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Rozmowa z Krzysztofem Krystą, 
dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej

W minioną sobotę już było czuć oddech zimy na plecach. Po-
dobnie czuć oddech końca roku, gdy nadchodzi czas promocji 
nowego Kalendarza Ustrońskiego. Wydawnictwo ukazuje się 
w specyficznym okresie, takiego jakby zawieszenia. Za nami 
– ciepła, kolorowa jesień, ostatnie wyprawy w góry, prace  
w ogrodzie, a także wizyty na cmentarzach na grobach bliskich. 
Przed nami – adwent, przedświąteczna gorączka, bożonarodze-
niowe i sylwestrowe spotkania z bliskimi i przyjaciółmi, śnieżne 
szaleństwo. A w drugiej połowie listopada? Trochę jesieni, trochę 
zimy, temperatury bliskie zera, ale jeszcze nie poniżej; ciemno, 
gdy wstajemy do pracy, ciemno, gdy wracamy. Plucha, wiatr, 
strach wyjść na spacer.

I to jest najlepszy czas na czytanie! 
I wtedy właśnie ukazuje się Kalendarz Ustroński! 
Choć już od 16. lat Kalendarz ma wiernych czytelników, zawsze 

odbywa się promocja, podczas której znane osoby zachęcają do 
kupienia rocznika. Żeby dobrze nastroić do wydawania pieniędzy 

W tym roku przeprowadzona została inwentaryzacja księgo-
zbioru, dlaczego odbywała się przez wakacje?
W ciągu roku jest to jedyny czas, kiedy z biblioteki korzysta 
mniej osób. W pozostałych miesiącach ruch utrzymuje się na 
podobnym, względnie stałym poziomie, zmniejsza się jedynie  
w lipcu i sierpniu. Przede wszystkim mniej wypożyczają ucznio-
wie oraz studenci, ale również inni użytkownicy zaglądają do nas 
rzadziej. Można powiedzieć, że w czasie urlopów, wakacyjnych 
wyjazdów jesteśmy mniej potrzebni. 
Czy na inwentaryzację potrzebne były aż dwa miesiące?
Tak. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że inwentura to nie 
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koncertu przypomniano bogatą 
historię szkoły, której patronuje 
Macierz Ziemi Cieszyńskiej  
i pokazano współczesny wi- 
zerunek największej w powiecie 
placówki ponadgimnazjalnej.

Na początku lat 30. ubiegłego 
wieku wśród cieszyńskich 
rzemieślników byli m. in. pilni-
karze, przetacznicy, nożownicy 
i grzebieniarze, natomiast wśród 
kupców handlarze pierzem  
i hurtownicy solni. Działała 
też wypożyczalnia... fortepia-
nów. Obecnie rzemieślników 
trzeba szukać z przysłowiową 
świeczką.  

Po wieloletnich poszuki-
waniach w lesie na Błatniej  

w Brennej zlokalizowano mogiłę 
Edwarda Biesoka, pseudonim 
„Edek”. Miał 19 lat, kiedy zginął  
w maju 1946 roku w potyczce  
z milicjantami. Szczątki ekshu-
mowano przy udziale członków 
Sekcji Militariów z Cieszyna. 

Cieślarówka w Cieszynie 
przechodzi mały lifting. Trwa 
budowa systemu naśnieżania. 
Powstaje sieć wodociągowa  
i kanalizacyjna wraz ze studnia-
mi magazynującymi wodę. Po 
sezonie zimowym zamontowana 
zostanie ścianka wspinaczkowa 
i urządzony plac wielofunkcyjny 
ze skateparkiem. 

Leśniczówka na  Czuplu  
w Brennej jest pamiątką po słyn- 

nym cieszyńskim kolekcjo-
nerze Bruno Konczakowskim. 
Utrzymywał się on z kupiectwa, 
a drewniany dworek wybudował 
pośród  świerkowego lasu. 
Gościł tu m. in. prezydent Ignacy 
Mościcki. Obecnie administra-
torem obiektu jest Nadleśnictwo 
Ustroń. 

Tydzień spędzili w Chybiu  
uczniowie i nauczyciele ze 
szkół w Anglii, Turcji, Włoch 
i Estonii. Wizyta była jednym  
z elementów projektu Comeniusa 
„My digital friends”, w którym 
oprócz chybskiego gimnazjum, 
uczestniczą również szkoły  
z Antalii (Turcja), Kadriny (Es-
tonia), Ascoli Piceno (Włochy) 
oraz Solihull (Anglia).   (nik) 

 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uczcił pamięć ks. Franciszka 
Michejdy. W 165. rocznicę 
urodzin  pas tora  podję to 
uchwałę honorującą jego zasługi  
w tworzenie ruchu narodowe-
go i oświatowego na Śląsku 
Cieszyńskim. 

95-lecie istnienia obchodzi 
Zespół Szkół Ekonomiczno–
Gastronomicznych w Cieszynie. 
Jubileusz świętowano w Teat-
rze im. A. Mickiewicza i na 
terenie Gastronoma. Podczas 

*    *    *
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jest nasz wymysł, a nakaz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad ewidencji 
materiałów bibliotecznych. Musimy ją przeprowadzać co 5 lat. 
Z powodu długiego i kłopotliwego remontu budynku, w którym 
mieści się biblioteka, skontrum było bardzo potrzebne i miało 
pokazać, jakie straty ponieśliśmy w związku z pracami budowla-
nymi. Ksiązki składowane były w pudłach, czasami trzymane na 
korytarzach, przechowywane w pomieszczeniach otwartych, do 
których mieli dostęp robotnicy najróżniejszych firm. Gdybyśmy 
nie przeliczyli skrupulatnie książek, nie dowiedzielibyśmy się, 
czy są jakieś straty. Jednak termin inwentaryzacji odkładaliśmy 
tak długo, jak tylko się dało, bo nie chcieliśmy zamykać biblio-
teki zaraz po remoncie, który był bardzo uciążliwy również dla 
czytelników. 
Spotykaliście się państwo z krytyką ze strony czytelników?
Na szczęście były to pojedyncze głosy. Otwarta była czytelnia, 
oddział dla dzieci oraz dwie filie biblioteczne dla dorosłych, 
więc jeśli ktoś naprawdę chciał wypożyczyć książkę, to miał taką 
możliwość. Obsada biblioteki pracowała całe wakacje, a proszę 
mi wierzyć liczenie księgozbioru to bardzo żmudna i monotonna 
praca, a jednocześnie wymagająca dużego skupienia. Trzeba 
wziąć do ręki każdą książkę zgodnie z ewidencją i zaznaczyć 
jej obecność w odpowiednim formularzu, odnotować wszystkie 
brakujące pozycje oraz dojść do tego, dlaczego ich nie ma. I tak 
przez kilka godzin dziennie. W tym miejscu chciałbym bardzo 

podziękować wolontariuszkom, które pracowały razem z nami 
w czasie inwentury. Były to panie: Anna Tomiczek, Patrycja 
Wojciech i Gabriela Drzazga. 
Pomówmy o efektach tej żmudnej pracy.
Mamy obecnie 48.239 książek. Jak zwykle zrobiliśmy spis 
braków względnych i bezwzględnych. Pierwsze to te, które 
wychodzą przy danym skontrum, a mogą być spowodowane za-
gubieniem książki, wypożyczeniem razem z kartą czy kradzieżą. 
Odnotowujemy je i książka pozostaje jakby w zawieszeniu do 
następnej inwentaryzacji. Jeśli nie odnajdzie się przy kolejnym 
liczeniu, staje się brakiem bezwzględnym i jest wykreślana  
z ewidencji. W tym roku braków względnych naliczyliśmy około 
150 i jest to bardzo mało, biorąc pod uwagę 7 lat, jakie upłynęły 
od ostatniego skontrum i to, co działo się w budynku podczas 
remontu. Dodatkowo część tych książek może jeszcze wrócić 
na nasze półki. 
Czy, jak na Ustroń, mamy duży księgozbiór?
Tak i raczej będziemy dążyć do zmniejszenia go z powodu 
ograniczonego miejsca i komputeryzacji, nad którą cały czas 
pracujemy i która powinna zostać wprowadzona w pełnym wy-
miarze w roku 2015 lub 2016. 
Jednak już od stycznia 2014 roku „komputerowo” będą 
wypożyczać dzieci.
Wszystkie pozycje tego działu są już wprowadzone do kompu-
tera. Książki otrzymały kody kreskowe, które będą odczytywane 
za pomocą skanera i wprowadzane na wirtualne konto czytelni-
ka. Dzieci i młodzież otrzymają elektroniczne karty czytelnika  
i tylko z nimi będzie można wypożyczyć książki. Przez inter-
net będzie można przeglądać zasoby biblioteki, zarezerwować 
książkę, sprawdzić swoje konto. O szczegółach będziemy jeszcze 
informować. 
Wydaje się coraz więcej książek, w księgarniach półki uginają 
się pod ciężarem ciekawych publikacji, na jakiej podstawie 
podejmuje pan decyzje o kupnie książki?
W Polsce ukazuje się ponad 20 tys. tytułów rocznie i nie jeste-
śmy w stanie kupić choćby po jednym egzemplarzu, choćby 20 
procent z nich. Ideałem są książki wartościowe, chętnie wypoży-
czane przez czytelników. W ich przypadku nie ma wątpliwości, 
że powinny znaleźć się w naszych zbiorach. Jest dużo pozycji,  
o które pyta wielu ludzi i wtedy kupujemy je, choć może nie jest 
to literatura najwyższych lotów. Oczywiście kupujemy książki 
laureatów nagród literackich, bo każda nominacja zwiększa 
zainteresowanie twórcą, podobnie zresztą jak śmierć pisarza. 
Nie chcemy kupować „pułkowników”, czyli książek, które 
latami stoją i nie są wypożyczane. Przychodzą czasem osoby, 
które zwracają uwagę, że wyszło jakieś kompleksowe opraco-
wanie tematu, pierwsze w Polsce, przystępnie napisane i nawet  
w niewysokiej cenie, ale jeśli wiem, że przez 10 lat wypożyczą 
tę książkę 2-3 osoby, to muszę odmówić. Sam mam czasem 
ochotę na jakąś książkę, ale rezygnuję z jej kupna, gdy zdaję 
sobie sprawę, że będzie tylko zajmować miejsce i niewielu 
czytelników po nią sięgnie.
Dziękuję za rozmowę.              Rozmawiała: Monika Niemiec

*    *    *

*    *    *
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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

18 XI 2013 r.
Cotygodniowe kontrole osób pro-
wadzących handel na targowisku 
oraz prawidłowego parkowania 
pojazdów w rejonie targowiska. 
20 XI 2013 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano na ul. Katowickiej  
w sprawie psa potrąconego przez 
samochód. Wezwano pracow-
ników schroniska w Cieszynie, 
którzy zabrali psa. 

anna Heczko  lat 89 ul. M. Konopnickiej
Lidia Pilch  lat 76 ul. Długa
Jan Klus  lat 58 ul. Szeroka

CI, KtóRZy oD NaS oDeSZLI:

21 XI 2013 r.
Strażnicy w dalszym ciągu pro-
wadzą wzmożone kontrole wokół 
placówek szkolnych. Patrolują też 
rejon przystanków autobusowych, 
gdzie młodzież gromadzi się po 
skończonych lekcjach.
23 XI 2013 r.
Interweniowano przy ul. Da-
szyńskiego w sprawie padniętej 
sarny. Zwierzę zostało zabrane 
do utylizacji. 
23 XI 2013 r.
Strażnicy interweniowali po tym 
jak przypadkowi przechodnie za-
nieśli do weterynarza bezpańskie-
go psa ze złamaną nogą. Wezwano 
pracowników schroniska dla zwie-
rząt i tam trafił poszkodowany 
piesek.                             (mn) 

*    *    *

Do 25 listopada trwał konkurs filmowy w ramach Turnieju 
Europejskiego „Śląskie do przodu!”. Internauci poddali ocenie 
18 obrazów przedstawiających liderów w pozyskiwaniu środków 
unijnych w województwie śląskim: Brenną, Cieszyn, Czechowi-
ce-Dziedzice, Czernichów, Czerwionkę-Leszczyny, Częstochowę, 
Jaworze, Ogrodzieniec, Olsztyn, Pszczynę, Strumień, Ustroń, 
Wilkowice, Wyry, Zabrze, Żarki, Żory i Żywiec. Pierwsze miejsce 
zdobył film o Czerwionce-Leszczyny, ponieważ oddano na niego 
1853 głosy, drugie miejsce z 1315 głosami zajęły Żarki, a trzecie 
Ustroń, zyskując 792 głosy. Kolejne były Żory (320), Olsztyn 
(254), Czernichów (211) i Brenna (207).

SPotKaNIe Ze ZBIGNIeWeM LeGIeRSKIM 
W sobotę, 30 listopada o godz. 16.00. w Muzeum Ustrońskim  

odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem Legierskim, rodem  
z Ustronia, badaczem losów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, pasjonatem historii lotnictwa, członkiem Zarządu 
Cieszyńskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego 
„Baszta”, na temat: „Lotnicy z Ustronia w Polskich Siłach Po-
wietrznych w Wielkiej Brytanii”.

Urząd Miasta Ustroń informuje, 
że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni zostały wywieszo-

ne: 1) wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
dzierżawy, najmu na okres do 3 lat, niezabudowanych lub 
zabudowanych obiektami nie związanymi trwale z grun-
tem, a stanowiących własność osób prawnych, fizycznych, 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykazy 
z dnia 8, 12, 21 listopada 2013r.,

2) wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na 
cele reklamowe z dnia 21.11.2013r. 

Serdeczne podziękowania za wsparcie i okazane 
wyrazy współczucia, złożone wieńce, kwiaty 

oraz udział w ceremonii pogrzebowej

śp. Karola Kubali
Księżom – Stanisławowi Dordzie 

i Michałowi Matuszkowi, Burmistrzowi Miasta Ustroń, 
Prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, 

członkom Stowarzyszenia twórczego „Brzimy” 
i towarzystwa Miłośników Ustronia, 

wszystkim delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, 
sąsiadom i znajomym

składają 
żona i syn z rodziną

SZUKaMy  MłoDyCH  taLeNtóW
Estrada Regionalna „ Równica” z Ustronia poszukuje młodych 

talentów wśród dzieci i młodzieży.
Zapraszamy w każdą środę o godz. 16 do siedziby w Ustroniu, 

Gimnazjum nr 1 ul. Partyzantów 2a (ostatnie pietro). Tel. 795-
114-359. 

30 listopada (dzień kalendarzowy) dzieci będą roznosić kalen-
darze za wolne datki.

ReGIoNaLNy  KoNKURS 
WyRoBóW  KULINaRNyCH 

13 grudnia w godzinach od 10 do 13 w MDK „Prażakówka”  
w Ustroniu odbędzie się IV Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinar-
nych na Święta Bożego Narodzenia. Wejście na konkurs umożliwia 
nabycie cegiełki o wartości min.10 zł (przed salą widowiskową 
MDK „Prażakówka”). Każda cegiełka przeznaczona będzie na 
paczki świąteczne dla dzieci uczęszczających do Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” w Ustroniu. Ser-
decznie zapraszamy. Przyjdź. Skosztuj. Pomóż. 

*    *    *

*    *    *

Już od 8 do 15 grudnia panować będzie na ustrońskim rynku 
świąteczna atmosfera. Na niedzielę zaplanowano spotkanie dzieci 
z Mikołajem. O godz. 12.00 będą mogły obejrzeć program pod 
tytułem: „Gdzie jesteś Mikołaju?” i zaraz po nim Siwobrody pojawi 
się pod ratuszem. W tym samym czasie rodzice zostaną zaproszeni 
na inaugurację Jarmarku Bożonarodzeniowego. Sprzedawcy zaofe-
rują im produkty świąteczne – ozdoby, słodycze, upominki, które 
będzie można kupować przez kolejnych 8 dni w godz. od 12 do 
18. Nie braknie muzycznych atrakcji. W piątek 13 grudnia o godz. 
16 wystąpi kapela „Beskid”, a następnego dnia o godz. 16 Janusz 
Śliwka z zespołem „Gama 2” oraz o godz. 16.30 „Jedyneczki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 pod dyrekcja Marioli Dyki. W progra-
mie również wyjątkowa atrakcja – pokaz świątecznych animacji 
laserowych.

świąteczny
jarmark	Na	ryNku

głosowaliśmy na film
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z. czupryn z ustroniaczkiem. 

(całkiem niedużych od trzech lat jest to 21 
zł) pojawia się akcent muzyczny. W tym 
roku wspaniały mini koncert dał zespół 
Tekla Klebetnica. Wielu ustroniaków zna 
Zygmunta Czupryna, Annę Adamowską, 
Marka Končeka oraz Marcina Bobaka  
z występów w karczmach, niewielu jednak 
miało okazję wysłuchać bardziej ambitny 
repertuar w ich wykonaniu. Czardasze  
w opracowaniu najlepszych kompozyto-
rów zaaranżowane przez Teklę w połącze-
niu z piosenkami góralskimi, wirtuozerią 
muzyków, śpiewem wokalistki dały efekt 
niezwykły. Za wyjątkowe przeżycia ze-
spół nagrodzono oklaskami i owacją na 
stojąco. Sukcesu medialnego gratulowała 
wiceburmistrz Jolanta Krajewska-Gojny, 
naczelnik Danuta Koenig, przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Malina. Artystom 
wręczono pięknie wydane „Dzienniki prof.
Jana Szczepańskiego”, jak powiedziała 
D. Koenig, jako inspirację i dowód, że 
można osiągnąć światową sławę, wycho-
dząc z tego miasta. Zygmunt Czupryn 
dziękował za gorące przyjęcie w Muzeum, 
wysłane sms-y do programu „Mam Talent” 
oraz wsparcie miasta. Zapewnił, że zawsze 
będą wspominać o miejscu, w którym 
powstał zespół. Żeby nie zapomniał, otrzy-
mał jeszcze maskotkę Ustroniaczka. 

Po wspaniałym występie przyszedł czas 
na omówienie 16. rocznika Kalendarza. 
Zadanie powierzono w tym roku Bo-
gusławie Rożnowicz, wieloletniej na-
uczycielce języka polskiego w szkołach 
podstawowych i gimnazjum, która jest 
radną od 2006 roku i obecnie pełni funkcję 
przewodniczącej Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki Rady Miasta. Oto 
fragmenty wypowiedzi B. Rożnowicz:
– Kolejny Kalendarz Ustroński i… kolejny  
zbliżający się koniec roku anno Domini 
2013. To swoista niekonsekwencja, że 
promujemy kalendarz na rok następny  
a treści zawarte w wydawnictwie Kalen-
darz Ustroński dotyczą przeszłości, no taka 
jest formuła tego i jemu podobnych wy-

dawnictw. I jak zwrócił uwagę promotor 
Kalendarza w ubiegłym roku „Ot ciekawa 
zagadka (…) czy KU przejął rolę daw-
nych Biblii, śpiewników, zbiorów kazań, 
w których notowano najistotniejsze dla 
rodziny wydarzenia?”. Wydaje mi się, że 
chyba nie, ale bez wątpienia jest zapisem 
wydarzeń ważnych dla autorów kolejnych 
artykułów oraz pewnym kompendium wie-
dzy historycznej dotyczącej wybranych 
zagadnień związanych z Ustroniem.

Co zwróciło moją uwagę, kiedy czy-
tałam kolejną edycję KU? Ciekawy jest 
swoisty „tryptyk motoryzacyjny”, czyli 
wspomnienie Rudolfa Tomiczka „60 lat za 
kierownicą”, Moniki Niemiec „Prawdziwy 
talent”, Marii Kulis „Maszyny szlachetne”. 
Każdy tytuł dotyczy czego innego - pan To-
miczek wspomina jak kilkadziesiąt lat był 
kierowcą i przetestował w pracy zawodo-
wej wiele pojazdów, „prawdziwy talent” to 
Kajetan Kajetanowicz wielokrotny mistrz 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 

Polski, obecnie próbujący swoich sił poza 
granicami,  „maszyny szlachetne” to sta-
re, zabytkowe motocykle zgromadzone  
w Muzeum „Rdzawe diamenty”, pieczoło-
wicie składane, czyszczone, „przywracane 
do sprawności” przez pana Remigiusza 
Dancewicza i innych. Wszyscy wymie-
nieni to pasjonaci związani z motoryzacją, 
każdy realizuje ją na swój sposób i to jest 
piękne. (...) Miłą lekturą są podróże „małe 
i duże” zawarte w tegorocznej edycji. Eg-
zotyczne Indie we wspomnieniu Joanny 
Firli przybliżają różnorodność, bogactwo 
i biedę subkontynentu. Olbrzymi kraj, 
który jak pisze autorka „można pokochać 
albo znienawidzić, ale na pewno zaczyna 
się wiele spraw odbierać z totalnie innej 
perspektywy”. No i woda. Pan Aleksander 
Dorda oprowadza nas po leśnych ostę-
pach, ścieżkach, zwracają uwagę na rzecz 
zwyczajną, codzienną jaką jest woda. (...)  
Z dużym zainteresowaniem przeczytałam 
artykuł Lesława Werpachowskiego jak na 
Śląsku Cieszyńskim i w samym Ustroniu 
przeprowadzono pierwsze wybory do 
Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku. Tę 
analizę powinno się szczególnie zaadreso-
wać do ludzi młodych, wyrosło bowiem 
pokolenie dla którego pojęcia Solidarność, 
strajki, stan wojenny, Okrągły Stół, czę-
ściowo wolne wybory są pojęciami histo-
rycznymi jak wybuch II wojny światowej. 
(...) Promocja KU 2014 jest z założenia 
moim subiektywnym wyborem. (...) Życzę 
państwu, abyście znaleźli podczas lektury 
to, co Was zainteresuje w mniejszym lub 
większym stopniu, zainspiruje być może 
do uzupełnienia albo opracowania materia-
łów, które nie zostały jeszcze upublicznio-
ne a warto je upowszechnić. Niech kartki 
Kalendarza Ustrońskiego na rok 2014 
zapełnią się miłymi wspomnieniami i in-
formacjami o szczęśliwych wydarzeniach 
w życiu mieszkańców Ustronia zarówno 
w wymiarze prywatnym jak i samorządo-
wym, społecznym czy środowiskowym. 
Tak więc wszystkiego dobrego w Nowym 
roku, choć dopiero listopad.

„Kalendarz” kupimy m.in. w Muzeum 
Ustrońskim i w Galerii Rynek w budynku 
biblioteki.    Tekst i foto: Monika Niemiec

niech  zapełnią  się  kartki
(cd. ze str. 1)

kalendarz przedstawiła B. rożnowicz.  

Do lektury przystępujemy od razu.
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Zdaniem 
Burmistrza

o akcji zimowej mówi burmistrz ire-
neusz	Szarzec.

*    *    *
Zima w tym roku dała o sobie znać dość 

późno. W ostatnich latach przyzwyczajeni 
byliśmy do tego, że pierwsze opady śniegu 
następowały w drugiej połowie paździer-
nika lub na początku listopada. Było to też 
pierwsze przetarcie akcji zimowej. 

W tym roku, z odpowiednim wyprze-
dzeniem przeprowadzono procedurę prze-
targową i wyłoniona została firma do 
prowadzenia akcji zimowej. Jest to firma 
Jerzego Górnioka, który w poprzednich 
latach również współpracował z miastem  
w tym obszarze. Można więc powiedzieć, 
że nie będziemy, tak jak to było w przy-
padku wywozu śmieci, na nowo przerabiać 
całej logistyki. A różnych spraw związa-
nych z zimowym utrzymaniem miasta jest 
coraz więcej, wymagania rosną, rośnie też 
liczba odśnieżanych dróg i chodników. Do 
wszystkich nowych zagadnień trzeba się 
dopasować, by nasze miasto było odpo-
wiednio utrzymane w zimie, by warunki 
dla wszystkich były w miarę bezpieczne. 

W największym stopniu problemy doty-
czą miejsc, które z uwagi na ukształtowanie 
terenu, są trudne do utrzymania zimowego. 
Są to wszelkie podjazdy, drogi górskie, ale 
również chodniki czy dojazdy do nowo 
powstałych posesji. Od lat główne drogi  
w naszym mieście utrzymywane są na czar-
no za pomocą solanki i ta metoda chyba 
najbardziej się sprawdziła. Drogi dalszej 
kolejności odśnieżania utrzymywane są na 
biało i uszarstniane w zależności od wa-
runków atmosferycznych. Mam nadzieję, 
że sprzęt do akcji zimowej jest na tyle wy-
starczający, by nie było żadnych kłopotów 
w tym względzie. Mamy też zgromadzone 
wszystkie materiały, czyli sól, piasek, ma-
teriały uszarstniające, solankę. 

Na początku tego roku duże koszty 
utrzymania zimowego spowodowane były 
nawet niedużymi, ale częstymi opadami 
śniegu. Padało prawie codziennie. Szczę-
śliwie zima przyszła dość późno co nie 
znaczy, że nie spodziewamy się opadów 
i trudnych warunków atmosferycznych. 
Prognozy jak wiadomo są przeróżne,  
a w niektórych długoterminowych słyszy-
my nawet o czekającej nas zimie stulecia, 
przy czym jedni mają na myśli obfite 
opady, inni bardzo niskie lub wysokie 
temperatury. Z doświadczenia wiemy, że 
aura jest nieprzewidywalna, a górskie wa-
runki dodatkowo podnoszą trudność akcji 
zimowej. Tym niemniej mogę stwierdzić, 
że jesteśmy przygotowani, tak by radzić 
sobie z trudnymi warunkami. Apeluję 
o rozsądek i rozwagę przy korzystaniu 
zarówno z pojazdów mechanicznych jak 
i podczas komunikacji pieszej. Żadne, na-
wet najdoskonalsze działania służb utrzy-
mania zimowego nie zastąpią zdrowego 
rozsądku i rozwagi przy korzystaniu z dróg 
i chodników.                           Notował: (ws) 

zespół wystąpił podczas promocji kalendarza ustrońskiego na rok 2014.  fot. m. niemiec

serce  i  sms-y  Dla  tekli
„Będziemy na was głosować!”, „Tekla 

wygra finał!”, „Jesteście najlepsi!” takie 
pełne emocji okrzyki wznosili ludzie, któ-
rzy mieli okazję wysłuchać Tekli Klebetni-
cy w sobotę, 23 listopada. Były też gwizdy, 
piski, gromkie brawa i to wszystko działo 
się nie w karczmie, nie w sali koncertowej, 
ale w dostojnym Muzeum Ustrońskim. 
Owszem, muzyka łagodzi obyczaje, ale 
potrafi też podgrzać atmosferę i zaczaro-
wać. Kiedy tempo czardaszy w wykonaniu 
muzyków Tekli wzrastało, wydawało się, 
że w tany pójdą nie tylko słuchacze, ale 
i uczestnicy wesela, uwiecznionego na 
obrazie Konarzewskiego. 

30 listopada podczas finału „Mam Ta-
lent” artyści będą mieli mniej czasu, żeby 

zachwycić jurorów i telewidzów, którzy 
na dodatek nie będą mieli okazji odbierać 
muzyki na żywo. Wierzymy jednak, że na 
niezwykłym talencie i umiejętnościach 
Zygmunta Czupryna, Anny Adamowskiej, 
Marka Končeka oraz Marcina Bobaka  
(i nie wiadomo kogo jeszcze, bo w pół-
finale bossanovy dogrywał gitarzysta) 
pozna się wielu Polaków. Wszak muzykę 
odbieramy emocjonalnie, przede wszyst-
kim sercem, a tego w muzyce góralskiej, 
węgierskiej, cygańskiej nie brakuje.

Wiara wiarą, ale najważniejsze będą 
sms-y. Ustroniacy pokazali wielokrotnie 
w różnych głosowaniach, że reprezentanci 
miasta i regionu mogą na nich liczyć. Na 
pewno nie zawiodą i tym razem.      (mn)

– Kiedyśmy się spotkali, byli bardzo po-
godni, niemal jak słoneczko – symbol 
Ustronia, które jest razem z nami – tak 
redaktor Marek Dumała rozpoczynał pre-
zentację naszej drużyny, w skład której 
wchodzili: Aleksandra Szarzec, Zdzisław 
Brachaczek, Agata Markiewicz, Anna 
Szwarc. Pracownicy Urzędu Miasta wal-
czyli o zwycięstwo podczas telewizyjnego 
finału Turnieju Europejskiego „Śląskie 
do przodu”, który odbył się 18 listopada. 
Z widowni kibicował im Stanisław Ma-
lina, przewodniczący Rady Miasta oraz 
ustrońska młodzież – mażoretki z MDK 
„Prażkaówka” i dziewczyny z Estrady 
Regionalnej „Równica”.
– Walczyli bardzo dzielnie. Kiedy ich po-
znaliśmy, byli uzbrojeni po zęby, na rynku 
żołnierze i wóz pancerny z działami wyce-
lowanymi w Żywiec – kontynuował dzien-
nikarz TVP Katowice. – Ale to nie było po-
trzebne, bo wygrali na polu bitwy, a także  
w głosowaniu sms-owym, i dlatego moc-
na reprezentacja Ustronia jest dzisiaj  
z nami. 

Ich przeciwnikami byli zawodnicy z Cie-
szyna i Żor, a w jury zasiadali: Małgorzata 
Noga, wicedyrektor Wydziału Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, Alicja Syguła  
z fundacji Viritis Unitis oraz reprezentant 
TVP Katowice Marcin Tulicki. 

W pierwszej konkurencji drużyny od-
powiadały na pytania wylosowane przez 
przeciwników. W konkurencji nr 2 liczyła 
się spostrzegawczość i znajomość unijnych 
projektów z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego. Nie 
tylko swoich projektów, ale także projek-
tów rywalizujących ze sobą gmin. Trzecia 
konkurencja to koło fortuny i trzy pytania. 
Czwarta – pytanie od eksperta. Prof. Jerzy 
Buzek pytał cieszyniaków o klaster, ustro-
niakom wojewoda Mirosław Sekuła zadał 
pytanie o certyfikację wydatków unijnych 
projektów, a Adam Ździebło, wiceminister 
rozwoju regionalnego chciał, żeby miesz-
kańcy Żor zdefiniowali pojęcie „prefinan-
sowanie”. Ostatecznie zwyciężył Cieszyn  
z 14 punktami, 13 punktów i drugie miejsce 
przypadło naszemu miastu, trzecie miejsce 
zdobyły Żory, mając na koncie 12 punktów. 
Pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich 
zdobyły Wyry, a wśród miejsko-wiejskich 
Czechowice-Dziedzice. 

Odcinek można obejrzeć w sieci,  
a 2 grudnia na antenie TVP Katowice pod-
sumowanie zmagań.      Monika Niemiec

europejSkIe		Srebro
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Sztuka jest wieczna, życie krótkie.

Tytuł tego wspomnienia, to aforyzm, sentencja Seneki Młodsze-
go, która w oryginale brzmi  „Ars longa – vita brevis”, a znaczy 
po prostu w dowolnym tłumaczeniu, że nasze życie jest krótkie, 
ale sztuka jest wieczna. Powtarzał ją czasami śp. Karol Kubala 
i niestety sprawdziła się i w Jego wypadku. Nie żył zbyt długo 
– 20 grudnia skończyłby 77 lat, jednak Jego dorobek artystyczny 
jaki po sobie zostawił, będzie nam i naszym potomnym przypo-
minał Go jeszcze przez wiele lat! Będzie nam o Nim przypominał  
i pomnik ustrońskiego lotnika Jana Cholewy i tablice pamiątkowe 
tak zasłużonych ustroniaków jak kompozytor Jan Sztwiertnia, 
pedagog Jerzy Michejda, patron Muzeum Ustrońskiego Jan Jaroc-
ki, czy bibliofil i historyk Józef Pilch, a także tablica na Ratuszu 
upamiętniająca 100 rocznicę jego powstania. Wymieniłam tylko 
te najbardziej rzucające się w oczy dzieła artysty, które ustroniacy 
mogą zobaczyć, a przecież Jego dziełem są i inne pomniki, rzeźby 
i nagrobki (m. in. Zofii Kossak). Także po-
lichromie, czyli wielobarwne malowidła na 
ścianach kościołów ewangelickich w Ustro-
niu, Skoczowie, Drogomyślu i Simoradzu 
są Jego dziełem. Projektował także wnętrza 
kościołów, różnych biurowców, restauracji, 
kawiarni i sklepów. Był twórcą przepięk-
nych (szkoda, że z natury swej ulotnych) 
scenografii m.in. do Konkursów Piosenki 
Czeskiej i Słowackiej, słynnych ustrońskich 
dożynek, scenografii teatralnych do sztuk 
wystawianych w ówczesnym Zakładowym 
Domu Kultury oraz dla Dziecięcej Estrady 
Regionalnej „Równica” i innych jeszcze, 
których tutaj nie wymieniam. 

Projektował także medale, plakaty, winie-
ty, foldery wystaw, herb Ustronia, reklamy 
stałe i okazjonalne. No i był – z czego 
pewnie jest w Ustroniu najbardziej znany 
– znakomitym malarzem, mimo iż ukończył 
Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Powiedział mi kiedyś w rozmowie, że rzeźba, 
jako bryła, zawsze najbardziej przemawiała do Jego wyobraźni. 
Jednakże w mojej subiektywnej ocenie, malarstwo, w całym 
bogactwie uprawianych przez Niego odmian sztuki, jest najpięk-
niejsze, pełne nastroju i poetyckiego piękna. Malował zarówno 
pejzaże, martwe natury, jak i portrety, a jeśli chodzi o techniki 
malarskie jakie stosował, to były to: akwarele, olej, pastel, tempera 
i akryl. Sygnował swoje obrazy dwoma literami KK, będącymi 
oczywiście skrótami imienia i nazwiska. Zwykle malował całe 
cykle obrazów, zainspirowany do tego miejscem pobytu. Wło-
chy zainspirowały Go do namalowania szeregu pejzaży pełnych 
południowego słońca i uroczych miasteczek. Pobyt nad morzem 
zaowocował natomiast obrazami marynistycznymi, zaś podróże do 
Austrii i Niemiec były bodźcem do namalowania cyklu obrazów 
z Alpami w tle, oraz miejskich plenerów Salzburga.

Najliczniejsze pejzaże artysty, to jednak Ustroń i okolice, nasza 
Ziemia Cieszyńska w różnych porach roku. Kochał bowiem bardzo 
naszą małą ojczyznę i dawał temu wyraz w licznych obrazach.

Był też znakomitym portrecistą. Sama Zofia Kossak ze słynnej 
rodziny malarzy, zleciła Mu namalowanie portretów wszystkich 
swoich wnuków. Także Rada Państwa, doceniając Jego kunszt 
malarski, zleciła Mu namalowanie olejnych obrazów „Panoramy 
Wadowic” dla Jana Pawła II oraz dla statku „Wisła”, obrazu  
„U źródeł Wisły”. Jego dziełem jest też galeria portretów aktorów 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej znajdująca się w foyer tegoż 
teatru.

Malarstwo Jego nigdy nie było awangardowe, nie było w nim 
chęci zaszokowania widza specjalnymi trickami czy technikami, 
było natomiast osadzone w realiach i starannie przemyślane. Wy-
nikało to głównie z faktu, że dla Niego niedościgłym ideałem była 
Natura, jako dzieło Boga. Był człowiekiem głęboko wierzącym, 
ale nigdy się z tym nie obnosił, ani publicznie nie szermował fra-
zesami o wartościach chrześcijańskich. Przekonałam się kiedyś 

wspomnienie o karolu kuBali
w czasie rozmowy, jak dobrze zna Biblię, kiedy rozważał swoje 
postępowanie w świetle jej słów. Czułam się wtedy głęboko za-
żenowana własną ignorancją i brakiem podobnego spojrzenia na 
własne życie. Prócz tego, posiadał też zadziwiająco dużą wiedzę 
z innych dziedzin nauki m.in. z historii – zarówno tej dotyczącej 
naszego regionu jak i historii Polski czy historii powszechnej. 
Nie wspominam tu o Jego bogatej wiedzy z szeroko rozumianej 
dziedziny sztuk pięknych, którą uważałam za naturalną u wykształ-
conego artysty plastyka. Towarzystwo Miłośników Ustronia często 
korzystało z tej Jego wiedzy dopóki zdrowie Mu dopisywało, był 
zapraszany na spotkania Zarządu.

Mimo naprawdę dużej wiedzy, nigdy się z nią nie obnosił, ani 
się nie popisywał. Wynikało to z jego autentycznej skromności, 
chęci zdobywania nowej wiedzy i … dążenia do doskonałości. 
Nigdy bowiem nie był całkowicie zadowolony z tego co namalował 

czy wyrzeźbił, ale mimo tego nie był mal-
kontentem – był po prostu perfekcjonistą. 
Miał swoiste, subtelne poczucie humoru  
i świetnie opowiadał kawały.

W życiu codziennym i w kontaktach  
z innymi był cichy, spokojny i zrównoważo-
ny. Nigdy nie podnosił głosu, nie narzucał 
swojego zdania, chociaż swoich ideałów 
bronił. Nie należał też nigdy do żadnej partii 
politycznej, gdyż było to sprzeczne z Jego  
poglądami i przekonaniami. Zawsze był 
sobą i nic nie robił na pokaz, pod publiczkę. 
Nie krytykował też, ani źle nie oceniał in-
nych – starał się zrozumieć ich punkt widze-
nia. Taki pozostał do końca, pełen uznania 
dla innych. Niestety, w stosunku do siebie 
stosował inne kryteria oceny. Jego samo-
ocena była stanowczo zaniżona (i nie była to 
poza czy rodzaj kokieterii), na czym wiele  
w życiu stracił.

Kiedy w lutym b.r. odwiedziłam ich  
w domu, widząc z jaką troską i oddaniem żona Marta opiekuje się 
Nim, powiedziałam, że jestem pełna podziwu dla jej troskliwości. 
Śp. Karol skwitował to słowami, że aż za bardzo się nim opiekuje, 
a wynikały te słowa tylko i wyłącznie z troski o żonę. W pewnym 
momencie niespodziewanie zwrócił się do mnie: „Wiesz, jakoś nie 
potrafię zabrać się do malowania. Jak myślisz – będę jeszcze mógł 
kiedyś malować?”. Byłam wstrząśnięta tym pytaniem, bo znałam 
prawdę o Jego chorobie, a z drugiej strony nie chciałam Go doło-
wać, wiedząc jak ważne było malowanie dla Niego. Spojrzałyśmy 
z Martą na siebie i niezbyt mądrze, wymijająco odpowiedziałam  
Mu, że ta fatalna pogoda i brak słońca na wszystkich działa 
demobilizująco. W czasie następnych odwiedzin, na początku 
września zauważyłam, że choroba poczyniła dalsze postępy, ale 
nie sądziłam, że widzimy się ostatni raz. Z inicjatywy p. Eli Sikory 
i p. Benka Siekierki chcieliśmy Go jeszcze odwiedzić 4 listopada 
w dniu Jego imienin, ale niestety dowiedziałam się od żony Mar-
ty, że jest w szpitalu z ciężkim zapaleniem płuc. Tam też zmarł 
11 listopada, a 16. odprowadziliśmy Go na miejsce wiecznego 
odpoczynku na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu.

Był artystą w pełnym tego słowa znaczeniu, takim przez wielkie 
„A”. Nigdy nie odstawiał chałtury, nawet kiedy wiedział, że nie 
zostanie to docenione, lub że Jego wysiłek ma całkowicie ulotny 
charakter.

Burmistrz naszego Miasta przemawiając nad Jego trumną po-
wiedział o Nim, że „był człowiekiem – instytucją”. To określenie 
doskonale charakteryzuje Jego spuściznę artystyczną widoczną  
w Ustroniu dosłownie na każdym kroku. Dla mnie był także czło-
wiekiem Renesansu, artystą, który posiadał bogatą wiedzę również 
z innych dziedzin, a Jego szlachetność i prawość pozwalają Go 
nazwać Humanistą.

Nie ma Cię już Karolu wśród nas – bo Życie jest krótkie, ale 
zostawiłeś po sobie tak wiele przypominającego o Tobie Piękna, 
żebyśmy pamiętali, że sztuka jest wieczna.         anna Guznar
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Swoje pięć minut w życiu już miałam. Tak się złożyło, że praca, 
którą przyszło mi wykonywać, podobała mi się. Można powie-
dzieć, że moje zainteresowania pojawiły się właśnie w związku 
z pracą zawodową. Zatrudniając się w Urzędzie Miejskim, nie 
miałam pojęcia z czym to się wiąże. Po dwóch latach pracy, 
po reformie administracyjnej powierzono mi sprawy kultury.  
Z pewnością było to jakieś wyzwanie, bo miałam świadomość, 
że pojawi się organizacja imprez, a tu człowiek nie ma doświad-
czenia. Działał wówczas Zakładowy Dom Kultury „Kuźnik”, 
Międzyorganizacyjny Miejski Dom Kultury w Jaszowcu, Mu-
zeum Hutnictwa i Kuźnictwa nieco później, Kino „Uciecha”, 
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji O. Ustroń, więc było  
z kim współpracować.

W latach po transformacji ustrojowej, kiedy już nie praco-
wałam zawodowo, moją autorską imprezą stał się „Talk show 
burmistrzów”, dwie edycje, pierwsza w Fundacji „Życie i Misja”, 
druga w „Prażakówce”. Pomagałam też w organizacji spotkań  
z ciekawymi ludźmi w ramach Towarzystwa Miłośników Ustro-
nia, ale tu pierwszeństwo należało do Anny Robosz. Do dziś biorę 
udział społecznie w realizacji różnych inicjatyw, czasem mojego 
pomysłu. Zaproponowano mi współpracę z Towarzystwem 
Kształcenia Artystycznego, z którym mam stałe kontakty. Gdy 
córka była członkiem „Równicy”, działałam w stowarzyszeniu 
o tej samej nazwie. 

Wracając do lat 70. i 80. tj. mojej pracy w UM, to podobnie jak 
obecnie, opracowywaliśmy programy, do kalendarza wprowa-
dzaliśmy sztandarowe imprezy rocznicowe, branżowe, okolicz-
nościowe, z okazji świąt państwowych oraz koncerty fundowane 
przez domy wczasowe Zawodzia. 

W 1976 r. odbył się I Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej 
o „Kryształową Lirę”. Nie można powiedzieć, że był narzucony 
z góry. Ówczesnemu I sekretarzowi Komitetu Miejskiego PZPR, 
Janowi Rymorzowi, bardzo na sercu leżały sprawy kultury. Chciał, 
aby Ustroń miał imprezę wyróżniającą nasze miasto na arenie 

ogólnopolskiej. Pierwsza edycja, jak na możliwości miasta była 
duża, ale nie od razu przyjechały gwiazdy pierwszej wielkości.  
Orkiestrę stanowił zespół Zbyszka Farnika z Trzyńca, dopiero od 
trzeciej edycji, przedsięwzięcie zaczęło się poważnie rozwijać, 
bowiem  zaśpiewała Helena Vondraczkova. W następnych latach 
wystąpiła Orkiestra Gustawa Broma z solistami, m.in. Jirzim 
Kornem. Wszystko załatwiał Komitet Organizacyjny, w którym 
pełniłam różne funkcje i sama załatwiałam sporo spraw jako in-
spektor ds. kultury. Poważne rozmowy prowadzili ojcowie miasta. 
Od początku naszym zamierzeniem było, że ma to być wielkie 
wydarzenie i jak na tak małe środowisko, zaszliśmy bardzo daleko 
z obszernymi reportażami telewizyjnymi włącznie.

Spotykałam się w tym czasie z różnymi osobami świata show 
biznesu. Najmilej wspominam piosenkarza Andrzeja Zauchę, 
skromnego jak na artystę, pozbawionego cechy zarozumialstwa. 
Do tego grona zaliczam Zbyszka Wodeckiego, Zbyszka Górnego  
i jego orkiestrę, którą chciano „wykolegować z gry” jako orkiestrę 
nieznaną (wtedy była na topie), Ireneusza Wikarka i Andrzeja 
Zubka z Big-Bandem Janusza Śmietany, uroczego Tadeusza  
Sznuka, przesympatycznego Jurka Jakubowskiego, kompozytora 
Janusza Sławińskiego - prezesa ZAKR-u, który był mistrzem 
tańca rock and roll (osobiście się o tym przekonałam) i wielu, 
wielu innych.

Z Festiwalem współpracowało dużo ustroniaków. Karol Kubala 
projektował solidną scenografię, nie tanią. Musiał staczać batalię 
o to, by Telewizja nie powiesiła na estradzie tylko kilku szmatek, 
on miał swoją wizję i jej przekonywująco bronił. Mieliśmy przy-
chylne media, choć najbardziej zapamiętałam redaktora „Trybuny 
Robotniczej”, Marka Brzeźniaka, uczestniczącego każdego roku 
w imprezie. Był do wszystkiego krytycznie nastawiony, nawet 
miał do mnie pretensje o miejsca dla akredytowanych dziennika-
rzy. W artykule zawsze coś skrytykował, lecz widocznie sumienie  
nakazywało mu też nas pochwalić. Natomiast bardzo życzliwie 
odnosił się do nas warszawski dziennikarz, Marek Nejman. Doce-
niał, chwalił, nazwał nas młodszym bratem znanych festiwali.

Nigdy nie zapomnę faktu pisania przez całą noc informatora 
o kolejnym festiwalu razem z Danką Koenig. Akcja działa się w 
moim biurze, w UM. Świtało, a my jeszcze pisałyśmy. W mię-
dzyczasie Danka kilkakrotnie dla żartu dzwoniła  do pilnującego 
nocą amfiteatr i śląską gwarą pytała jak mu leci. On oczywiście się 
okrutnie denerwował, a wszystko wyglądało bardzo komicznie. 
Takich chwil się nie zapomina. Chyba nie będzie niczym złym, 
jeśli powiem, że Dance ta impreza była bardzo bliska i liczyłam, 
że po moim odejściu, jako szefowa m.in. od kultury będzie ją 
kontynuować (niedługo byłby jubileusz 40-lecia). Będę umierać, 
a powiem, że Ustroń nie wykorzystał swojej szansy, brakuje tego 
festiwalu. W takiej, czy innej formule, ale brakuje. Dziś przy tylu 
miastach partnerskich, można było zrobić dobrą imprezę, a nie 
dopuścić, aby ta, która rozsławiała miasto zakończyła się w roku 
1989. Jest oczywistą prawdą, że amfiteatr powstał dla Festiwalu  
i należy to podkreślać. Nie mam elektronicznej pamięci, ale pew-
nie inaugurował działalność w tym obiekcie. Niestety nie poparto 
mojej inicjatywy jako radnej jego reaktywowania. 

Zawsze bliska była mi kultura. Od kilkunastu lat radość  
i satysfakcję daje mi pisanie artykułów do GU oraz wydawnictw 
regionalnych. Moim marzeniem było, aby córka Magda poszła 
w moje ślady. Ostatnio nawet stwierdziła, że mogła studiować 
animację kulturalną, bo po raz pierwszy zetknęła się z organi-
zacją dużego widowiska estradowego jako inspicjentka przy 
„Miss Wakacji”. Z kierunku artystycznego na Uniwersytecie 
Śląskim też jest bardzo zadowolona, wyżywa się śpiewając  
w reprezentacyjnym chórze akademickim „Harmonia” ze 105-
letnią tradycją i poważnymi osiągnięciami oraz w kameralnym 
chórze „Ad Libitum” w Pszowie. Jest osobą nie lubiącą pchać się 
na afisz, ale postanowiła spróbować swoich sił w oktecie nazwa-
nym „Silesian Singers”, który ze znajomymi ze studiów założyła. 
Ja mobilizuję ją do śpiewu, bo widzę jakie dziś są możliwości. 
Jeżeli dobrze pójdzie, po raz pierwszy zaprezentują się w grudniu 
br. na promocji 16. tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”. 

Niechaj podsumowaniem mojej skromnej wypowiedzi będzie 
pointa, iż w życiu warto ryzykować w imię dobra obojętnie 
jakiego. Ma ono wtedy sens, kiedy poprzez nasze pozytywne 
działanie realizujemy swoje pasje i tym samym sprawiamy, że 
staje się fantastyczną przygodą. Tyle człowiek wart, ile po sobie 
pozostawi...                                          Spisał: Wojsław Suchta

brakuje		
festiwalu

e. sikora z tadeuszem Drozdą podczas festiwalu piosenki czeskiej 
i słowackiej w lipcu 1983 r.                                       fot. s. fijałkowski	

radNI	prywatNIe

Po wyborach radni przystąpili do pracy w samorządzie. Jej efekty 
ocenimy w następnych wyborach. Na razie chcemy zaprezentować 
radnych z nieco innej strony. Poprosiliśmy ich, by powiedzieli nam 
nieco o swoim życiu prywatnym, zainteresowaniach, pasjach. Dziś 
o sobie prywatnie mówi radna Elżbieta Sikora.
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We wtorek 12 listopada w Czytelni 
Katolickiej rozpoczęły się XIII Dni Kle-
mensowe, których hasło, wyjęte z listu 
św. Klemensa, brzmi - Niech dzieci nasze 
uczestniczą w wychowaniu w Chrystusie. 
Niech się uczą, jak ogromną ma siłę wo-
bec Boga pokora, ile może w Bogu czysta 
miłość... 

Wszystkich witał ks. proboszcz Antoni 
Sapota i poinformował zebranych o nada-
niu tytułu członka honorowego Czytelni 
Katolickiej znanej poetce Wandzie Mider. 
Ks. A Sapota przypomniał, że do tej pory 
tytuły otrzymali w kolejności: Maria Gat-
nar-Guzy, Michał Bożek, Renata Ciszew-
ska, bp. ordynariusz Tadeusz Rakoczy, 
Danuta Koenig, prof. Ryszard Demel, 
Bolesław Szczepaniuk, Chór Ave.
– Wanda Mider jest znana wszystkim, tak-
że przez swoją poezję. Wiele jej utworów 
jest śpiewanych przez zespół Równica, 
a niemal wszystkie uroczystości jubile-
uszowe są okraszone jej poezją – mówił 
ks. A. Sapota. -  Recytujemy jej poezje 
w kościołach, Prażakówce, amfiteatrze,  
w domach prywatnych, bo jak wiem, pisze 
też na indywidualne prośby, gdy kogoś 
chcemy szczególnie uhonorować. 

Stowarzyszenie Czytelnia Katolicka 
honorowe członkostwo nadało Wandzie 
Mider w dowód uznania za promowanie 
wartości chrześcijańskich oraz kultywo-
wanie pięknej gwary cieszyńskiej w poezji 
i prozie.

Przypomnijmy, że poetka wydała tomiki 
wierszy: „Pod Czantorióm” w 1997 r., 
„Równica” w 1998 r., „Na ustróńskóm 
nute. Antologia poezji” w 2003 r. Jej pra-
ca została uhonorowana następującymi 
wyróżnieniami: w 1999 r. uchwałą Rady 
Miasta Ustroń otrzymała Honorowy Dy-
plom „Za Zasługi dla Miasta Ustronia”; 
w 1999 r. Stowarzyszenie Miłośników 

Kultury Ludowej „Czantoria” przyznało 
poetce swe najwyższe wyróżnienie - statu-
etkę „Czantoryjki” - przyznawaną ludziom 
szczególnie zasłużonym w propagowaniu 
kultury ziemi cieszyńskiej; w 2003 r. 
odebrała Laur Srebrnej Cieszynianki - 
najwyższe wyróżnienie dla zasłużonych 
ludzi ziemi cieszyńskiej.

Z okazji nadania tytułu tego wieczoru 
w Czytelni Katolickiej przedstawiono 
program artystyczny w wykonaniu najbliż-
szych poetki, także prawnuków. Laudację 
wygłosiła Maria Nowak.

W drugiej części o chrystianizacji Ślą-
ska Cieszyńskiego mówił Andrzej Georg. 

Wraz z żoną Elżbietą, historykiem z wy-
kształcenia, postawili dość śmiałą i cieka-
wą hipotezę:
– Naszym zdaniem misja chrystianizacyjna 
cyrylo-metodiańska na Śląsku Cieszyń-
skim mogła rozpocząć się już w 863 roku 
(1150 lat temu) i wiodła z Nitry, szlakiem 
doliną Wagu i Kusycy przez Przełęcz 
Jabłonkowską, doliną Olzy, przez Nawsie 
(Stary Jabłonków) do Wędryni. Dalej przez 
Leszną, Radowice, Puńców, Goleszów do 
Ustronia i Skoczowa, a następnie w kierun-
ku Śląska: do Miedźnej, Lędzin, Rybnika  
i Raciborza oraz przez Stare Bielsko, Trzy 
Lipki, Kamienicę, Klimczok, Maków Pod-
halański do Krakowa, Wieliczki i Wiślicy. 
Wykonywać ją mogli przybyli do Nitry, 
z apostołami Słowian św. Cyrylem i św. 
Metodym, ich uczniowie Oslav (Ozlav), 
Goraz, Wizno i inni.

Od 874 roku ruszyła ekspansja Wielkich 
Moraw na Kraj Wiślan i na Śląsk. W tym 
samym roku, powrócił z wyświęconymi 
kapłanami na Morawy św. Metody, misja 
chrystianizacyjna mogła być kontynu-
owana. Wtenczas to mogły już powstawać 
pierwsze kościoły na szlaku tej misji w 
wyżej opisanych miejscowościach, w tym 
nasz kościół parafialny pw. św. Klemensa 
papieża i męczennika.

W czwartek 14 listopada w Czytelni Ka-
tolickiej odbył się wernisaż zdjęć Cmenta-
rza Łyczakowskiego autorstwa prof. Ka-
zimierza Wiecha. Uwiecznił on nagrobki 
znanych Polaków, patriotów, zbiorowe 
mogiły powstańców styczniowych. Kolej-
nego dnia już w kościele pw. św. Klemensa 
wystąpił chór Sonata z Kalet, miasta za-
przyjaźnionego z Ustroniem. 

Podczas Dni Klemensowych s. Karoli-
na zachęcała do kupna kartek i pięknych 
dekoracji świątecznych, w większości 
wykonanych przez dzieci, z których to 
dochód przeznaczony zostanie na pomoc 
dla chorego Kacpra. Można było również 
kupić „Piernik św. Klemensa”.

                                   Wojsław Suchta

ile  może  czysta  miłość
ks. antoni sapota gratuluje wandzie mider wyróżnienia.                                 fot.w. suchta

wystąpił chór sonata z kalet.                                                                               fot.w. suchta
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nastrojowe piosenki zabrały słuchaczy pod niebo paryża.                           fot. m. niemiec

Czy wiemy co robić, gdy zobaczymy osobę nieprzytomną? 
Większość z nas nie, a przecież może się to przydarzyć wszędzie 

– w domu, w pracy, na ulicy. Osobom, które wysłuchały kolejnego 
wykładu Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia, na pewno będzie 
łatwiej udzielić pomocy, bo uczyli tego Piotr Śliczny – lekarz 
Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej ŚCRiP i Grzegorz No-
wakowski – pielęgniarz tejże placówki. 

Tytuł prelekcji brzmiał: „Reanimacja - uratuj komuś życie”, 
a panowie wytłumaczyli, że to nie przenośnia, a fakt - czyjeś 
życie może być w naszych rękach i zależeć od odpowiedniej 
reakcji. Ratownicy pogotowia, nawet jeśli uda im się dotrzeć  
w ciągu kilku minut, mogą już nie mieć co robić, jeśli pomocy 
nie udzielą osoby będące na miejscu. Aż ciarki przeszły po ple-
chach, gdy P. Śliczny stwierdził, że w momencie, gdy człowiek 
przestaje oddychać, umiera. A my, jeśli tylko wiemy jak, możemy 
go przywrócić do życia. 

Okazuje się, że procedura postępowania nie jest zbyt skompli-
kowana. Gdy zobaczymy osobę nieprzytomną, sprawdzamy czy 
oddycha. W razie potrzeby udrażniamy drogi oddechowe i znowu 
sprawdzamy. Jeśli dalej brak prawidłowego oddechu, dzwoni-
my pod numery alarmowe: 112 lub 999. Czekając na przyjazd 
ratowników, 30 razy energicznie i dość mocno uciskamy klatkę 
piersiową, następnie wykonujemy dwa wdechy ratownicze tzw. 
metodą usta - usta i znowu uciskamy. Powtarzamy te działania do 
momentu przybycia pomocy lub przywrócenia oddechu. 

Panowie omawiali kolejne punkty postępowania bardzo 
szczegółowo i prezentowali je przy użyciu fantomu. 13 listopada 
wykładu wysłuchali dorośli, a w następnym tygodniu młodzież 
gimnazjalna. Przeprowadzenie tej ważnej lekcji umożliwili twór-
cy Ustrońskiej Szkoły Kultury Zdrowia: Urząd Miasta Ustroń, 
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, firma 
„Ustronianka” i MDK „Prażakówka”.             Monika Niemiec

przywrócić Do życia

Na zakończenie Ustrońskiej Jesieni Mu-
zycznej goście Miejskiego Domu Kultury 
„Prażakówka” zostali zabrani pod dachy 
Paryża. Dzięki muzyce i piosenkom mogli 
poczuć atmosferę panującą wśród francu-
skiej bohemy. W piątkowy wieczór, 22 
listopada odbył się koncert przygotowany 
w hołdzie Edith Piaf w pięćdziesiątą rocz-
nicę jej śmierci (19.12.1915-10.10.1963). 
Żeby urozmaicić program włączono do 
niego również piosenki Charles’a Azna-
vour’a, którego Piaf wypromowała  
i z którym była blisko związana. Wokaliści 
– Wiktoria Węgrzyn i Andrzej Lichosyt 
w języku polskim i francuskim śpiewali 

największe paryskie przeboje oraz mniej 
popularne piosenki. Akompaniowała im 
na fortepianie Joanna Błażej-Łukasik, na 
altówce Paweł Łukasik, a na kontrabasie 
Artur Łukasik. Pomiędzy utworami można 
było usłyszeć historię życia piosenkarki. 

Był to ostatni koncert tegorocznej 
Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, więc po-
prosiliśmy o krótkie podsumowanie dyrek-
tor MDK „Prażakówka”, Barbarę Nawro-
tek-Żmijewską, która powiedziała:
– Program był urozmaicony, bo tak jak co 
roku, staraliśmy się, żeby każdy znalazł 
coś dla siebie. Propozycje zostały przyjęte 
z zainteresowaniem, można powiedzieć, 

historia  życia  wróBelka

że na wszystkich koncertach mieliśmy 
komplet. Otwierający ustrońską Jesień 
„Koncert Trzech Tenorów” to już marka 
sama w sobie i wiemy, iż na hasło  „artyści 
Teatru Muzycznego w Poznaniu” zareagu-
ją melomani w Ustroniu i całym powiecie. 
Tym razem panowie przedstawili nie 
tylko utwory operetkowe i operowe, ale 
także standardy muzyki popularnej, m.in. 
Elvisa Presleya. Wyjątkowo wysoki po-
ziom zaprezentowali wykonawcy podczas 
Koncertu Młodych Talentów. Prezentację 
uzdolnionej młodzieży organizujemy od 
kilku lat i zazwyczaj cieszyła się mniej-
szą popularnością niż inne propozycje,  
a w tym roku sala była pełna. Koncert Ada-
ma Makowicza jak zwykle przyciągnął 
koneserów, a pianista zachwycił improwi-
zacjami utworów Chopina i standardami 
jazzowymi. Zainteresowanie koncertem 
„Listy na wyczerpanym papierze” przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. Musieli-
śmy zorganizować dwa koncerty, a i tak 
bilety sprzedaliśmy co do jednego. Rodzi-
mych artystów – Marysię Górniok-Matulę 
i Kacpra Matulę, którzy śpiewali piosenki 
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, 
oklaskiwało w sumie ponad 300 osób. 
Widać, że mieszkańcy naszego miasta  
i regionu lubią również piosenkę francu-
ską, bo na ostatnim koncercie również 
odnotowaliśmy komplet. Ustrońska Jesień 
Muzyczna wpisała się już na stałe w kalen-
darz imprez muzycznych nie tylko miasta. 
Przyjeżdżają do nas mieszkańcy wszyst-
kich miejscowości ziemi cieszyńskiej, spo-
ro mamy widzów ze Śląska. Zauważyłam 
też, że coraz częściej w „Prażakówce” 
bywają osoby nie mieszkające na stałe  
w Ustroniu, a posiadające tu mieszkania  
i przyjeżdżające na weekend, oraz Polacy 
mieszkający na stałe za granicą, głównie 
Niemcy.                 Monika Niemiec 

g. nowakowski prezentuje uciski.                             fot. m. niemiec
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kieDy  zakwitną  krokusy
W ubiegłym roku szkolnym 2012/2013 

uczniowie klasy 1a i 1b naszego gimnazjum 
przystąpili do realizacji międzynarodowego 
projektu edukacyjnego KROKUS. Pro-
jekt ten został zapoczątkowany w 2005 r.  
w Irlandii. Obecnie bierze w nim udział 
około 4500 uczniów ze szkół w Irlandii, 
Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Polsce.

W ramach projektu Irlandzkie Towarzy-
stwo Edukacji o Holocauście przekazuje 
szkołom cebulki żółtych krokusów, które 
sadzone są dla uczczenia pamięci półtora 
miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy 
dzieci zamordowanych przez Niemców 
w czasie Holocaustu. Żółte kwiaty przy-
pominają żółte Gwiazdy Dawida, które 
Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu krajach 
okupowanych przez nazistowskie Niemcy. 
Ich kwitnienie ma dla nas również symbo-
liczny wymiar – krokusy przetrwały zimę  
w ziemi i rozkwitły jako jedne z pierwszych 
kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej 
wiosny.

Projekt realizowaliśmy pod kierunkiem 
nauczycieli – pani Olgi Buczak i pani Anny 
Sikory a nauczycielem wspomagającym była 

uczestnicy projektu krokus: uczniowie gimnazjum nr.1 im. prof.Jana szczepańskiego w ustroniu.

pani Małgorzata Szcześniewska-Gawlas.
A oto jak pracowaliśmy nad projek-

tem. Jeszcze przed otrzymaniem przesyłki  
z cebulkami kwiatów, pani Olga Buczak 
nauczyciel historii wprowadziła nas w te-
matykę Holocaustu oraz przydzieliła gru-
pom zadaniowym szereg zagadnień do 
opracowania. Pracowaliśmy nad tematami: 
„Tożsamość żydowska”, „Tradycja Żydów”, 
„Historia Żydów”, Antyjudaizm” oraz „Lu-
dobójstwo”.

W połowie października 2012 r. wyko-
naliśmy pierwszą część projektu a mia-
nowicie zasadziliśmy na trawniku przed 
naszą szkołą otrzymane cebulki krokusów. 
Część uczniów biorących udział w projek-
cie miała za zadanie stworzyć kalendarium 
wzrostu krokusów i wypełniać go na bie-
żąco. Kolejnym etapem realizacji projektu 
było wyświetlenie dla wszystkich uczniów 
naszego gimnazjum  filmu Andrzeja Wajdy 
pt. „Korczak” poświęconego losom dzieci 
żydowskich z warszawskiego getta, które 
Niemcy zagazowali w obozie zagłady  
w Treblince. Pod koniec marca zakwitły 
pięknie, wszystkie zasadzone jesienią 

P R Z Y G A R N I J  zw ie r zaka !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie zwierzęciu domu oraz podpisanie umowy adopcyjnej.
 Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, tel. 782 71 77 71, e-mail: dea2@op.pl. 

Wszystkie zwierzęta z cieszyńskiego schroniska można zobaczyć 
na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl 

NelI
Neli trafiła do fundacji razem z piątką swojego rodzeństwa. Z całej rodzinki 

była najbardziej nieśmiała, nieufna, wystraszona, na początku trochę fuczała 
na ludzi. Teraz, gdy została sama, całkowicie się oswoiła, uwielbia zabawę 
w chowanego, bieganie za piłką, skakanie po meblach. Gdy się zmęczy 
wygrzewa się przy piecyku mrucząc z zadowolenia. Jest bardzo wesołą małą 
rozrabiarą. Kotka została dwukrotnie odrobaczona, za kilka dni zostanie za-
szczepiona. Jest zdrowa, korzysta z kuwety, ma około 10 tygodni. Na nową 
rodzinę czeka w domu tymczasowym fundacji „Lepszy Świat” w Ustroniu. 
Można o nią pytać pod numerem telefonu 782 71 77 71.

krokusy, a my przystąpiliśmy do kolejnej 
części projektu, czyli wykonania dużej ga-
zetki tematycznej, która zawisła na szkol-
nym korytarzu. Miała za zadanie zapoznać 
nasze koleżanki i kolegów z tematyką 
Holocaustu oraz przypomnieć 70. rocznicę 
Powstania w Getcie Warszawskim.

Zakończenie projektu odbyło się  
w Krakowie na Kazimierzu w Żydowskim 
Muzeum Galicja dokąd pojechaliśmy na 
wycieczkę.W muzeum uczestniczyliśmy  
w warsztatach na temat zagłady Żydów 
oraz zwiedziliśmy teren dawnego kra-
kowskiego getta w Podgórzu.Przekaz 
pani przewodnik był dla wielu z nas praw-
dziwym wstrząsem.Zajęcia w muzeum 
prowadzili studenci judaistyki, bardzo 
zaangażowani i entuzjastycznie podcho-
dzący do swojej pracy.

Udział w projekcie dostarczył nam wiele 
satysfakcji, wiedzy, pobudził do refleksji 
nad tragiczną przeszłością.

Całkiem niedawno zasadziliśmy żółte 
krokusy przed naszym gimnazjum, ruszył 
kolejny rok realizacji ciekawego projektu.

                    Uczestnicy projektu z G-1         
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krzyżówka   krzyżówka   krzyżówka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

PoZIoMo: 1) był kioskowym monopolistą, 4) do zabaw 
i gier, 6) dodatek do spodni, 8) nic się nie dzieje, 9) u boku 
pana, 10) kolejka sklepowa, 11) magazyn z towarem,  
12) rabaty, 13) turecka metropolia, 14) sąsiad Iraku,  
15) rodzaj studni rurowej, 16) w wojsku króla Chrobrego, 
17) meksykański Indianin, 18) rysował piórkiem i węglem, 
19) żona Zeusa, 20) pastor ze Szczyrku.
PIoNoWo: 1) dawny zapiśnik, 2) dowódca wojsk 
rzymskich, 3) pies zaprzęgowy, 4) przeróbka utworu,  
5) wędrował w taborze, 6) spodnie pradziadka, 7) komunia 
święta, 11) poddasze, 13) Antoni dla znajomych, 14) syn 
Dedala.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 6 grudnia.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 46

LeGIoNoWe BIeGaNIe
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Martyna 

Dziadek z Ustronia, os. Manhatan. Zapraszamy do 
redakcji. 

 

NoWe KSIĄŻKI:

eryk ostrowski - „Charlotte Bronte i jej siostry śpiące”
Dogłębne kompendium na temat życia i twórczości sióstr Bron-

te. Tylko czy Emily i Anne Bronte rzeczywiście istniały? A może 
to Charlotte jest autorką wszystkich książek firmowanych nazwi-
skiem sióstr? Może to ona stworzyła legendę o trzech genialnych 
dziewczętach? Biografia, którą czyta się jak dobry thriller.

Beata Pawlak - „aniołek”
Pełna miłości i symboli opowieść o nieoczywistej obecności 

drugiego człowieka. 
Na jej podstawie powstał film „Wszystkie kobiety Mateusza”,  

częściowo zrealizowany w Cieszynie. Według wielu opinii książ-
ka jest zdecydowanie ciekawsza…

lato 2014 - czas zacząć letnie szaleństwo!
nowe  kierunki  i  programy  zwieDzania

najwyższe rabaty! wszystkie gwarancje!
wczesna rezerwacJa – pula mieJsc ograniczona

Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

o G ł o S Z e N I e 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ustroń

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. poz. 647 z 
2012 r. ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (j.t. Dz. U. poz. 1235 z 2013 r.), zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego pro-
jektu, w dniach pracy urzędu od 9 grudnia 2013 r. do 13 stycznia 
2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 
w Wydziale Inwestycji, architektury i Gospodarki Gruntami (po-
kój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek)  
w Sali Sesyjnej o godzinie 14.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
studium.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta Ustroń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2014 
r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej 
zamieszczone zostaną informacje o dokumentach:

- o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ustroń,

-  o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do 
projektu zmiany studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt 
studium uwarunkowań wymieniony wyżej podlega strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
3 lutego 2014 r. do Burmistrza Miasta Ustroń.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Ustroń.          Burmistrz Miasta Ustroń 

Pisząc list do redakcji nt.  śmieci na targowisku, nie spodzie-
wałem się tak szybkiej reakcji. Już na drugi dzień po ukazaniu się 
gazety śmieci zostały uprzątnięte. Z jednej strony należy się cieszyć, 
że nasz głos nie pozostaje wołaniem na pustyni, z drugiej trochę 
to smutne, że dopiero po interwencji mieszkańców robi się to co 
powinno być robione w ramach podpisanych umów i obowiązków. 
Apeluję do wszystkich mieszkańców naszego pięknego miasta, aby 
nie pozostawali obojętni na wszelkie  zauważone nieprawidłowości. 
Piszcie, nagłaśniajcie, efekty na pewno będą. A że warto, wystarczy 
spojrzeć na skrzyżowanie w Nierodzimiu – duża sprawa i śmietnik 
na targowisku – malutka sprawa. Małe i duże tworzy całość. Po-
zdrawiam wszystkich i życzę wytrwałości.

                                              Nazwisko do wiadomości redakcji 

list  Do  reDakcJi
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w ubiegłym tygodniu na ul. ogrodowej pojawiły się słupki odgradzające chodnik od jezd-
ni. wielu kierowców załatwiających swe interesy w centrum parkowało na chodniku swe 
pojazdy. kiedyś był tam znak zakazu postoju, ale nieskuteczny. gdy znak zniknął piesi nie 
mogli korzystać z chodnika, bo parkowały tam samochody. chodzili więc środkiem ulicy 
ogrodowej. Jak wyjaśnia sekretarz miasta ireneusz staniek słupki postawiono, gdyż chodzi 
głównie o bezpieczeństwo pieszych, a co do parkowania, to tuż obok jest miejski parking, 
na którym prawie zawsze są wolne miejsca.                                                    fot. w. suchta

Trwa cykl wykładów organizowanych 
w ramach Klubu Zdrowia prowadzonego 
przez lokalną filię Chrześcijańskiej Służ-
by Charytatywnej (ChSCh). Co miesiąc 
osoby zainteresowane zagadnieniami 
związanymi z profilaktyką, zwalczaniem 
chorób mogą posłuchać ciekawej pre-
lekcji. W październiku przyjechał do 
Ustronia zielarz Andrzej Wojtkowski  
i opowiadał o leczniczych właściwościach 
ziół rosnących w naszym najbliższym 
otoczeniu. Listopadowe spotkanie klu-
bu było poświęcone dzieciom, a jak to 
zrobić, żeby były zdrowe, pełne energii, 
lubiane, uczynne, a przy tym asertywne, 
doradzała logopeda Jolanta Falana-Ko-
złowska. Bezpłatne spotkania odbywają 
się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1, 
przy ul. Partyzantów 2. Więcej o klubach 
zdrowia można przeczytać pod adresem: 
www.kluby-zdrowia.chsch.pl, a o pomocy 
zdrowotnej: www.zdrowie.chsch.pl. Moż-
na też wspomóc działalność dobroczynną 
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej - 
Filia Ustroń,  ul. Długa 49, 43-450 Ustroń, 
konto: 26 1240 1994 1111 0010 3045 
8599, przelew online: http://www.chsch.
pl/zloz_dar/filie/ustron/.                      (jl) 

Jak zaDBać 
o rozwóJ Dziecka

Podczas rozmowy, której zapis ukazał 
się w GU nr 46/2013, Karolina Kidoń zdra-
dziła, że szykuje się wielki powrót zespołu 
Puste Biuro. Właśnie z tą formacją woka-
listka święciła największe triumfy. Razem 
zdobywali  laury na Rawa Blues Festival  
w 2007 i 2008 roku, na Blues Woman’s 
Festiwal, Przystanku Woodstock 2008 i na 
Olsztyńskich Nocach Bluesowych. Wystąpi-
li na wielu innych prestiżowych imprezach,  
a nawet zostali okrzyknięci nadzieją pol-
skiego bluesa. Czy są nią nadal, czy może 
teraz już filarem tego gatunku w kraju, 
będzie można się przekonać podczas pierw-

szego po reaktywacji koncertu, który odbę-
dzie się 7 grudnia w Etno Chacie „Topolej”  
w Goleszowie. Członkowie zespołu za-
powiadają nowe piosenki i świeżą ener-
gię. Zobaczymy oczywiście białą kobietę  
o czarnym głosie – Karolinę Kidoń, trzy 
utalentowane wokalistki: Monikę Cza-
ję, Justynę Cieślik-Szendzielorz, Bogu-
miłę Kowalczyk oraz Karola Pykę na 
klawiszach, Piotra Hetnała na gitarze, 
Mateusza Jachyma na gitarze basowej  
i Eryka Urbańca na perkusji. Koncert bę-
dzie promował maxi singiel grupy, wstęp 
kosztuje 10 zł.                               (mn) 

powrót Do pustego Biura
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– Przeciwnicy zrobili na mnie wrażenie, 
dużo lepsze od Mysłowic, gdzie z kolei my 
przegraliśmy – mówi Piotr Bejnar, trener 
drużyny juniorów młodszych MKS Ustroń 
startującej w rozgrywkach wojewódzkich. 
Ostatni mecz nasza drużyna rozegrała  
u lidera w Piekarach Śląskich, a mecz 
obserwowało blisko dwustu kibiców.

Drużyna gospodarzy powstała z dwóch 
klas sportowych piłki ręcznej. Obecny 
trener z ponad 50 chłopaków wybrał 26 
najlepszych, ma więc możliwość wielu 
zmian, rotacji w przeciwieństwie do Piotra 
Bejnara grającego praktycznie jednym 
składem. Ponadto zawodnicy z Piekar 
przewyższali naszych fizycznie.

Całe spotkanie wyrównane. W pierwszej 
połowie przez 25 minut żadna z drużyn 
nie zdobywa wyraźnej przewagi, cały czas 
albo remis, albo jednobramkowa prze-
waga. W końcówce to MKS rzuca dwie 
bramki i wychodzi na prowadzenie.

Druga połowa to już zdecydowany atak 
gospodarzy, rzucają cztery bramki i z kolei 
oni wychodzą na dwubramkowe prowa-
dzenie. Taką przewagę utrzymują przez 
25 minut. I ponownie o wyniku decyduje 
zdecydowanie lepsza końcówka naszej 
drużyny. W ostatnich minutach MKS 

zdobywa trzy bramki i wychodzi na jed-
nobramkowe prowadzenie. Tymczasem 
sędzia z niewiadomych powodów na dwie 
minuty przed końcem odgwizduje rzut kar-
ny dla gospodarzy, dodatkowo wyklucza  
z gry Marka Cholewę i do końca MKS gra 
w osłabieniu. Piekary strzelają karnego 
w słupek. Ponadto dwukrotnie bramkarz 
MKS Witold Chwastek broni w sytuacji 
sam na sam.

Po meczu trener P. Bejnar powiedział: 
– Był to najcięższy mecz w naszej trzy-
letniej karierze. Emocji co nie miara, 
bardzo dobry poziom sportowy. W drugiej 
połowie mieliśmy trochę szczęścia, bo 
mogli odskoczyć na większą przewagę, 
dodatkowo wyłączyli z gry Marka Chole-
wę i grało się trudno w ataku. Nie wyko-
rzystaliśmy żadnego z trzech okresów, gdy 
graliśmy w przewadze. Piekary są jednym 
z kandydatów do mistrzostwa, a zwycię-
stwo na ich terenie jest sukcesem, małym 
szokiem w środowisku na Śląsku. Wynik 
niski co świadczy o dobrej grze obronnej 
obu zespołów. Do tej pory Piekary rzucały 
nawet po 40 bramek w meczu. Był to jeden 
z najlepszych rywali, z którymi do tej pory 
graliśmy. Twarda męska walka, ale bez 
złośliwości. Przeciwnicy się szanowali, 

mały  szok  na  śląsku atmosfera fair play. Dobre sportowe wi-
dowisko. Sukces cieszy, ale już patrzymy 
do przodu.

MKS wystapił w składzie (w nawiasach 
skutecznośc bramkarzy i zdobyte bramki):
Skład MKS Ustroń:

Kamil Kopieczek, Damian Kurowski, 
Witold Chwastek (14/34) – Michał Jopek 
(3), Mateusz Turoń (2), Krzysztof Bielesz 
(5), Marek Cholewa (3), Dawid Jenkner 
(2), Adrian Miśkiewicz (3), Arkadiusz 
Czapek, Marcin Oświecimski, Szymon 
Gogółka (3), Krzysztof Kotela. 

Drużyna młodzików w piłce ręcznej MKS 
Ustroń przegrała na wyjeździe z liderem 
MKS Zryw Chorzów  25:16 (13:6).              
                                      Wojsław Suchta

turNIeje
młoDziczek

Trwają siatkarskie rozgrywki woje-
wódzkie, w których uczestniczą drużyny 
młodziczek i kadetek TRS „Siła” Ustroń 
trenowane przez Zbigniewa Gruszczyka. 
W minionym tygodniu kadetki grały w So-
snowcu, gdzie po zaciętej walce pokonały 
tamtejszy Płomień 2:3. Młodziczki grają 
systemem turniejowym, a za przeciw-
niczki mają UKS Jedynkę Rybnik, BKS 
Aluprof Bielsko-Biała i UKS COS Olimp 
Szczyrk. 16 listopada w Ustroniu nasze 
siatkarki wygrały z Rybnikiem 2:0 i prze-
grały ze Szczyrkiem 0:2. 23 listopada grały  
w Rybniku, gdzie pokonały gospodynie 
0:2 i przegrały z BKS 1:2. 
– W Rybniku trudny turniej, a liczyłem na 
walkę z Aluprofem i dziewczyny wygrały 
pierwszego seta do 17. Potem coś się za-
cięło, jak to w żeńskiej siatkówce bywa,  
a dziewczyny nie mogły wrócić do normal-
nej gry – mówi Z. Gruszczyk. – W grupie 
zespoły na podobnym poziomie. W Rybni-
ku miałem do dyspozycji całą dwunastkę, 
ale niestety nie daliśmy rady. Kadetki  
w Sosnowcu wygrały z dobrą drużyną. 
Myślałem, że grając o miejsca 18-24, trafi-
my na słabsze zespoły, tymczasem okazało 
się, że one też przegrały awans do grupy 
wyżej, tak jak my, jednym setem.

Młodziczki w swojej grupie zajmują 
pierwsze miejsce, kadetki drugie ze stra-
tą punktu do drużyny z Rybnika.   (ws) 

11	 MOSiR	I	Mysłowice	 9	 18
2 MKS Ustroń 9 16
3	 GKS	Olimpia	I	Piekary	Śl.	 9	 16
4	 KS	Viret	CMC	Zawiercie	 9	 12
5	 MKS	Siemianowice	 9	 12
6	 MKS	Zryw	Chorzów	 8	 10
7	 UKS	MOSM	Bytom	 9	 6
8	 SPR	Zagłębie	Sosnowiec	 9	 6
9	 GKS	Olimpia	II	Piekary	Śl.	 9	 4
10	 SPR	Pogoń	1945	Zabrze	 8	 3
11	 SPR	Grunwald	Ruda	Śl.	 9	 3
12	 MOSiR	II	Mysłowice	 9	 1

GKS olimpia I Piekary Śląskie - MKS Ustroń 20-21 (11-13)

poprzedni turniej młodziczki rozegrały w ustroniu.                                          fot. w. suchta
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21 listopada w Domu Strażaka w Lipowcu odbyło się zebranie 
mieszkańców, które prowadził przewodniczący Zarządu Osiedla 
Lipowiec Antoni Kędzior. Na zebranie przyszło 68 mieszkańców, 
więc była to frekwencja rzadko spotykana w innych dzielnicach 
Ustronia. (...) Sporo miejsca poświęcono osobom, które do kana-
lizacji jeszcze się nie podłączyły. – Cieszę się z tego co zrobiono, 
bo kosztowało to 10 lat zachodu, agitowania, czasem bez poparcia 
innych radnych – mówił Wiktor Pasterny. – Martwi mnie, że tylu 
ludzi jeszcze nie chce się podłączyć. Co zrobić, żeby ich zachęcić? 
Uciecha iść teraz lipowskim chodnikiem. Dawniej obok niektórych 
budynków trzeba było nos zatykać.

Ledwo w ratuszu spadł kawałek sufitu, a już w całej Polsce 
podniósł się szum, że się gmina w Ustroniu wali. Nikomu jednak 
nic się nie stało, a budynek  ratusza faktycznie wymaga remontu. 
Bo co też będą pisać, gdy zaczną się walić sufity. 

– Nie rozumiem tych młodych kobiet, które ciągle narzekają, że 
nie mają czasu – mówi pani Maria Marianek z Lipowca, znana  
z ciekawej twórczości. – Ja mam tyle zajęć, a byłabym nieszczęśli-
wa, gdybym musiała siedzieć bezczynnie. Już od dziecka lubiłam 
rękodzieło. Sama robiłam zabawki, bo rodzice nie kupowali nam 
lalek, samochodów. (…) Kiedy urodziły się dzieci, pani Marian-
kowa, miała znacznie mniej czasu. Ale swojej pasji nie zarzuciła. 
Realizowała ja nadal, szyjąc wszystkie dziecięce ubrania, wraca-
jąc do robienia zabawek. (…) Teraz (…) może myśleć o twórczo-
ści w sposób niekomercyjny. Wycięte drzewo, zużyte plastikowe 
butelki po napojach, widokówki, gazety, magazyny, zdjęcia. Pani 
Mariankowa wszystko to traktuje jako materiał twórczy.

Marcin Hałat z Lipowca, po koncercie, na którym wystąpił  
z Adamem Makowiczem powiedział: Od pierwszego koncertu mi-
nęło już bądź co bądź pięć lat. Wiele się przez ten czas wydarzyło, 
na pewno sporo ciekawych doświadczeń, które mają wpływ na 
grę. Po raz pierwszy spotkaliśmy się, gdy miałem 16 lat. Był to dla 
mnie pamiętny moment. Po usłyszeniu pierwszej płyty jazzowej 
z nagraniami właśnie w wykonaniu Adama Makowicza z towa-
rzyszeniem innych wspaniałych muzyków, zafascynowała mnie ta 
muzyka i stwierdziłem, że bardzo chciałbym kiedyś pana Adama 
poznać. Moje marzenie spełniło się już dwa lata później. Na to 
spotkanie zostałem zaproszony z instrumentem. Graliśmy razem 
przez parę dobrych godzin. (…) To pierwsze spotkanie (…) wiele 
mi uświadomiło i otworzyło mnie na to, co przyszło potem. Ciągle 
się uczę. Jestem na katowickiej Akademii Muzycznej na Wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Równolegle jestem na III roku Wy-
działu Instrumentalnego Krakowskiej Akademii Muzycznej. 

            Wybrała: (mn)

www.ustron.pl

dziesięć  lat  temu

30 XI 12.00      Uroczystość patriotyczna - rocznica śmierci  
             partyzantów Oddziału AK „Czantoria”, dolna 
             stacja KL „Czantoria”
30 XI 16.00      Prelekcja Zbigniewa Legierskiego na temat  
             „Lotnicy z Ustronia w Polskich Siłach Powietrz- 
             nych w Wielkiej Brytanii", Muzeum Ustrońskie
2  XII  12.45     Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla 
             uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów, MDK 
             „Prażakówka”
08 XII. 12.00      Spotkanie z Mikołajem, Rynek
08-15 XII 
         12-18     Jarmark Bożonarodzeniowy - handel świątecz 
             ny, Rynek 
09 XII  16.00      Finał X Konkursu Gwary: „Po cieszyńsku po  
             obu stronach Olzy”, MDK „Prażakówka”

*    *    *

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 
pomiar. RATY 0%. 728-340-518,  
33-854-22-57. www.komandor-
ustron.pl

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

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

Pokój do wynajęcia. (33) 854-71-
37, 665-87-5678.

Sprzedam drewno opałowe buk. 
507-872-362.

Usługi stolarskie: zabudowy, 
meble itp. 33 854-43-86, 601-
821-157.

Sprzątanie mieszkań 609-835-
209.

Kupię zbiornik hydroforowy 
350-450l. w dobrym stanie. 505-
168-217.

Wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy 40m2, Gościradowiec. 
505-168-2175.

Poszukuję M-2 lub pokoju do 
wynajęcia. 600-550-554.

Wynajmę garaż w centrum Ustro-
nia. Niezależny wjazd. 608-480-
683.

Pokój do wynajęcia z łazienką. 
503-814-876.

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

Przyjmuję zapisy na ŚWIĄ-
TECZNE GĘSI, KACZKI, KRÓ-
LIKI, Wszystko z domowego 
chowu, oraz na SWOJSKIE 
WYROBY WĘDLINIARSKIE. 
510-334-100.

Drewno kominkowe: buk, brzoza, 
świerk, podpałkowe, muł, węgiel 
groszek, brykiet. TRANSPORT. 
33/854 47 10.

28.11     pod najadą     ul. 3 maja 13   tel. 854-24-59
29-30.11  na szlaku     ul. 3 maja 46    tel. 854-14-73
1.12     Venus     ul. grażyńskiego 2    tel. 858-71-31
2-4.12    centrum     ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
5-6.12    na zawodziu     ul. sanatoryjna 7   tel. 854-46-58

Jeszcze niedawno staliśmy w takich kolejkach.           fot. w. suchta	

*    *    *

*    *    *

Protezy zębowe na NFZ
GaBINet StoMatoLoGICZNy

Lek. stom. Alicja Kiecoń

Gabinet czynny: Pn, Wt, Czw 14-20, Śr, Pt 9-15
Ustroń, ul. Mickiewicza 14, tel. (33) 854-25-29



28 listopada 2013 r.   Gazeta Ustrońska   15

felieton

felieton
tak sobie myślę

Podróże 
sentymentalne

adwent

Powiadają, że starszy człowiek żyje głów-
nie wspomnieniami. Chętnie wraca do 
tego, co było. Ma świadomość, że to, co 
najważniejsze w jego życiu już się zdarzyło, 
jest przeszłością. Chciałby do tego wrócić, 
przypomnieć sobie dawno minione dni 
i przeżyć je jeszcze raz. Odbywa wtedy 
sentymentalne podróże. Jedzie do miejsc, 
w których upłynęła większa czy mniejsza 
część jego życia. Wraca do przeżyć i wyda-
rzeń, które kiedyś uczyniły go szczęśliwym. 
Im bardziej czuje się nieszczęśliwym, tym 
bardziej potrzebuje wspomnień dawnego 
szczęścia. Im bardziej doskwiera mu samot-
ność, tym bardziej tęskni za tymi, których 
bliskość była dla niego uszczęśliwiająca.

Najwyraźniej i dla mnie przyszedł czas 
takich sentymentalnych podróży. Pewnie 
ma to związek z moim jubileuszem 50-lecia 
pracy zawodowej. To czas na przypomnie-
nie i podsumowanie tych minionych lat.  
A więc czas powrotu do rodzinnego miasta 
i do tych kolejnych miejsc mojej pracy.  

I tak po Warszawie i Tomaszowie zawę-
drowałem do Łodzi. Razem z przyjaciół-
mi wspominaliśmy czasy naszej młodo-
ści, naszych wspólnych spotkań, rozmów  
i działań. A każde z nas wspominało też 
swoje własne przeżycia i dokonania z tych 
lat. Jakże niewiele wtedy potrzeba było nam 
do szczęścia. Wystarczało to, że mogliśmy 
być razem. Dla mnie oznaczało to przede 
wszystkim bycie z moją Ukochaną Żoną. 
Dlatego też szczególnie boleśnie odczuwa-
łem jej brak podczas naszych sentymental-
nych spacerów po Łodzi. Wszak zbliża się 
druga rocznica jej śmierci. I tak to niestety 
jest, że powrót do przeszłości niesie nie 
tylko wspomnienia szczęśliwych, ale także 
i nieszczęśliwych zdarzeń. Przypomina 
o zmiennych kolejach ludzkiego życia,  
o mijającym czasie i mijającym życiu.

Zaproszono nas na herbatkę parafialną 
w kaplicy, gdzie kiedyś w czasach na-
szej młodości wystawialiśmy deklamatoria  
i sztuki religijne. Dano mi do ręki mikro-
fon i poproszono, abym coś powiedział.  
I wtedy wydawało mi się, że czas się cofnął 
i mam powiedzieć jakiś wiersz. Wiadomo 
jaki. Zapamiętano mnie z wiersza M. Quoist 
„Panie, mam czas”. Sam byłem ciekaw, czy 
go jeszcze pamiętam. Chyba tak, chociaż 
może nie całkiem dokładnie. I mówiłem 
o tym, jak nam czas ucieka i w każdym 
okresie naszego życia narzekamy na brak 

czasu. I przechodzimy przez życie śpiesząc 
się, pędząc i zawsze brak nam czasu, brak 
nam nawet dużo czasu. Aż przychodzi ta 
chwila, kiedy już naprawdę nie mamy czasu. 
Chodzi więc w życiu o to, aby właściwie 
wykorzystać ten czas, który mamy, bo on 
przemija i już nie wraca.

I tak sentymentalna podróż do przeszłości 
przywiodła mnie do myśli o przemijaniu 
czasu i o tym, że nie zawsze możemy być  
z tymi, który są nam najbliżsi. 

Czas mija i wszystko zmienia się wokół 
nas. I nasza Łódź się zmieniła i my się 
zmieniliśmy. Wieczorem oglądaliśmy nie-
wielkie czarno-białe zdjęcie naszej grupy 
sprzed prawie pięćdziesięciu laty. Byliśmy 
w strojach, w których wystawialiśmy sztu-
kę o wskrzeszeniu Łazarza (sami sobie te 
stroje uszyliśmy) i trudno nam było po-
znać samych siebie. Trzeba było korzystać  
z pomocy okularów, a nawet lupy. A mimo 
to, nie byliśmy zgodni, co do jednej osoby 
na tym zdjęciu.

Ten powrót do przeszłości obudził w nas 
mieszane uczucia. Wróciliśmy jednak do 
Ustronia zadowoleni, że mogliśmy odbyć 
tę sentymentalną podróż i być przez krótki 
czas w gronie przyjaciół z czasów młodości. 
Pewnie choć w jakiejś części zaspokoiliśmy 
potrzebę, która jest w nas, a pewnie też 
w każdym, szczególnie starszym czło-
wieku, powrotu do przeszłości.Jerzy Bór 

Zbliża się przed bożenarodzeniowy okres 
adwentu. Najpierw jeszcze przed nami an-
drzejki, ostatnia zabawa przed okresem wy-
czekiwania na Narodziny Pana. Pamiętam, 
jak w minionym wieku, będąc członkami 
Związku Prawników Polskich (ZPP) Koło 
w Cieszynie, organizowaliśmy spotkania 
andrzejkowe w cieszyńskim sądzie. Ile to 
przemyślnych konkursów odbywało się 
podczas takiego spotkania. Sędziowie, pro-
kuratorzy (w najmniejszej ilości), adwokaci 
i radcowie prawni prześcigali się w swoich 
oratorskich umiejętnościach. Tuż przed 
tradycyjnym laniem wosku, jako ostatnia 
konkurencja, miała miejsce „bitwa morska”. 
Do miednicy wypełnionej wodą kładziono 
maleńkie łódeczki zrobione ze skorupek 
orzecha włoskiego z masztami z zapałki  
i malutkimi żagielkami z papieru. Zabawa 
polegała na delikatnym dmuchaniu w żagle, 
by łódeczki popłynęły na stronę przeciwnika. 
Do dziś mam przed oczami, jak mój patron  
mecenas śp. Henryk Szczurek z iście adwo-
kacką klasą przegrywa swoją bitwą morską  
z młodziutką asesorką sądową. A potem 
lanie wosku i te wymyślne interpretacje od-
lanych symboli. Nikt inny, poza prawnikami, 
nie wpadłby na takie tłumaczenia odlanych 
z wosku figur.

A dziś nic, tylko szał zakupów. Już nieba-
wem się zacznie!

W moim dzieciństwie zabawek się nie 
kupowało. Zabawki się robiło. Moja babcia 
Kasia uszyła mi pierwszą zabawkę, szma-
cianego Wacka, wypchanego trocinami. 

Żywotność Wacka była niejako dostoso-
wana do okresu, na jaki go potrzebowałem. 
Szybko bowiem zaczęły wysypywać się  
z niego trociny i wówczas, tego nie zapomnę 
do śmierci, moja ukochana Mama, na moich 
oczach, wrzuciła Wacka do pieca, mówiąc: 
„jesteś już dużym chłopczykiem, więc lal-
kami bawić się nie będziesz”. Pomysł na 
wychowywanie dzieci w kulturze gender 
jeszcze się nie narodził, musiał jednak już 
być w głowie jakiegoś szatana! Jak miałem 
cztery lub pięć lat, to mój śp. Ojciec po-
stanowił zrobić mi na prezent pod choinkę 
tramwaj. W tym celu zakupił dużo dykty, 
piłkę do cięcia tej dykty, tzw. laubzegę. 
Tak, ten germanizm jest pozostałością po 
zaborze austriackim. W Galicji, w języku 
potocznym, dużo było germanizmów. Otóż 
w wiele wieczorów późnojesiennych, siada-
liśmy w kuchni na rozmowy rodzinne. Tak, 
telewizji jeszcze nie było. Wtedy wieczora-
mi rozmawiało się. Przyjeżdżała też do nas 
ciotka Zocha, samotna siostra mojej babci. 
Ojciec wycinał lałbzegą okna tramwaju 
i równocześnie brał udział w rozmowie. 
Efekt tego był oczywisty. Brzdęk, i piłka 
się łamała. Ojciec, ze stoickim spokojem, 
brał z wiązki cienkich brzeszczotów, nowy 
i zakładał do ramy piłki. I znowu, wycinał 
koło tramwaju zabawki, równocześnie roz-
mawiając, brzdęk, i brzeszczot złamany!  
I tak bez końca. W efekcie tramwaj nigdy nie 
został ukończony. Stał, bez kół, pomalowany 
na biało-czerwono. Wkładałem do niego 
kręgle, które przedstawiały motorniczego  
i pasażerów. Wyglądało to jak w prawdzi-
wym tramwaju w Bielsku.

Na naszym Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, podczas ostatniej 
sesji mieliśmy wykład młodej pani profesor  

o magicznym świecie konsumpcji. Ciekawy 
i brawurowo przeprowadzony wykład uzu-
pełniany był multimedialnymi pokazami. 
Pani profesor zwróciła nam uwagę na to, 
że plany katedry w Magdeburgu i Galerii 
Krakowskiej są bardzo do siebie podob-
ne. Następnie było o monitorowaniu nas  
w galeriach handlowych, supermarketach 
i w ogóle w naszych miastach. Na końcu 
przestrzegała, że w budynku uniwersytec-
kim przy ul. Dominikańskiej w windzie 
jest zamontowana kamera monitoringu,  
a portier ma niezły ubaw, jak ktoś dłubie 
w nosie lub poprawia rajstopy. W tej samej 
chwili obok mnie siedzące panie wyraziły 
cichą dezaprobatę dla tego, co usłyszały.  
W około słychać było oburzenie eleganckich 
pań: „Kto poprawia rajstopy w windzie, to 
skandal!”. Tak więc, doszło do zderzenia, 
spojrzenia na życie, żyjącej w pośpiechu 
dzisiejszej młodzieży i jej zwyczajów, z jed-
nej strony, z rzeczywistością naszą, jak my 
to nazywamy na uniwersytecie: „będących 
w okresie stabilnej młodości” emerytów, 
z drugiej strony. Ale, żeby nie było tak, że 
jesteśmy bardzo tradycyjni, to jeszcze taki 
obrazek: Po wykładach, panie i panowie, 
wzajemnie sobie pomagając na schodach  
(w budynku na ul. Bernardyńskiej nie ma 
wind) zmierzają do wyjścia. Następnie udają 
się po dwie, trzy osoby do zaparkowanych 
wzdłuż ulicy Bernardyńskiej samocho-
dów. Tu szanowne panie, nazwijmy je tu 
symbolicznie +60, wsiadają do swych, jak 
powiedziałyby ich wnuki: „wypasionych 
gablot”, i odjeżdżają w stronę największego 
wieczornego komunikacyjnego ruchu miej-
skiego w centrum Krakowa. 

I to są prawdziwe obrazki z życia ludzi 
będących w okresie stabilnej młodości!

                                       andrzej Georg                    
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W tym sezonie kierowcy rajdowi  
z Ustronia przewodzili we wszelkich 
klasyfikacjach. Rajdowe Samochodowe 
Mistrzostwo Polski zdobył Kajetan Kaje-
tanowicz, natomiast bracia Jarosław i Mar-
cin Szejowie pewnie zwyciężyli w tego-
rocznej edycji Rajdowego Pucharu Polski. 
I Kajetanowicz, i Szejowie zapewnili sobie 
tytuły na jeden rajd przed zakończeniem 
rywalizacji. K. Kajetanowicz w ostatnim 
rajdzie nie wystąpił, wybierając ściganie 
w Austrii, bracia Szejowie zakończyli Rajd 
Cieszyńskiej Barbórki już na pierwszym 
odcinku specjalnym.

Szejowie zdobywają w sumie 87 pkt, 
wygrywając rajdy: Nadwiślański, Wisły, 
Karkonoski, Rzeszowski i Dolnośląski. 
Następny Marek Mularczyk ma 64 pkt, 
trzeci Mateusz Kubot – 52 pkt.
– Sezon rozpoczął się niefortunnie, bo 
już w pierwszym Rajdzie Świdnickim 
mieliśmy małą przygodę i nie udało się go 
ukończyć. Uderzyliśmy w kamień i auto 
nie chciało dalej jechać. Potem wszystkie 
rajdy pojechaliśmy bardzo dobrze. Auto 
było bezbłędne. Mieliśmy przygody na 
testach, ale w rajdach auto było super,  
a myśmy mogli się skupić na jeździe.

Sześć kolejnych startów to pięć razy 
pierwsze miejsce i raz drugie. Niestety 
ostatniego rajdu, Cieszyńskiej Barbórki na 
własnym terenie, nie udało się ukończyć. 
Jak podkreślają kierowcy stawka Rajdowe-
go Pucharu Polski była w tym roku bardzo 
wyrównana. Kolejne wygrane to różnice 
zaledwie sekundowe. Gdy bracia Szejowie 
zajmują drugie miejsce w rajdzie Baltic 
Cup, strata do zwycięzcy wynosi niecałą 
sekundę. Gdy w kolejnym Rajdzie Kar-
konoskim zwyciężają, ich przewaga jest 
także niewielka. Przed ostatnim rajdem  

to  trzeBa  poczuć
mistrzowscy bracia.                                                                                               fot. J. Boruta

przejazd przez puńcówkę.                                                                                    fot. ł. kufner

o drugie miejsce walczyło pięć załóg.
– O zwycięstwie zdecydowała równa 
jazda i pewne auto – mówi J. Szeja. – 
Aby zwyciężać musi być dobry kierowca  
i mieć dobry sprzęt. Inaczej się nie da. 
Porównywaliśmy się też do kierowców 
jadących w RSMP i tam, w klasie do 1,6 
mielibyśmy tytuł mistrzowski. Do aut  
o wyższej pojemności z napędem na cztery 
koła nie możemy się porównywać. Inna 
klasa. Najwięcej zadowolenia dał nam 
Rajd Karkonoski, w którym mogliśmy 
się porównać z Bryanem Bouffierem, kie-
rowcą testowym peugeota. W tym rajdzie 
jechał podobnym do nas samochodem, 
tylko w RSMP i gdy porównywaliśmy 
czasy, niewiele traciliśmy, 0,7 sekun-
dy na kilometrze. Pamiętajmy jakiej to 
klasy zawodnik, a jechał konstrukcyjnie 

autem nowszym o dziesięć lat. Panowie 
z Mistrzostw Polski tracili do niego po 
półtorej sekundy na kilometrze. To nasz 
największy prywatny sukces.

Bracia jeżdżą z czterema mechanikami. 
Jest to stała firma przygotowująca auto  
i obsługująca je na rajdzie. Jest osoba 
kręcąca materiał video, inna robi zdjęcia, 
ktoś inny pomaga w przygotowaniu mar-
ketingowym zespołu. W sumie dziesięć 
osób pracuje na wynik zespołu. Wszystko 
jest ważne także szczegóły.
– Osoba nie jeżdżąca w rajdach nie poczu-
je różnicy w dostosowaniu zawieszenia 
– mówi J. Szeja. – Nie ma uniwersalnych 
nastawów. O tym można napisać książkę. 
Dobre ustawienie trzeba poczuć, a tego 
nabiera się z kilometrami. W naszym 
pierwszym samochodzie mieliśmy za-
wieszenie dające się ustawiać, ale nie 
czułem kiedy jest lepiej, to trzeba wy-
czuć. Do panujących warunków trzeba 
dobierać opony, jest jeszcze możliwość 
ich docinania, czyli poprawiania. Jadąc w 
RPP startujemy za kierowcami z RSMP i 
trzeba pamiętać o tym, że oni wyciągają 
dużo błota na drogę.

W przyszłym sezonie bracia Szejowie 
chcą wystartować w RSMP. Na razie 
analizowany jest budżet załogi, klasy,  
w których można rywalizować. To dodat-
kowe koszty, bo w RSMP rajd trwa dwa dni,  
w RPP jeden. Po zwycięstwie w klasyfi-
kacji generalnej RPP wzrosło zaintereso-
wanie załogą z Ustronia. 
– Staramy się sprzedawać sponsorom po-
wierzchnie na samochodzie, na kaskach. 
Chyba już mogę zdradzić, że będziemy 
załogą GKF Forge i Telewizji Silesia 
– mówi J. Szeja. – Tak jak w każdym 
innym sporcie, im wyższa półka, tym 
większe nakłady. Dzięki sponsorowi, 
który zgodził się na takie auto, osiągnę-
liśmy taki wynik. Nasz główny sponsor 
GFK Forge jest zadowolony z wyniku  
i osiągniętego progresu.                       
                                      Wojsław Suchta


