myślę, że mecz przegraliśmy już na rozgrzewce. Przystąpiliśmy 
do niego przestraszeni, co na pewno poskutkowało wyjątkowo 
niską skutecznością. Do tego bardzo dobrze zorganizowana gra 
obronna przeciwników sprawiała, że odbijaliśmy się od ich strefy 
jak od ściany. Niestety, w tym meczu zawiodły także rzuty z dy-
stansu. Wspomnieć też trzeba o grze podkoszowej, gdzie rządzili 
głównie giganci z Żywca – mówi Adam Deda, trener ustrońskiego 
zespołu i dodaje: - Jakby na to nie patrzeć, szans nie było żadnych. 
Malutkim pocieszeniem jest to, że żywczanie leją wszystkich jak 
leci i w kolejnym sezonie już ich nie spotkamy, gdyż zapewne 
awansują do I ligi BLK.

Ustrońskim koszykarzom pozostaje bardzo ważny mecz  
o wysokie miejsce 5-6 z Hustlerami z Andrychowa, do którego 
mają zamiar podejść w bojowym nastawieniu. Przyda się doping 
kibiców. Spotkanie można obejrzeć 29 czerwca o godz. 14 w 
Bielsku-Białej w hali Victorii.                            (m)

rząDzili  giganCi

su, który powstał w Belgii równo siedemdziesiąt pięć lat temu. 
Postać ta, wraz ze swoim przyjacielem Fantazjo, pojawiła się  
w humorystycznej inscenizacji przygotowanej przez uczniów gimna-
zjum. Oprócz talentów aktorskich zaprezentowali oni również umie-
jętności językowe, o czym świadczyły dialogi bohaterów prowadzone 
po francusku, angielsku i niemiecku. 

Gimnazjaliści pochwalili się też zdolnościami muzycznymi oraz 
kabaretowymi, jak również przedstawili prezentację z kwietniowego 
pobytu na wymianie młodzieżyw Cambrai we Francji.  

Dzień Frankofonii to jedna z licznych inicjatyw podejmowa-
nych co roku przez uczniów klas frankofońskich, którzy oprócz 
nauki języka francuskiego chętnie organizują tego typu imprezy 
i w nich uczestniczą. Warto, by obecni szóstoklasiści szkół pod-
stawowych stojący przed wyborem szkoły, rozważyli decyzję  
o nauce w klasie frankofońskiej w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.  Zapisy 
nadal trwają!                               Joanna Iskrzycka - Marianek

angiElski w g-2
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

POZIOMO: 1) pokojowa roślina z tropiku, 4) zapach spa-
lenizny, 6) do zaciskania, 8) ryba ze stawu, 9) z pięcioma 
paluchami, 10) słabe oklaski, 11) nasz Bałtyk, 12) kilof 
górniczy, 13)  Przemek co boksował, 14) kwaśny do sała-
tek, 15) dorabia włosy, 16) harówka, 17) artysta filmowy, 
18) skośny teren, 19) on i …, 20) 100 cm.
PIONOWO: 1) spis dań, 2) w budce z gazetami,  
3) rosyjska fabryka, 4) drobna kłótnia, 5) imię żeńskie,  
6) jest coraz bardziej zanieczyszczone, 7) ubiera go nu-
rek, 11) „ ... średniowiecza”, 13) oddziela kondygnacje,  
14) algierski port.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 21 czerwca.

 
Rozwiązanie Krzyżówki z nr 23

CZeRWIeC  DOPIeCZe
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustroń-

skiego wydawnictwa Koinonia otrzymuje Józefa 
Heczko z Ustronia, ul. Reja. Zapraszamy do redak-
cji. 

 

NOWe KSIĄŻKI W MbP:
Maria Nurowska – „Sergiusz, Czesław, Jadwiga”
Przedwojenne Wilno. On jest młodym zdolnym poetą, ona 

piękną, zakochaną w nim studentką prawa. Kiedy on zostawia ją 
w krytycznym momencie, z czasem pojawia się ten trzeci - wraż-
liwy bandyta, który zaopiekuje się porzuconą kobietą.  Historia 
ta dotyczy dwóch wyjątkowych postaci z artystycznego parnasu: 
przyszłego noblisty, wówczas początkującego poety (Czesław 
Miłosz), oraz byłego przestępcy, szpiega i więźnia, a zarazem 
literackiego odkrycia lat trzydziestych (Sergiusz Piasecki).

tom Clancy – „Wyścig z czasem”
Thiller polityczny. Jack Ryan senior i Jack Ryan junior. Ojciec 

i syn. Pierwszy, były analityk i wicedyrektor CIA, były prezydent 
USA , ponownie ubiega się o najwyższy urząd. Drugi, analityk 
w prywatnej kancelarii prawniczej , w rzeczywistości działającej 
pod przykrywką, poza kontrolą CIA, supertajnej amerykańskiej 
agencji wywiadowczej, przechodzi intensywny trening w zakresie 
sztuk walki. Jego marzeniem jest stać się pełnowartościowym 
agentem operacyjnym. I znów losy świata wiszą na włosku…

W książce „Być mądrą mamą” autorka, Alina Wieja, zachęca, by  mamy umiały cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze swoimi dziećmi. Pokazuje 
jak mieć dobry wpływ w każdym okresie ich życia, nawet gdy dzieci są już dorosłe. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

Podziwejcie sie, dyć już w te sobote bydzie lato. A nie downo 
była wiosna. Możne, że już bydzie wiyncyj słoneczka, bo teraz, 
jak to piszym je strasznie szpatno pogoda. Zima, że szkoda psa na 
pole wygnać, kocurów zresztóm też, jyny że kocursko sie pryndzyj 
poradzi kansikej schować.

Padze też straszecznie. W Czechach i w Niymcach już je powódź. 
W Polsce nikany też już woda wylywo. Tu, kaj my miyszkómy, 
dziynkować Najwyższymu, je doś spokojnie, ale Wisłóm fest 
woda żynie. We wtorek szwortego czyrwca była pogoda, jako to 
prawióm” pod zdechłym Azorkym”. Chocioż nie wiadomo, co 
boroki psy mogóm za to, że deszcz padze. Tóż w tyn wtorek było 
zachmurzóne łod rana i deszcz fest padoł. Jak żech winszowała 
tymu, co mioł łurodziny w tyn dziyń, toch mu powiedziała, że se 
nie zasłóżył na takim szpatnóm pogode na łurodziny. Mioł mieć 
szumnóm pogode, tak jako ón je szykowny. Słóneczko miało 
świycić pieknie, bo tam kaj ón przidzie, słóneczko świyci, choćby 
aji deszcz loł. Je tako piekno pieśniczka: „Słóńce niech wschodzi 
tam kaj ty”. Jo mu kiesi powiedziała, że ta pieśniczka je o nim, bo 
dycki, jak mi jóm przidzie śpiywać, to se na niego spómnym.

Teraz w te niedziele co przidzie, je Dziyń Tatulka. Tóż wszyc-
kim tatulkóm winszujym wszyckigo dobrego, coby ich dziecka 
posłóchały, coby nie musieli łużywać poska na dziecka, gor teraz, 
jakby dziecka świadectwo ze złymi notami do chałpy prziniósły. 

Coby dziecka miały jich rade, nie jyny wtynczos jak jim co fajnego 
kupióm. Kiery tatulek mo już dorosłe dziecka, coby go szanowały, 
a jak potrzebuje pumocy czy łopieki, coby dzieckóm nie było trzeja 
dwa razy kazować, że majóm sie ło tatulka starać. Do dochtora 
mu zónś jak potrzebuje, posprzóntać mu w chałpie, jeś nawarzić, 
gor, jak już mamulki ni ma.

W pyndziałek dwacatego sztwortego je szumne świynto, bo je 
Jóna. Tóż wszyckim Jónkóm pieknie winszujym wszyckigo, co 
najlepsze, a winszować nie przestanym, póki cosi dobrego od 
kierego Jónka nie dostanym. 

Młodzi, jak chcóm, niech jidóm w tóm noc kwiotka paproci 
chladać, jyny coby  przi tym co inszego nie narobili, coby nie trzeja 
było kolybki rychtować. Jónkowie niech też za fest tego miana nie 
odprawiajóm, chocioż na razie je zima, to jedzyni i to wszycko 
co majóm narychtowane, nie bydzie sie psuło, ale do dwacatego 
sztwortego nie wiadomo, czy sie nie odciepli.

Pod koniec prziszłego tydnia je też Pietra-Pawła. To też je wielki 
świynto. Tóż to bydzie łodprawianio a wiesiołości. Jyny coby tego 
nie było za moc, coby se nie narobić łostudy. We wanielickim 
kościele we Wiśle też je na Pietra-Pawła wielki świynto. Łodpra-
wiajóm pamióntke, jako tyn kościół był założony. Jak Pietra-Pawła 
trefi przez tydziyń, to je to dycki łodprawiane w niedziele, tóż w tym 
roku jisto też tak bydzie. Jyny coby pogoda była piekno. Dziecka 
se mogóm nakupić pod budami rozmaitych gupotek, bawidełek, 
bómbónów i co jyny by kiery chcioł. Kupuje sie też pod budami 
ciastka, bo trzeja też cosi do chałpy prziniyś tym, co nie poradzili 
tam iś. Nazjyżdżo sie też przocieli a znomych i jak sie skończy  
w kościele, idóm sie gościć do chałpy.

Nó, kupe mianów tryfio pod kóniec czyrwca. Bo łoprócz tych, co 
żech wymieniła, bydzie jeszcze Wandulki, Władka i Mileczki. Tóż 
wszyckim winszujym wszyckigo, co nejlepsze, zdrowio, szczyńścio, 
i coby jyny chcieli. Bydymy mieć kaj po gościach chodzić, bo każdy 
chyba mo w rodzinie abo znómego, co bydzie miano łodprawioł. 
Jyny se dejmy pozór, coby se jakisi sumeryji nie narobić.

                                                                                       Hanka

Roztomili ludeczkowie
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podkolana białego i blisko z nim spokrewnionego podkolana 
zielonawego. Z tym większą ostrożnością ominąłem z daleka 
moje storczykowe „odkrycie” licząc, że może zadomowi się  
w tym miejscu na dłużej. 

Podkolan biały ma pojedynczą i nie rozgałęziająca się łodygę, 
która osiąga od 15 do 50, a czasem nawet do 70 cm wysokości. 
Łodyga wyrasta z podziemnej, owalnego kształtu bulwy. Bulwy 
są zawsze dwie – z jednej wyrasta tegoroczny pęd, a druga jest 
z poprzedniego roku. Łacińska nazwa gatunkowa podkolana 
– bifolia – nawiązuje do dwóch dużych jajowatych w zarysie 
liści, które wyrastają tuż nad ziemią i ustawione naprzeciw siebie 

obejmują łodygę uskrzydlo-
nymi ogonkami. Wyżej na 
łodydze rośnie jedynie kilka 
(od 1 do 4) bardzo małych, 
lancetowatych liści łody-
gowych. Szczyt łodygi to 
domena kwiatów, tworzą-
cych luźny i długi do ok. 
25 cm kwiatostan. Kwiaty 
są białe lub białożółtawe,  
z wszelkimi cechami charak-
terystycznymi dla zdecydo-
wanej większości europej-
skich storczyków (lub lepiej, 
żeby trzymać się bardziej 
naukowego języka, storczy-
kowatych). Sześć wolnych 
listków okwiatu układa się  
w typowy storczykowy 
„wzór” – trzy listki zwró-
cone są ciasno do siebie 
i tworzą tak zwany hełm, 
dwa odstają na boki niczym 
skrzydełka, a ostatni – zwa-
ny warżką – jest dłuższy  
i wąski, i zwisa ku dołowi.  
Z tyłu kwiatu wyrasta cienka, 
nitkowata ostroga, o długo-
ści od 1,5 do 4 cm. Podkolan 
zakwita już maju i kwitnie 
do lipca. Cóż, kwiaty według 
powyższego opisu wypadają 
może nadzwyczaj „blado”, 
zwłaszcza na tle efektownie 
dużych i ozdobionych całą 
gamą barw kwiatów storczy-

ków doniczkowych. Jednak i tak podkolan biały wyróżnia się 
na tle innych naszych roślin. 

Podkolan biały rośnie w Europie, północnej Afryce oraz w Azji, 
sięgając na południu po Kaukaz, północne obszary Iranu i Hima-
laje, a na wschodzie po środkową Syberię. W Polsce występuje 
przede wszystkim w świetlistych lasach liściastych i zaroślach, 
na śródleśnych polanach i porębach, na łąkach i nad potokami, 
w miejscach otwartych lub przejściowo zacienionych. Zagroże-
niem dla podkolana w pewnym stopniu jest bezmyślne zrywanie 
do łąkowo-leśnych bukietów, ale przede wszystkim zalesianie  
i zarastanie polan, osuszanie wilgotnych łąk oraz… nadmierne, 
a czasem zbyt rzadkie koszenie łąki.

Ciekawostką jest fakt, iż kwiaty podkolana białego zapylane są 
przez motyle nocne – ćmy należące przede wszystkim do zawi-
saków (zachowujących się przy kwiatach niczym małe kolibry). 
Przyciąga je do kwiatów przyjemny, słodkawy zapach, przypo-
minający zapach wanilii i cytryny. Po zapyleniu rozwijają się 
tysiące drobnych i rozsiewanych przez wiatr nasion. Generalnie 
nasiona storczyków należą do najmniejszych w świecie roślin,  
a ich wagę mierzy się w tysięcznych częściach miligrama. Nasiona 
te mają specyficzną budowę – są pozbawione tkanki odżywczej. Ich 
rozwój jest więc uzależniony od szeregu sprzyjających okoliczności 
i zdecydowana większość z nich ginie, gdyż nigdy nie natrafia na 
odpowiednie warunki wilgotnościowe i glebowe. Ale i te, które 
„odnajdą” odpowiednią glebę, wilgoć i temperaturę, czeka jeszcze 
jedno wyzwanie – muszą również „znaleźć” grzyba, z którym wejdą 
w niezwykle ścisłą symbiozę, co pozwoli na dalszy, bardzo powolny 
wzrost.                                             Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda 

 

Ach, nareszcie – sobota, po paru dniach deszczu i pogody „pod 
psem” wreszcie ciepło, sucho i słonecznie. Nic, tylko usiąść sobie 
w ogródku i oddać rozkoszom lenistwa i słodkiego, zasłużonego 
nicnierobienia. Cisza, spokój… Cisza i spokój? Nic z tego! Do-
okoła wszyscy właściciele ogrodów, ogródków, sadów, działek,  
a nawet najmniejszego spłachetka ziemi pokrytego trawą, zakasali 
rękawy i ruszyli do koszenia, uzbrojeni w elektryczne bądź spali-
nowe kosiarki i kosy, koniec więc z błogą ciszą i kojącym nerwy 
spokojem. Cóż było robić – przynaglany karcącymi i pełnymi 
dezaprobaty spojrzeniami rodziny, porzuciłem miły cień, zimny 
napój i wciągającą lekturę, i uzbrojony w stosowne urządzenie 
koszące, przyłączyłem się 
do „chóru” kosiarzy. Chóru, 
bowiem dzisiaj o koszeniu 
nie świadczy tyle świeży 
pokos i zapach ledwo co 
skoszonej trawy, ale przede 
wszystkim hałas różnora-
kich kosiarek i towarzyszą-
cy im smród spalin. Nawet 
jeśli używamy cichszych 
i mniej „pachnących” ko-
siarek elektrycznych, to 
i tak koszenia nie będzie 
nam umilał śpiew ptaków 
i cichy szelest kładących 
się pokotem naręczy traw  
i innych ścinanych roślin, 
ale warkot silnika. Kosiar-
kowy hałas może nie tyle 
ogłupia, ale z pewnością 
przytępia wrażliwość ko-
siarza i czyni z koszenia 
czynność tyleż męczącą 
fizycznie, co i nużącą psy-
chicznie. Mam więc nie-
odparte wrażenie, że przy 
współcześnie dominujących 
mechanicznych kosiarkach 
i kosach, nie mamy co li-
czyć na powstanie nowych 
i odkrywczych tekstów 
poświęconych trawie i ko-
szeniu, na podobieństwo 
niedościgłych „w tym te-
macie” rozdziałów książki 
prof. Jana Szczepańskiego 
„Korzeniami wrosłem w ziemię”. Jego „Trawa” i „Siano”, a po 
części i „Żniwa”, to wspomnienia poświęcone na równi ciężkiej 
pracy kośców, jak i koszonym przez nich roślinom, żyjącym  
w trawiastej dżungli stworzeniom realnym i baśniowym, całemu 
przyrodniczemu misterium toczącemu się na każdej łące czy 
kawałku trawnika.

Na szczęście ruszając do koszenia byłem ledwo co po kolejnej 
lekturze wspomnień Profesora, wznowionych z okazji 100-lecia 
Jego urodzin (wydawcy – Galerii „Na Gojach” – serdeczne po-
dziękowania za jeszcze pachnący farbą drukarską egzemplarz). 
Zapewne dlatego wykaszając niewielki sad okropnie huczącą 
kosiarką spalinową, jakoś baczniej zwracałem uwagę na to, co 
usiecze jej wirująca żyłka. I tak sobie idąc powoli przez sięga-
jącą do kolan trawę, z niejakim zdumieniem w kępie wysokich 
kłosownic, kostrzew, kupkówek i jaskrów, dostrzegłem pięknie 
kwitnącego podkolana białego, co oczywiście było mocnym 
uzasadnieniem przerwania monotonii koszenia.

Podkolan biały jest jednym z ok. 50 gatunków storczyków, jakie 
dziko rosną w naszym kraju. Dla wielu miłośników roślin stor-
czyki są tym, czym motyle w świecie owadów – czymś najpięk-
niejszym, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem i budzącym 
niezwykłe emocje. A że na dodatek wszystkie nasze storczyki są 
pod ochroną, warto więc zwracać uwagę na każdego z nich. 

Ocalony spod mojej kosy podkolan biały należy do jednego 
z bodaj najpospolitszych gatunków storczyków w Polsce, wy-
stępując praktycznie na całym obszarze kraju. Jednak odnoszę 
wrażenie – poparte opinią nie jednego znawcy storczykowej 
tematyki – że w ostatnich latach coraz rzadziej można spotkać 

  PODKOLAN bIAły
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Z okazji Dnia Dziecka Klub Sporto-
wy Kuźnia Ustroń organizuje piknik dla 
swoich młodych i najmłodszych piłkarzy.  
W tym roku ze względu na pogodę piknik 
odbył się nieco później, bo 14 czerwca. 

Uczestniczono całymi rodzinami, zdarzało 
się że do piłkarskiej rywalizacji stawały 
mamusie. 
- Na początku czerwca pogoda wszystkim 
krzyżowała plany. Ale jest sporo piłkarzy, 

są rodzice startujący w konkurencjach – 
mówi trener Mateusz Żebrowski. - Dzieci 
czerpią satysfakcję z tego, że sprawdzają 
swoje umiejętności rywalizując z rodzi-
cami. Jest wspólne pieczenie kiełbasek, 
a ostatnim elementem zebranie przed 
wyjazdem na obóz do Ustronia Morskie-
go. W tym roku zabieramy 44 dzieci. 
Dzisiaj jest około 90 dzieci. Najliczniej-
sze są grupy najmłodsze czyli naborowa  
i żaków. W grupie naborowej trenuje 36 
dzieci i myślimy o podzieleniu grupy na 
dwie mniejsze. W Czechach jeden trener 
prowadzi 12 zawodników, a nie jak u nas 
36. Zrobimy to w ten sposób, że trene-
rzy będą prowadzili zajęcia codziennie  
w mniejszych grupach. Grupa żaków liczy 
30 zawodników i od przyszłego sezonu 
wystartują w rozgrywkach młodzików 
młodszych. Grupy trampkarzy i juniorów 
liczą odpowiednio  20 i 18 zawodników. 
Zapisy przyjmujemy do końca czerw-
ca, natomiast do treningów powracamy  
w pierwszym tygodniu sierpnia i wtedy 
zapraszam wszystkich chętnych. Treningi 
w poniedziałek, środę i piątek. Za spon-
soring i pomoc chciałbym podziękować 
rodzicom w szczególności państwu Czr-
ninom.

Na stadionie było tłumnie, dobrze się 
bawiono, choć piłkarze w rywalizację 
wkładali sporo tzw. serducha.           (ws)

                                   

piłkarski  piknik

Co roku w czerwcu na boisku do siatkówki 
plażowej przy Szkole Podstawowej nr 2 
organizowany jest przez TRS Siłę turniej 
dla młodzieży. W sobotę 15 czerwca rywa-
lizowały dziewczęta w wieku młodziczek i 
kadetek. 

Turniej uroczyście otwierał prezes TRS 
Siła Andrzej Georg. Ustrońską Siłę repre-
zentowały pary: Ewa Mider i Magda Hom-
bek, Katarzyna Mizia i Klaudia Nocoń, Ola 
Szlejter i Magda Śliwka, Agnieszka Chrepek 

Dopisała  pogoDa
i Paulina Czyż, niestety nasze drużyny pe-
chowo odpadły w ćwierćfinałach. W sumie 
o puchar walczyło 17 par.

W półfinałach para Ewelina Folek i Mar-
tyna Kłoda wygrała z parą Karolina Brudny 
i Anna Kałuża. Obie pary z Cieszyna, nato-
miast Natalia Ciesielska i Patrycja Wardęga 
pokonały Adriannę Gaś i Natalię Cholewik. 
W pasjonującym i wyrównanym finale Ka-
towice walczyły z Cieszynem wygrała para 
Folek-Kłoda. Finał rozgrywano o godz. 15, 

sprawdzano umiejętności rodziców.                                                                                                                 Fot. w. suchta	

więc dziewczyny miały za sobą już 6 godzin 
turnieju. Nic dziwnego, że motywowano 
dziewczęta: Jeszcze trochę! Wytrzymacie!
- Turniej bardzo wyrównany - mówi organi-
zator Zbigniew Gruszczyk. – Nie ma takich 
różnic poziomu jak w latach ubiegłych. 
Przyjechały bardzo dobre zespoły z Cieszyna 
z Victorii, ze Źródełka z Katowic, z Siatkarza 
Beskid Skoczów, startowały też nasze cztery 
pary. Sponsorami turnieju są: firma Bielesz, 
Andrzej Husarek, Kazimierz Heczko, pie-
karnia Bethlehem. Dziewczyny mogły zjeść 
kiełbaskę na gorąco, były wody. Graliśmy 
systemem brazylijskim do dwóch przegra-
nych meczów. Niestety nasze dziewczyny 
poprzegrywały ćwierćfinały na przewagi. At-
mosfera, pogoda i w ogóle wszystko dzisiaj 
dopisało, a pogoda warunkuje zawsze tego 
rodzaju turnieje. Jestem bardzo zadowolony 
z poziomu i organizacji. Mieliśmy niewielka 
pule pieniędzy na nagrody, ale udało się coś 
załatwić i są piłki torby sportowe, saszetki 
rowerowe i puchary.

Sędziowali  zawodnicy TRS Siła 
Aleks Adamczyk i Piotr Karhut. Na za-
kończenie Zbigniew Gruszczyk wręczał 
najlepszym czterem parom nagrody, dy-
plomy i puchary.        Wojsław Suchta 

turniEJ CHłopCów
22 czerwca o godz. 9.30 odbędzie się 

Turniej Chłopców w Siatkówce Plażowej 
o puchar prezesa TRS Siła.

Turniej rozegrany zostanie w katego-
riach wiekowych młodzików i kadetów na 
boisku do siatkówki plażowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2.

Zapisy od godz. 9.00 na boisku.

grają nasze dziewczyny.                                                                                      Fot. w. suchta



18   Gazeta Ustrońska                                                                                            20 czerwca 2013 r. 

Pisdmo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” już po raz drugi 
opublikowało ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych 
i małych. Wśród miast małych na 5. miejscu znalazł się Ustroń wy-
przedzony przez miasta znajdujące się na obrzeżach wielkich aglome-
racji. Wyprzedziły nas: 1. Łomianki, 2. Kórnik, 3. Podkowa Leśna, 4. 
Konstancin Jeziorna. Tuż za naszym miastem znalazła się Szklarska 
Poręba. Skoczów zajął 32. miejsce, Wisła znalazła się na 61. miejscu, 
Szczyrk na 148. (…) W rankingu miast powiatowych na pierwszym 
miejscu znalazł się Cieszyn, wyprzedzając: Piłę, Piaseczno, Pruszcz 
Gdański, Kołobrzeg i Zakopane. 

15 czerwca na polu biwakowym w Dobce ludowcy obchodzili swoje 
święto. (…) – Święto Ludowe obchodzimy w tydzień po terminie, gdyż 
uznaliśmy, że referendum jest ważniejszą sprawą niż świętowanie. 
Dokonywaliśmy wyboru historycznego, na wiele pokoleń. Polskie 
Stronnictwo Ludowe poprzez swoją reprezentację polityczną zaznaczyło 
swój wpływ i udział w korzystnych negocjacjach z Unią Europejską. To 
również zasługa PSL, że wynik referendum jest właśnie taki – mówił 
do zebranych w Dobce Jan Kubień.

Rozpoczęła się budowa mostku na ul. A. Brody. Stary mostek zbu-
rzono i obecnie stawiany jest nowy. Jak informuje Andrzej Siemiński, 
naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miasta, stary mostek był  
w złym stanie technicznym, generalnie zaś nie wiadomo, jakie wy-
trzyma obciążenie. (…) Nowy mostek będzie również betonowy. Po 
wyprowadzeniu autobusów z rynku, budowie zatok dla autobusów, 
budowie dwóch nowych rond, jest to kolejna inwestycja drogowa, 
mająca usprawnić komunikację w centrum naszego miasta. 

Przez kilkanaście czerwcowych dni trwały upały. Temperatura 
przekraczała 30 stopni Celsjusza.                           Wybrała: (mn) 

www.ustron.pl

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

www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY 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

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

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

Wynajmę mieszkanie na Zawodziu 
tel. 603-321-002.

Szukam pokoju do wynajęcia  
w Ustroniu, tel. 510-879-033.

Bilety autokarowe, lotnicze, 
promowe. Mea Travel, Ustroń, 
ul. Rynek 3, tel. (33) 444-60-
40.

Sprzedam drewno opałowe buk. 
530-977-216.

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

Pilnie sprzedam mieszkanie wi-
dokowe 56m2, 3 pokoje, os. Cen-
trum. Tel. 507-155-330.

Działka rekreacyjna Cisownica 
k.Ustronia pow. 611m2. 518-
201-215.

Pokój do wynajęcia, tel. 600-
550-554.

Malowanie dachów, tarasów, 
okien, pokrycia papą termozgrze-
walną. 505-168-217.

Do wynajęcia małe mieszkanie. 
(33) 854-74-67.

Sprzedam skuter, tel. 507-034-
380.

dziesięć  lat  temu

 
21 VI  18.00        Otwarcie wystawy – Lecznictwo Uzdrowisko- 
               we na Węgrzech - Pijalnia wód
22-23 VI            Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego, szczegóły 
               na str. 5
24 VI  16.00        Zakończenie Roku Szkolnego Towarzystwa 
               Kształcenia Artystycznego, MDK Prażakówka
28 VI 14.00        Miejskie zakończenie roku szkolnego, MDK 
               Prażakówka
29 VI  11.00        Mountain Marathon - bieg na Czantorię, rynek
29 VI  14.00        Siła Serca, rynek
29 VI  18.00        Lato czeka - North Cap(a’capella) - szanty,  
               morskie ballady, muzyka rozrywkowa, folk 
               Zbigniew Foryś Band, amfiteatr
30 VI  10.00        XXXIX Beskidzka Wystawa Psów Rasowych, 
               stadion KS „Kuźnia”
30 VI   17.00        Akustyczny Rynek „GITARYN”, rynek 

20-21.06    pod najadą    ul. 3 Maja 13      tel. 854-24-59
22-23.06   na szlaku    ul. 3 Maja 46       tel. 854-14-73
24-27.06    Centrum    ul. Daszyńskiego 8       tel. 854-57-76

*    *    *

*    *    *

*    *    *

strój piłkarski modny, ale czy wygodny.                     Fot. w. suchta

WORKI NA ODPADy SeGReGOWANe
Od 1 lipca 2013 r. zaczyna obowiązywać nowy system go-

spodarowania odpadami komunalnymi. Większość właścicieli 
nieruchomości składających deklaracje o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązało się do 
prowadzenia segregacji. 

Odpady segregowane będą odbierane z poszczególnych 
nieruchomości w kolorowych odpowiednio oznakowanych 
workach. 

Worki będą dystrybuowane w ostatnim tygodniu czerwca naj-
później w pierwszym tygodniu lipca przez firmę Sanit-Trans Sp. 
z o. o., która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych 
z terenu miasta. Potem worki będą dostarczane na wymianę. 
Ponadto każdy właściciel nieruchomości będzie mógł pobrać 
brakujące worki w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanym w Ustroniu przy ul. Krzywej 
(dawna stacja przeładunkowa). Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Ustroński Klub Ekologiczny, 
Urząd Miasta Ustroń, Nadle-
śnictwo Ustroń zapraszają na 
prezentację dwunastego zeszy-
tu „Przyrodnika Ustrońskiego”, 
która odbędzie się w środę 26 
czerwca o godz. 17.30 w RLEEE 
„Leśnik” w Jaszowcu. 

promocja	
przyroDnika
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felieton

felieton
tak sobie myślę

Jubileusze

1. W roku 2013 w Ustroniu obchodzimy 
„Rok trzech ustrońskich ludzi książki:  Jana 
Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wan-
tuły”. Z tej to okazji chcę zwrócić uwagę 
na dorobek prof. Heleny Radlińskiej (1879-
1954), która w swej pracy pedagogicznej  
i badawczej eksponowała rolę książki i czy-
telnictwa w kształtowaniu ludzkich postaw 
i przekonań. 

2. Radlińska, tworząc polską pedagogikę 
społeczną, była zaangażowana w dzia-
łalność oświatową i niepodległościową, 
propagowała pracę samokształceniową. 
Zredagowała podręcznik oświaty pozasz-
kolnej: „Praca oświatowa, jej zadania, me-
tody, organizacja” (1913). W czasie I wojny 
światowej działała w Polskiej Organizacji 
Wojskowej, otrzymała stopień porucznika. 
Wykładając w Wolnej Wszechnicy Pol-
skiej współtworzyła ośrodek badań nad 
wychowawczymi funkcjami czytelnictwa 
i bibliotek. Opublikowała m.in. „Stosunek 
wychowawcy do środowiska społecznego” 
i „Służba społeczna pielęgniarki”, zreda-
gowała „Społeczne przyczyny powodzeń  
i niepowodzeń szkolnych”. W czasie II 
wojny światowej zaangażowała się w taj-
ne nauczanie i podziemne wydawnictwa, 
po wojnie – jako profesor Uniwersytetu 
Łódzkiego – skupiła uwagę na zagadnieniu 
sieroctwa wojennego. 

3. Edukacyjnej roli czytelnictwa do-
tyczy jedna z najważniejszych prac Ra-
dlińskiej: „Książka wśród ludzi”. Pierw-

Mijają dni, miesiące i lata. Układają się 
w kolejne cykle, a kiedy zbierze się ich do-
statecznie dużo przychodzi czas na kolejne 
jubileusze, okazja do spojrzenia wstecz, do 
wspomnień i podsumowań… W początko-
wym okresie życia człowieka nie trzeba tego 
czasu zbyt wiele; liczy się bowiem najpierw 
tydzień, potem miesiąc i skończony pierw-
szy rok życia… Później do obchodzenia 
okrągłych rocznic trzeba już coraz więcej 
i więcej lat… Ale te lata zazwyczaj przy-
chodzą. Im więcej mamy lat za sobą, tym 
więcej za nami też ważnych wydarzeń, które 
wspominamy, a bywa też, że obchodzimy 
ich okrągłe rocznice. Mamy więc jubileusze 
dotyczące urodzin czy ślubu, zakończe-
nia szkoły podstawowej, zdania matury 
czy zakończenia studiów, podjęcia pracy 
zawodowej czy przejścia na emeryturę, 
zamieszkania w danym mieście czy wybu-
dowania domu, rocznicy ważnych faktów w 
życiu religijnym… Pewnie można byłoby 
wymienić jeszcze wiele faktów z naszego 
życia, od których minęła okrągła liczba lat  
i których jubileusz można by obchodzić… 
Inna rzecz, że nie zawsze mamy ochotę na 

powracanie pamięcią do tych wydarzeń  
i obchodzenie ich jubileuszy… Są wszak 
osoby, które nie chcą obchodzić nawet ju-
bileuszu swoich urodzin. Spotkałem się na-
wet z tym, że ktoś odmówił przyjmowania 
życzeń urodzinowych i to właśnie wtedy, 
gdy nadszedł czas okrągłej, jubileuszowej 
rocznicy tego faktu…

Sądzę jednak, że większość z nas  
w jakiś sposób stara się uczcić swoje jubi-
leusze. Niektóre zresztą obchodzimy razem 
czy to w ramach naszego państwa, czy 
miasta. W tym roku przypadły też ważne, 
jubileuszowe rocznice nie żyjących już 
ważnych mieszkańców Ustronia. Szykują 
się obchody rocznicowe przypominające 
trzech Ustroniaków; prof. Jana Szcze-
pańskiego, Jana Wantułę i Józefa Pilcha. 
Obchody tych jubileuszy rozpisane zostały 
na kilka miesięcy i będą miały mniej czy 
bardziej uroczysty charakter. Zapewne nie 
będą miały tak kontrowersyjnego odbioru 
i oceny, jak to miało miejsce w związku  
z obchodami jubileuszu 100-lecia urodzin 
Edwarda Gierka…

A do tego wciąż ktoś wokół nas, spo-
śród znajomych i nieznajomych obchodzi 
swoje jubileusze; 50, 60, 70 i kolejnych 
rocznic swoich urodzin. Po ukończeniu 
80 lat można zostać dostrzeżonym nawet 
przez Gazetę Ustrońską i otrzymać na jej 
łamach najserdeczniejsze jubileuszowe 

życzenia… No cóż, pozostaje tylko dro-
biazg; dożyć tych osiemdziesięciu lat… 
 W czerwcu wiele osób przeżywa, a czasem 
i obchodzi jubileusz ukończenia takiej 
czy innej szkoły. Odbywają się spotkania 
klasowe dawnych kolegów i koleżanek  ze 
szkoły  podstawowej czy średniej. Niektó-
rzy jadą nawet daleko, żeby spotkać się  
z przyjaciółmi, z którymi kiedyś studiowali 
i przed laty ukończyli studia… Kiedy to 
napisałem, uświadomiłem sobie, że też 
jestem takim jubilatem. Pod koniec czerw-
ca minie pięćdziesiąt lat od czasu zdania 
przeze mnie egzaminu magisterskiego… 
A w kilka miesięcy później od rozpoczęcia 
przeze mnie pracy zawodowej… Mnie 
jednak wydaje się, że było to niedawno  
i w mojej pamięci wciąż żywe są wspo-
mnienia tamtych ważnych, a w drugim 
wypadku także uroczystych wydarzeń…

Z tego, co było, pozostają tylko wspo-
mnienia. Oby były one jak najmilsze… 
Tak zresztą zazwyczaj jest. Nasza pa-
mięć ma bowiem zazwyczaj tę dobrą, 
może nawet wspaniałą, właściwość; za-
chowywania tego co dobre i miłe, a wy-
kreślania tego, co złe i przykre… Życzę 
więc wszystkim jubilatom, aby kolejna 
okrągła rocznica ważnych wydarzeń  
w ich życiu przyniosła im wiele wzruszeń 
i zadowolenia, a także wspomnień mi-
łych i krzepiących na duchu.   Jerzy bór 

sze jej wydanie (1929) miało 64 strony,  
a drugie wydanie (1934) miało już 150 stron.  
W zmienionym wydaniu czwartym (1946) 
dano świadectwo o losie polskiej książki w 
czasie wojny. Teksty zebrane w „Książce 
wśród ludzi” sama Radlińska charakteryzu-
je tak oto: „Mówią o radości i trudnościach 
spotkań czytelnika i książki, o wzajemnych 
stosunkach nadawcy i odbiorcy słowa, 
o zdobywaniu umiejętności korzystania 
z książek”.

3.1. Wspominając okres rozbiorów  
i carskiej cenzury, Radlińska pisze: „Mar-
tyrologia książki, którą okrawała cenzura, 
znajdowała odpór w innej martyrologii 
– człowieka, który zakazaną książkę skra-
piał krwią własną w tajnych wędrówkach 
przemytniczych, okupywał więzieniem 
w razie wykrycia podziemnej drukarni”. 
Ona sama w 1906 r. musiała się udać na Sy-
berię, podążając za zesłanym tam mężem.  

3.2. Radlińska przestrzega przed niebez-
pieczeństwem niezrozumienia wychowaw-
czej roli książki: „Zdarza się, że książka 
jest jeszcze skarbem «nieodkrytym». Nie 
straciła dotąd grozy opowieść A. France’a 
o nędzarzu z czasów Wielkiej Rewolucji, 
który podpalił bibliotekę. – Co robisz, nisz-
czysz skarby Francji, wołał miłośnik ksią-
żek. – Ja... nie umiem czytać, odpowiedział 
podpalacz”. Brak umiejętności czytania, 
zwłaszcza czytania ze zrozumieniem, to 
też częstokroć przejaw zawinionej nędzy 
duchowej i intelektualnej. 

3.3. Czytelnictwo dobrych książek – zda-
niem Radlińskiej – kształtuje postawy 
obywatela w demokracji, a biblioteki po-
winny być „szkołami obywatelstwa”, gdyż 
dzięki ich pracy wzmaga się wychowanie 
intelektualne. Lektura formuje pożądane 
postawy: „Obcowanie z wielkimi dziełami 

uczy sztuki wybierania. Wśród sprzecz-
nych opinii, wskazuje wzajemne związki. 
Ułatwia kształtowanie poglądów – przy 
równoczesnym wzbudzaniu szacunku dla 
szczerych przekonań innych”.

3.4. W latach 30-tych XX w. Radlińska 
zauważa, że czytelnictwo, jako aktywne 
obcowanie z dobrami kultury, przeciw-
stawia się biernej konsumpcji wytworów 
kultury masowej: „Książka powołana jest 
do przezwyciężania zła, które niesie bier-
ne poddawanie się oddziaływaniu prasy, 
radia, kina. Czytelnik książek wzbogaca 
swe życie w dowolnym, ponawianym po 
wielokroć obcowaniu z dziełami, tworzo-
nymi nie na jedną chwilę. We własnym 
wyborze książki, w przemyśleniu jej treści 
z własnego punktu widzenia – wyzwala się 
duchowo”. Kształtuje się przy tym dojrza-
łość intelektualna i następuje „wyrobienie 
myśli krytycznej”.

4. Kształcenie postaw czytelniczych 
wpisuje się w całość pracy oświatowej, 
która „sięga głębiej w wychowaniu umy-
słowym, kształcącym uczestnika i współ-
twórcę kultury”, która „pomaga jednostkom 
w stawaniu się sobą, w wzięciu na swoją 
własność dóbr duchowych”. Ta umiejętność 
przyswajania dóbr duchowych to ważny cel 
edukacji, radykalnie różniącej się od agi-
tacji: „Zainteresowanie jednostką dla niej 
samej, uszanowanie autonomii jednostki 
stanowią najistotniejszą różnicę w poję-
ciach oświaty i propagandy. Dla propa-
gandy człowiek jest cząstką masy. Oświata 
wychowująca chce go uczynić twórcą, 
podaje mu narzędzia, pomagając w wy-
borze najwłaściwszych”. Obchody „Roku 
trzech ustrońskich ludzi książki” to szansa 
na wyeksponowanie wychowawczych wa-
lorów czytelnictwa.    Marek Rembierz  

W kręgu filozoficznej 
refleksji (150)
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W środę 12 czerwca w przedostatnim 
meczu sezonu ligi okręgowej Kuźnia po-
dejmowała na własnym stadionie drużynę 
z Węgierskiej Górki – Żabnicy. Pogoda 
piłkarska, ale emocji niewiele. Wynik 
spotkania został ustalony w pierwszej 
połowie. Na prowadzenie wychodzą go-
ście po dośrodkowaniu z rzutu rożnego  
i zagapieniu się naszej obrony. W minutę 
później pada wyrównanie, gdy to po poda-
niu Dawida Janoszka w pole karne wbiega 
z piłką Damian Madzia, ale obrońcy go 
faulują. Rzut karny pewnie wykorzystu-
je Marek Szymala. W drugiej połowie 
niewiele emocji, choć wyraźna przewaga 

Kuźni, szczególnie w końcówce, gdy prze-
ciwnikom zaczęło brakować sił. 

Trener Żabnicy Dariusz Nowak: - Moim 
zdaniem dość ciekawy mecz. Nie widać 
było różnicy, jaka jest w tabeli, gdzie zaj-
mujemy feralne 13 miejsce. Przy odrobinie 
szczęścia mogliśmy się nawet pokusić  
o niespodziankę. Zespół Kuźni bardzo 
fajny, widać dobrze poukładany, ale my po 
tym meczu nie czujemy się gorsi, a nawet 
momentami była nasza lekka przewaga. 
Może trochę zabrakło nam sił, a powodów 
jest dużo. Praktycznie przyjechaliśmy tu 
gołą jedenastką. Poza tym mecze co trzy dni  
w lidze amatorskiej są, mówiąc delikatnie, 

gra		po		pracy

1	 Landek	 31	 66	 83:24
2	 Kuźnia		 31	 55	 77:46	
3	 Kaczyce	 31	 55	 58:51
4	 Koszarawa	 31	 55	 56:47
5	 Chybie	 31	 54	 69:60
6	 Pewel	Mała	 31	 52	 67:55
7	 Wilamowice	 31	 49	 65:59
8	 Skoczów	 30	 46	 64:42
9	 Radziechowy		 30	 45	 69:52
10	Dankowice	 31	 45	 58:53
11	Porąbka	 31	 43	 46:43
12	Puńców	 30	 42	 72:75
13	Żabnica	 31	 41	 57:52
14	Bestwina	 31	 40	 43:58
15	Drogomyśl	 31	 35	 54:64
16	Strumień	 31	 15	 34:108
17	Wapienica	 31	 5	 29:112

przy piłce M. szymala.                                                                                         Fot. w. suchta

lekką przesadą. Żal mi chłopaków, którzy 
po pracy muszą z siebie dać wszystko, bo 
są to ludzie ambitni i nie lubiący prze-
grywać. Ich wysiłek jest kolosalny. Dzi-
siaj wyjeżdżaliśmy piętnaście po drugiej,  
a po drodze zbieraliśmy zawodników spod 
miejsc pracy, bo to dzień roboczy. Praca to 
ich główne źródło utrzymania, a piłka to 
tylko dodatek i hobby. Punkt w Ustroniu 
cenny. Przed meczem powiedziałem, że 
punkt tutaj będzie cenny. Naprawdę cenny 
remis i może nam uratować piątą ligę.

Kapitan Kuźni Mateusz Żebrowski: 
- Wynik odzwierciedla to, co się działo 
na boisku. Mecz nie obfitował w sytuacje 
bramkowe. Drużyna gości grała z nożem 
na gardle i walczyła o pełną pulę. Gdy 
się cofnęli, ciężko było rozbić ich linię 
obrony, poradzić sobie w ataku pozycyj-
nym. Graliśmy z problemami kadrowymi,  
a dodatkowo osłabieni tym, że z przyczyn 
losowych nie było trenera i nie mógł nam 
pomagać. Były chęci i wola walki do koń-
ca, by przechylić szalę zwycięstwa na na-
szą korzyść. Niestety zabrakło szczęścia. 
Stworzyliśmy trzy okazje do strzelenia 
zwycięskiej bramki. Liczyliśmy na to, że 
będziemy walczyć o pierwszą trójkę, teraz 
chyba zadowolić się musimy pierwszą 
piątką, a był to nasz cel na początku sezo-
nu.                                 Wojsław Suchta

LKS Metal Węgiersa G./Skałka Żabnica – KS Kuźnia Ustroń 1:1 (1:1)

tym razem t. Jaworski lekko przestrzelił.                                                          Fot. w. suchta

22 czerwca na stadionie Kuźni Ustroń 
odbędzie się Festyn Sportowy, które-
go ozdobą będzie X Europejski Turniej 
Oldbojów z udziałem drużyn z Niemiec, 
Węgier i Polski. Będą też mecze dru-
żyn dzieci i młodzieży Kuźni. Początek  
o godz. 10. Później rozgrywki, a o godz. 
17 mecz Kuźnia – Landek. Organizatorzy 
zapraszają na grochówkę, placki, potrawy 
z grilla, napoje i do zabawy przy muzyce. 
Wstęp wolny.

FEstyn
Sportowy


