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Dziś raczymy się pączkowymi delicjami.                                                                                                         Fot. W. Suchta

Włochy i anglia
okiem StuDentek

obraDy oSp

poWrót 
hutnika

zmiany W zarząDzie
1 lutego na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. na mocy uchwały powołano do 
pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Bartosza Sadowskiego 
oraz na stanowisko wiceprezesa Piotra Ciepała. Tym samym za-
kończył swoją pracę w uzdrowisku Marcin Kołtun, który prezesem 
był od lutego 2011 roku, oraz dr n. med. Dariusz Luboń do teraz 
wiceprezes, a przed prywatyzacją prezes przedsiębiorstwa. (mn) 

(cd. na str. 4)

31 stycznia odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady prowadził 
przewodniczący RM Stanisław Malina.

Radnym przedstawiono informację o wykorzystaniu funduszy 
zewnętrznych w latach 2008-2012. Łączna wartość projektów 
w tych latach to 31.213.394 zł, przy czym środki pozyskane to 
22.485.453 zł. Udział miasta wyniósł 30%. Były to następujące 
projekty (podajemy całkowitą wartość projektu i procentowy 
udział miasta):
1. Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie 
parku Kuracyjnego - 6.346.035 zł - 47%.
2. Rewitalizacja Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” - 
632.141 zł - 42%.
3. Kompleksowa modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Mickie-
wicza - 2.568.930 zł - 39%.
4. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - 
5.834.204 zł - 26%.
5. Ogólnopolska kampania „Beskidzkiej 5” - 451.281 zł - 4%.

jeDen  organizm

W niedzielę 17 lutego na stoku obok wyciągu „Solisko” na 
Czantorii odbędą się XII Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustro-
nia. Start o godz. 11.00. W zawodach uczestniczyć mogą dzieci 
z roczników od 2009 do 2003 (4-10 lat) pod nadzorem rodziców 
lub opiekunów. 

Długość trasy slalomu wyniesie 100-150 m, a zawodnicy będą 
musieli pokonać 7 bramek. Dzieci startują obowiązkowo w ka-
skach. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów od godz. 9.30 
do 10.30 w biurze zawodów na dolnej stacji kolei linowej. 

na nartach po maSkotkę
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Mł. insp. Krzysztof Chrobak 
od 1 lutego jest nowym szefem 
Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie. Poprzednio był 
pierwszym zastępcą komendan-
ta miejskiego policji w Bielsku-
Białej. W policji służy od 1991 
roku. Zastąpił mł. insp. Grzego-
rza Gładysza, który przeszedł 
na emeryturę.

Ukazał się pierwszy tom serii 
„Śląsk Cieszyński na przestrze-
ni wieków”. Książka traktuje  

o historii polskiego lotnictwa 
na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1912-1939. Jej autorem jest 
Grzegorz Kasztura, pasjonat 
lotnictwa. Zasłynął m.in. z kil-
ku akcji wydobywania wraków 
samolotów pozostałych w re-
gionie po II wojnie światowej.

Skoczowscy „fajermani” świę-
tują w tym roku jubileusz... 
140-lecia. O trzy lata wcze-
śniej powstała straż ogniowa  
w Cieszynie, która jest najstarszą  
w naszym regionie.
 
Na początku marca ma roz-
począć się remont targowiska 
rolno-spożywczego w Cieszy-
nie. W związku z tym stra-

gany zostaną przeniesione na 
sąsiedni plac parkingowy (sta-
re lodowisko) przy ulicy św. 
Sarkandra. Miasto dostało na 
modernizację blisko 650 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Inwestycja warta  
1 mln zł ma zakończyć się do 
końca sierpnia.   

Ponad półtora wieku temu 
wybudowano w Skoczowie 
synagogę. Fakt istnienia ży-
dowskiej świątyni upamiętnia 
pomnik wzniesiony w latach 
90. minionego wieku na tzw. 
Małym Rynku. 
    
Drewniany kościół w Kaczy-
cach został tu przeniesiony na 

początku lat 70. ubiegłego wieku  
z Ruptawy. Świątynię wzniesio-
no jednak w 1620 roku. Kaczyc-
ka parafia została wydzielona  
z pogwizdowskiej i samodziel-
nie funkcjonuje od 1976 roku. 

Kamil Adamek rozwiązał umo-
wę z ekstraligowym Podbeski-
dziem Bielsko-Biała i wrócił do 
swojego poprzedniego klubu 
- Drzewiarza Jasienica. Wycho-
wanek Morcinka Kaczyce woli 
grać w IV lidze.   
 
Pasażerowie autobusów miej-
skich w Cieszynie płacą drożej za 
przejazd. Ceny biletów wzrosły 
o 20 groszy, co oznacza 2,60 zł 
za jeden przejazd.       (nik) 

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

Jeżeli w chwili, gdy czytają Państwo te 
słowa, jeszcze nie stoi, to kwestia dni i po-
prawy pogody... Kamienny posąg hutnika, 
który długo zajmował niepozorne miejsce 
w zaułku parku Pokoju w Cieszynie, udało 
się odzyskać dla Muzeum Ustrońskiego. 
Nie wiadomo, co bardziej intrygujące: 
dawne losy czy obecne perypetie rzeźby. 
Jak informuje pomysłodawczyni oraz 
organizatorka jej powrotu Alicja Micha-
łek, powstała ona przypuszczalnie tuż po 
uruchomieniu huty „Klemens” i już na 
początku XIX w. trafiła do nowo zbudo-
wanej siedziby dyrekcji huty, dzisiejszego 
muzeum. Domniemywa się, iż twórcą 
posągu był Wacław Donay, autor figur 
sprzed kościoła św. Klemensa. Stwierdzić, 
że ukazuje hutnika, to za mało – owszem, 
strój postaci zawiera elementy śląskich 
mundurów górniczych z XVIII/XIX w., 
ale pewne cechy jej wyglądu sugerują 
„błękitną krew”.
- Pod czakiem widać nowoczesną jak na 
owe czasy perukę, z warkoczem zwa-
nym harcapem, przewiązanym na końcu 
kokardą. Uwagę zwracają też pantofle 
zdobione klamrami. Według mnie rzeźba 
mogła powstać jako wizerunek Albrechta 
Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego, za-
łożyciela ustrońskich zakładów hutni-
czych, którego postanowiono uwiecznić 
w mundurze branżowym. Dostrzegam 
podobieństwo, a w Wojewódzkim Urzę-
dzie Ochrony Zabytków nie zaprzeczono 
tej hipotezie – opowiada z entuzjazmem 
A. Michałek. 

Odzyskanie posągu jest tym cenniej-
sze, że po hutnictwie pozostały nam 
znikome zabytki; na dodatek pełnił on 
doniosłą rolę w dostojnych wnętrzach dy-
rekcji. Muzealna etnolog podaje przekaz 
Jana Wantuły: W półciemnej sieni domu, 
gdzie bywały biura szmelcowni, stała od 
pamięci kamienna rzeźba hutnika (…)  
i nieraz nieświadomych rzeczy wprowa-
dzała w błąd, (…) że to rzeczywiście żywy 

człowiek stoi. Kłaniano się „hutnikowi” 
z ręczną dmuchawą. Podobno raz jakiś 
góral-prostaczek stanął przed figurą po-
kornie z czapką w ręku, prosząc o przyję-
cie synka do pracy, i nawet złożył jej do 
nóg podarunek w postaci pstrągów, które 
sprytny woźny (…) zabrał dla siebie, od-
powiadając za obdarowanego, że chłopca 
przyjmie. Posąg budził więc estymę, ale 

poWrót 
„hutnika”

jedyne zachowane zdjęcie „hutnika” 	
w oryginalnej postaci. Stoi tu na podwórzu 
muzeum, na cokole z tym samym symbolem 
młotków, który zachował się na dawnej mło-
towni „teresa” w polanie. 
      Fot. ze zbiorów muzeum ustrońskiego.

jego świetność przeminęła z zamykaniem 
kolejnych zakładów i wygaszeniem wiel-
kiego pieca w 1897 r. Gdy opustoszałą 
dyrekcję przerabiano na mieszkania, mu-
siał przenieść się na podwórze, a jeszcze 
przed otwarciem Muzeum Hutnictwa  
i Kuźnictwa (1986 r.) znalazł się w depo-
zycie muzeum w Cieszynie, skąd trafił do 
sąsiedniego parku. Wnioskując o ponowne 
przejęcie rzeźby, musiano wykazać, że 
leży ono w interesie lokalnej społeczności 
i kultury regionu; ponadto „hutnik” jest 
organicznie związany z muzeum, toteż 
czas zakończyć jego tułaczkę. Nie żeby 
przeszedł na emeryturę – raczej otrzyma 
drugie życie.
- U nas będzie traktowany iście po kró-
lewsku, będziemy popularyzować historię 
i unikalność zabytku. Po renowacji stanie 
się niewątpliwie atrakcją – tłumaczy 
A. Michałek. - W parku Pokoju był ni-
komu nieznaną, zniszczoną rzeźbą, bo 
stan „hutnika” od czasu przekazania do 
depozytu bardzo się pogorszył. Brakuje 
mu obu rąk, a w lewej trzymał jeszcze 
dmuchawę. Czas pozbawił go nosa, a cały 
przód oblany jest gęstym lepikiem, co robi 
żałosne wrażenie. Po powrocie „hutnik” 
będzie wyczyszczony i zaimpregnowany. 
Na pewno zrekonstruujemy mu twarz. 
Kiedy dojdzie do siebie, umieścimy go 
w specjalnej stylowej wnęce w bocznej 
ścianie muzeum, od strony skansenu. Gra-
ficzny projekt umiejscowienia posągu był 
jednym z warunków akceptacji naszego 
wniosku przez konserwatora. 

Na razie okaleczony książę wstydzi 
się pozować, choć ciekawa byłaby foto-
grafia pokazująca jego transport; wszak 
zdjęcie z podstawy i przeniesienie do 
pojazdu masywnej figury to nie bułka  
z masłem. Ale wysiłek wart jest swej ceny. 
Przemysł stopniowo znikał z Ustronia 
– od dramatycznej dla rodzin robotników 
„przeprowadzki” walcowni do Trzyńca 
po zamknięcie Kuźni – a teraz wraca 
ten, który go zapoczątkował. Wprawdzie 
sponiewierany, lecz po paru operacjach 
znowu zacznie cieszyć oczy przechodzą-
cych ul. Hutniczą i budzić szacunek. Czy 
jego ucieszy to, co dane mu jeszcze będzie 
w Ustroniu zobaczyć, to już osobna histo-
ria.                       Katarzyna Szkaradnik 

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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�8 I �0�� r.
Jak co tydzień kontrola osób 
handlujących na targowisku pod 
kątem przestrzegania regulaminu 
targowiska i porządku publicz-
nego. Kontrolowano również 
sposób parkowania samochodów 
w okolicach targowiska. 
�9 I �0�� r.
Stałe kontrole dotyczące odśnie-
żania oraz usuwania nawisów 
lodowych nad chodnikami. 
�0 I �0�� r.
Interwencja w sprawie potrą-
conego psa przy ul. Kuźniczej. 
Wezwano pogotowie sanitarne z 
Cieszyna, które zabrało martwe 
zwierzę do utylizacji.
�� I �0�� r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
kierowcę ciężarówki, która całko-
wicie zablokowała chodnik przy 
ul. Grażyńskiego.

�� I �0�� r.
Po otrzymaniu zgłoszenia inter-
weniowano na ul. Skalica, gdzie 
drzewo przewróciło się na drogę 
i całkowicie zablokowało ruch. 
Strażnicy miejscy sami usunęli 
przeszkodę na pobocze drogi. 
Później jezdnia została dokładnie 
uprzątnięta z pozostałości gałęzi.
� II �0�� r.
Dalszy ciąg kontroli wywozu odpa-
dów komunalnych, tym razem przy 
ul. Owocowej i Sosnowej. Uwagi 
są przekazywane do Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa UM.
� II �0�� r.
Interwencja w sprawie bezpańskie-
go psa błąkającego się w okolicach 
ul. Traugutta. Piesek trafił do schro-
niska w Cieszynie.                  (mn) 

ZaKład PoGrZebowy
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

*    *    *

 

Jan Pasterny lat 78 ul. równica 16
Ci, KtórZy od naS odeSZLi:

*    *    *

*    *    *

Prof.  KUboK  o  PotrZebie  KrytyCyZmU
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. 

Dariuszem Kubokiem rodem z Ustronia, dyrektorem Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, na temat „O potrzebie kryty-
cyzmu”, które odbędzie się w sobotę 16 lutego o godz. 16.00.

*    *    *

od  adwentU  do  Św.  Jona 
dawne  ZwyCZaJe  i  obrZędy

Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” serdecznie zaprasza na 
bogato ilustrowaną promocję książki Jana Szymika - znanego  
i cenionego ludoznawcy z Zaolzia. W promocji książki „Doroczne 
zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim” udział wezmą: dr 
Grzegorz Studnicki (UŚ Cieszyn, Muzeum Śląska Cieszyńskiego), 
dr Agnieszka Pieńczak (UŚ Cieszyn), Leszek Richter (Sekcja Lu-
doznawcza ZG PZKO) oraz roztomiły Kwartet KOS, co zaśpiywo 
po naszymu, i szumnie wystrojono dziouszka od Cieszyna. 

Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 lutego o godz. 16.00.

naJLePSZe  żyCZenia  dLa  JUbiLatów:
Józef balcar      lat 91  ul. Szeroka
Helena banszel z d. Kiecoń   lat 90  ul. Zabytkowa
tadeusz Cholewa     lat 85  ul. Spokojna
bronisława Jaworska     lat 80  ul. Mokra 
Józef Kierat      lat 80  os. Manhatan
wanda Kocot z d. Smoleń   lat 80  os. Manhatan
danuta Lorek z d. Sikora   lat 85  ul. Skoczowska
Krystyna łakoma z d. matuszewska  lat 85  ul. Spółdzielcza
agnieszka madzia z d. Kołder   lat 80  ul. Lipowska
alfred mandryla     lat 85  ul. Jaśminowa
Jerzy Przeczek      lat 80  ul. Polańska
władysława remez z d. Kamińska  lat 93  ul. Chabrów
Janusz Szczuka      lat 80  ul. Dominikańska
Józef wisełka      lat 85  ul. Ślepa
anna wojtas z d. Legierska   lat 80  ul. Różana
adam Zawada      lat 85  ul. Wiśniowa

� II �0�� r.
W godzinach nocnych z parkingu 
hotelu przy ul. Turystycznej skra-
dziono samochód audi Q7.

PoLiCJa  tel. 856 �8 �0

Udana  ZbiórKa  dLa  ZwierZąt
Od 18 do 20 i od 25 do 27 stycznia w sklepach sieci Tesco od-

była się kolejna akcja zbierania pokarmu dla zwierząt pod hasłem 
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. W Ustroniu patronem 
akcji było Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” a uczniowie 
G-2 z wielkim zaangażowaniem pełnili dyżury przy specjalnym 
koszu, zachęcając klientów sklepu do zakupu karmy dla kotów i 
psów. Dzięki wrażliwości i dobremu sercu mieszkańców Ustronia 
oraz klientów sklepu zebrano 850 kg karmy suchej i w puszkach 
dla psów i 170 kg karmy dla kotów. Karma zostanie przekazana 
wolontariuszom dokarmiającym bezdomne zwierzęta. W imie-
niu stowarzyszenia i własnym pragnę serdecznie podziękować 
ofiarodawcom, obsłudze sklepu i wszystkim zaangażowanym 
osobom - koleżankom ze stowarzyszenia, pani Edycie Knopek 
i młodzieży gimnazjum za pomoc w przeprowadzeniu tej po-
żytecznej akcji.      wiceprezes SPZ „aS” b. Kaczorowska 

co napada, to zmywa deszcz.                                    Fot. W. Suchta
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jeDen  organizm
(cd. ze str. 1)

6. Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami 
uzdrowiskowymi Euroregionu Śląsk Cieszyński pomiędzy Kar-
winą i Ustroniem. Budowa parku zdrojowego z pijalnią wód 
- 4.667.227 zł - 16%.
7. Remont Muzeum Ustrońskiego - 239.549 zł - 45%.
8. Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu - 
287.277 zł - 15%.
9 Rewitalizacja byłej szkoły przy rynku wraz z otoczeniem - 
2.022.675 zł - 16%.
10. Drugi etap budowy ul. Pod Skarpą - 1.841.454 zł - 34%.
11. „Będę europrzedszkolakiem” - 993.539 zł - 5%.
12. Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych  
w klasach I-III - 226.465 zł - 0%.
13. MTB Beskidy - 66.959 - 21%.
14. Tworzenie placów zabaw przy szkołach w ramach programu „Ra-
dosna Szkoła”, zakup pomocy dydaktycznych - 47.989 zł - 0%.
15. „Radosna Szkoła”, utworzenie placów zabaw przy SP-1  
i SP-2 - 451.878 zł - 51%
16. „Radosna Szkoła”, plac zabaw przy SP-5 - 150.006 zł - 57%.
17. „Wspólnie w regionie, szkole i na boisku” - 58.658 zł - 15%.
18. Budowa ronda i rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżo-
waniu ulic: Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej - 1.775.364 
zł - 36%.
19. Edukacja przez kulturę w Przedszkolu nr 7 - 49.145 zł - 0%.
20. Zajęcia artystyczne w P-7 - 43.910 zł - 0%.
21. Angielski z muzyką w P-7 - 49.440 zł 0%.
22. „Uczę się z radością” w P-7 - 47.344 zł - 0%.
23. „Uczę się i odkrywam świat” w P-7 - 50.000 zł - 0%.
24. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście - 
1.738.237 zł - 0%.
25. Nowe możliwości dla twojej przyszłości - 500.394 zł - 11%.
26. Uczenie się przez całe życie - 73.293 zł - 0%.

Nawiązując do informacji przedstawionej radnym, burmistrz 
Ireneusz Szarzec mówił m.in.:
- Budżety unijne uchwalane są w cyklach siedmioletnich  
i obecnie mamy koniec takiego okresu budżetowego. Przed nami 
cykl na lata 2014-2020 i do niego się już przygotowujemy. Budżet 
na lata 2007-2013 był dla Polski pierwszym, w którym przez cały 
okres uczestniczyła. Cykl bieżący trwa, ale to już końcówka,  
a w podstawowych strumieniach finansowych płynących z UE 
realizowane są ostatnie projekty. Co prawda media doniosły  
o wstrzymaniu środków, ale dotyczy to Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad. My w tym zakresie nie mieliśmy możliwości sięgania 
po środki, bo w naszym mieście nie było inwestycji tej skali. Dla 
gmin największym źródłem środków europejskich były Regio-

nalne Programy Operacyjne, czyli to, co się działo na poziomie 
poszczególnych województw. W ramach RPO dla województwa 
śląskiego funkcjonowały trzy podgrupy projektów: kluczowe, 
subregionalne i konkursowe. (...) Realizowaliśmy też duży projekt 
z funduszu współpracy transgranicznej, co dotyczyło budowy 
parku zdrojowego z pijalnią wód na Zawodziu. Uczestniczymy 
również w takich programach rządowych jak „Radosna Szkoła”, 
czy w słynnych „schetynówkach”, choć w tym przypadku jest 
coraz mniejsza pula pieniędzy do podziału. Są także programy 
zwane miękkimi, czyli nieinwestycyjne, a związane np. z poprawą 
kształcenia. Jak mogliście państwo zauważyć, w różnych projek-
tach różny jest poziom dofinansowania, mogący sięgać 85-100%, 
aczkolwiek rzadko udawało się to na finalnym etapie. Związane to 
było z różnym klasyfikowaniem pewnych wydatków, nie zawsze 
jako wydatków kwalifikowanych, więc bez dofinansowania. (...) 
Moim zdaniem efekt korzystania ze środków unijnych jest przez 
państwa i mieszkańców zauważalny. Idąc przez Ustroń, co kawa-
łek można się natknąć na tabliczki oznajmiające, że dany obiekt 
powstał przy udziale środków zewnętrznych. Dotyczy to oświaty, 
sportu, turystyki, dróg, a praktycznie nie ma dziedziny, w której 
czegoś z tych środków by nie zrobiono. Skala pozyskanych ponad 
31 mln złotych też mówi sama za siebie, bo to połowa naszego 
budżetu. Trzeba tu pamiętać o tym, w jaki sposób te projekty 
są finansowane. Żeby wydać te trzydzieści milionów, najpierw 
trzeba je mieć, a potem odzyskiwać. Jest to przyczyną kłopotów 
samorządów, co było naszym udziałem przed dwoma laty, gdy 
to nasilenie realizacji projektów współfinansowanych z UE było 
największe, a nie wszystkie środki z wcześniejszych projektów 
już zostały nam zwrócone. Jeszcze dziś z parku zdrojowego nie 
spłynęła kwota 1,4 mln zł. To potwierdza mechanizm funkcjo-
nowania tych dopłat. Czasem o środkach unijnych mówi się, że 
te pieniądze leżą na ulicy. Tu mamy przykład, jak leżą. Już rok 
park funkcjonuje, a my czekamy nadal na ponad milion złotych. 
Teoretyczne możliwości pozyskania środków a praktyczne wyko-
rzystanie to dwa różne światy. Gmina może tylko sięgać po tyle 
środków, by to nie zagrażało jej bezpiecznemu funkcjonowaniu. 
Korzystanie ze środków unijnych i nieutracenie płynności finan-
sowej to duża sztuka.

S. Malina podkreślił, że globalna kwota pozyskanych środków 
unijnych powinna ucinać wszelkie dyskusje na temat opłacalności 
przystąpienia do UE.
- Jeżeli spojrzeć na okres lat 2007-2013, a jest to okres krótki 
w życiu samorządu, to zrealizowano różne projekty na kwotę 
31 mln zł, przy czym 22 mln pozyskano z zewnątrz. Ten fakt 
sam się broni. Burmistrz wspomniał już o utrzymywaniu kon-
dycji finansowej co ma przełożenie na to, jak te środki można 
pozyskiwać, a rygory są coraz bardziej zaostrzane, jeśli chodzi 
o zadłużanie się samorządów. Pozyskanie 22 mln zł świadczy  
o tym, że ta polityka była w naszym mieście prowadzona do-
brze, a pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiło rozwój  
w różnych dziedzinach, w różnych obszarach naszego miasta. To 
godne podziwu i tu chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
mieli w tym jakikolwiek udział.

S. Malina wyraził nadzieję, że w okresie 2014-2020 też będą 
możliwości pozyskiwania takich środków, by miasto mogło się 
rozwijać.

Podczas sesji podjęto uchwały, m.in. dotyczące likwidacji 
przedszkola w Polanie, a raczej zmiany struktury organizacyjnej 
placówki oświatowej, w której obecnie mieszczą się oddziały 
Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Pierwsza uchwała 
dotyczyła likwidacji dwóch oddziałów przedszkola, druga prze-
kształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Szkołę Podstawową nr 3 
z oddziałami przedszkolnymi.

Burmistrz I. Szarzec wyjaśniał, że jest to reorganizacja. Zakoń-
czono modernizację budynku SP-3 w Polanie i teraz chodzi o to, 
by w jak najprostszy sposób szkoła i przedszkole mogły korzy-
stać z budynku, np. jadalni i stołówki. Po likwidacji przedszkola  
w Polanie przy budowie obwodnicy oddziały przedszkolne prze-
niesiono do SP-3 i tymczasowo podlegały one dyrekcji Przedszko-
la nr 1 na ul. Partyzantów. Po reorganizacji szkoła i przedszkole 
stworzą jeden organizm, co powinno ułatwić funkcjonowanie. 

Radni uchwałę podjęli jednogłośnie.
Jednogłośnie przyznano też wyróżnienia „Za zasługi dla miasta 

Ustronia” Urszuli Lapczyk i Henrykowi Banszlowi działającym 
w Towarzystwie Kształcenia Artystycznego.   wojsław Suchtaz funduszy unijnych m.in. wyremontowano szkołę.  Fot. W. Suchta
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Zdaniem 
Burmistrza

o zadaniach zleconych stowarzyszeniom 
mówi burmistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *
Od kilku lat rozstrzygane są konkursy 

ofert na realizację przez organizacje po-
zarządowe zadań publicznych finansowa-
nych ze środków gminy. Konkurs ogłasza-
ny jest na podstawie uchwały Rady Miasta 
określającej ramy przedsięwzięć.

W latach 90. nastąpił rozwój różnych 
organizacji pozarządowych. Pojawiały 
się też zadania realizowane wspólnie  
z samorządem, nowe sfery działania. Od 
początku samorządu miasto i organizacje 
pozarządowe wspólnie działały w sferze 
sportu i kultury. Współpracowano z kluba-
mi sportowymi w zakresie szkolenia dzieci 
i młodzieży, organizacji rozgrywek, ale 
także w przygotowywaniu poszczególnych 
imprez sportowych. W sferze kultury od 
początku współpracowano z zespołami 
artystycznymi, stowarzyszeniami prowa-
dzącymi zajęcia kulturalne.

Oprócz tych dwóch dziedzin z czasem 
rozwijała się współpraca z organizacjami 
prowadzącymi działalność edukacyjną  
i społeczno-opiekuńczą. Mamy stowarzy-
szenia pomagające pewnym grupom osób 
potrzebujących. Są też stowarzyszenia 
nakierowane na konkretne imprezy, otrzy-
mujące na nie wsparcie miasta. 

Duży obszar zadań realizowanych przez 
stowarzyszenia jest związany z szeroko 
pojętą profilaktyką skierowaną na prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 
Każda gmina, w tym także Ustroń, posia-
da swój program przeciwdziałania tym 
zagrożeniom. W ramach niego jest pula 
środków pozyskiwanych z opłat i konce-
sji za sprzedaż napojów alkoholowych. 
Te środki przeznaczane są w części na 
organizacje wspierające rozwiązywanie 
problemów alkoholowych i narkomanii 
oraz prowadzących w tym zakresie sze-
roko pojętą profilaktykę.

Ustroński samorząd w szerokim zakresie 
współpracuje z organizacjami realizu-
jącymi zadania publiczne. Tegoroczny 
konkurs dotyczy aż czterdziestu różnego 
rodzaju zadań. Czasem jedna organizacja 
wykonuje ich kilka. Jedne zadania są  
o charakterze długofalowym, inne jednora-
zowe, nastawione na konkretny cel.

Najsłabszym ogniwem tej współpracy 
są procedury narzucające rygorystyczne, 
czasem przesadne sformalizowanie aplika-
cji o środki, prowadzenie skomplikowanej 
dokumentacji każdego etapu współpracy, 
od ogłoszenia konkursu, poprzez jego 
przeprowadzenie, na rozliczeniu skoń-
czywszy, a to w dużym stopniu utrudnia 
niektórym organizacjom pozyskiwanie 
środków z gminy.

Należy też stwierdzić, że zakres ak-
tywności organizacji pozarządowych jest 
dużo szerszy niż zlecane przez samorząd 
zadania, będące jedynie elementami ich 
działalności.                       Notował: (ws)

pokłoSie pleneru
Po raz kolejny Galeria Rynek zaprosiła 

ustroniaków i gości w swoje progi. Tym 
razem artyści Stowarzyszenia Twórczego 
„Brzimy” zaprezentowali prace, które 
powstały podczas pleneru w Tułowicach. 
24 stycznia odbył się wernisaż, w którym 
uczestniczyli sympatycy i członkowie 
„Brzimów”, miłośnicy sztuki, swoją obec-
nością zaszczyciła artystów wiceburmistrz 
Jolanta Krajewska-Gojny. Wszyscy wysłu-
chali wspomnień z pracy, ale też zabawy 
na wyjeździe oraz koncertu gitarowego  
w wykonaniu Pawła Cieślara i Patryka Du-
nikowskiego, uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Wiśle, którzy kształcą się pod 
okiem nauczycielki Małgorzaty Groborz. 

Członkowie stowarzyszenia nie po 
raz pierwszy tworzyli w Tułowicach. 
Dzięki współpracy z tamtejszym nadle-
śnictwem korzystają z zakwaterowania  
w pięknym zamku, który na co dzień pełni 
rolę internatu średniej szkoły leśnej. Do 
tradycji należy również zapraszanie na 
plenery kolegów z miast partnerskich, tym 
razem przyjechali artyści z Hajdunanas. 
- Byliśmy tam tydzień, a wystawa, którą 
będzie można oglądać przez cały luty, to 

pokłosie pobytu na Nizinie Śląskiej, w cen-
trum województwa opolskiego. Tułowice 
położone są nad Ścinawą Niemodlińską, 
prawym dopływem Nysy Kłodzkiej, i cały 
ich obszar należy do chronionego komplek-
su Borów Niemodlińskich – mówi prezes 
„Brzimów” Kazimierz Heczko, właściciel 
Galerii Rynek. – Jako stowarzyszenie bli-
sko współpracujemy z leśnikami zarówno 
tutejszymi z Nadleśnictwa Ustroń, jak  
i właśnie z Tułowic. Dzięki temu możemy 
organizować ciekawe wyjazdy. Ten ostatni, 
który odbył się w czerwcu ubiegłego roku 
był bardzo udany, dopisała nam pogoda, 
dużo pracowaliśmy, ale też jeździliśmy po 
okolicy i miło spędzaliśmy czas.

Na wystawie pokazane zostały obrazy, 
rysunki, fotografie: Eugeniusza Białasa, 
Dagmary Choroby i jej pięcioletniej córki 
Jadzi, Herberta Czeglarka, Iwony Dzierże-
wicz-Wikarek, Dominiki Gorzołki, Bogu-
sława Heczko, Kazimierza Heczko, Wło-
dzimierza Janoty, Renaty Kubok, Andrzeja 
Piechockiego, Romy Rojowskiej, Anety 
Żwak oraz gości z Hajdunanas Agnieszki 
Nagy i Imre Demetera. 

                                   monika niemiec

kolejny wernisaż w galerii rynek.                                                                        Fot. a. heczko
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W sobotę 2 lutego odbyło się zebranie 
sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożar-
nej Ustroń Centrum. Otwierając obrady, 
prezes jednostki Bogusław Uchroński 
witał gości: skarbnika gminy Ustronie 
Morskie Katarzynę Kruszyńską z rodzi-
ną, skarbnika miasta Ustroń Aleksandrę 
Łuckoś, przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich Marię Jaworską, naczelniczkę 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarzą-
dzania Kryzysowego Alicję Żyłę, prze-
wodniczącego Rady Miasta Stanisława 
Malinę, prezesa Straży Pożarnej w Lesznej 
Dolnej w Republice Czeskiej Kazimierza 
Lipkę, prezesa Zarządu Miejskiego OSP, 
a zarazem burmistrza Ireneusza Szarca, 
komendanta miejskiego OSP Damiana Le-
gierskiego, prezesa honorowego Tadeusza 
Bujoka, prezesa honorowego Władysława 
Michalika.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłe-
go druha Władysława Bujoka.

Następnie obrady prowadził Franciszek 
Żyła. 

Sprawozdanie zarządu za miniony rok 
przedstawił B. Uchroński. W 2012 r. 
zorganizowano kulig z udziałem gości 
z Ustronia Morskiego, Dzień Kobiet, 
Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, spotkanie 
z Mikołajem, wigilijkę. Strażacy z cen-
trum uczestniczyli w międzynarodowych 
zawodach pożarniczych w Ustroniu Mor-
skim, pokazach strażackich, dożynkach 
i zawodach sportowo-pożarniczych. Za-
bezpieczano imprezy miejskie: majówkę, 
otwarcie sezonu uzdrowiskowego, Dni 
Ustronia, sylwestra na rynku. W budynku 
strażnicy wykonano ekspertyzę technicz-
ną, modernizację kuchni, remont instalacji 
kominowej, malowanie pomieszczeń, 
wymianę drzwi w kotłowni, rozpoczęto 
przygotowania do adaptacji poddasza na 
cele gospodarcze i mieszkalne. Uczniów 
ze szkół podstawowych nr 1 i 2 oraz gim-

nazjów nr 1 i 2 przygotowano do konkursu 
wiedzy pożarniczej. Priorytetem w bieżą-
cym roku będzie stworzenie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Prezes podkreślał, 
że wszystkie zadania udało się wykonać 
dzięki pracy społecznej druhów.
- Warto dodać, że dzięki współpracy, 
szczególnie z OSP w Ustroniu Morskim 
i Lesznej Dolnej koło Trzyńca, mogliśmy 
dzielić się wiedzą praktyczną z zakresu no-
watorskich rozwiązań i doświadczeń w ob-
słudze sprzętu pożarniczego i prowadzenia 
akcji przeciwpożarowych, co bardzo sobie 
cenimy - mówił B. Uchroński, dodając na 
zakończenie sprawozdania podziękowania 
dla rodzin druhów, żon i dzieci.
- Tylko najbliższa rodzina wie, co oznacza-
ją słowa: niepewność, bojaźń, cierpliwość 
i rozłąka podczas prowadzonych akcji, 
realizacji zadań oraz szkoleń. Życzę wam 
druhowie i waszym rodzinom zdrowia, 
powodzenia w życiu osobistym, opieki 
naszego patrona św. Floriana i jak najlep-
szej dalszej współpracy.

Swe sprawozdanie przedstawił naczel-
nik Przemysław Kocoń. Jednostka liczy 
50 druhów, przy czym w ubiegłym roku 
dołączyło 7 nowych ochotników. Wyjeż-
dżano do akcji 40 razy, w tym 14 razy 
do pożarów. Zabezpieczano 12 imprez 
miejskich, odbyło się 12 zbiórek. Doko-
nano zakupu sprzętu i umundurowania, 
wymieniono opony w samochodzie bojo-
wym. Druhowie społecznie przepracowali 
460 godzin.

Sprawozdanie finansowe przedstawił 
skarbnik Sławomir Suchy. W 2012 r. 
wydatki wyniosły 44.789 zł, dochody 
39.989 zł. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej Piotr 
Urbański wnioskował o udzielenie za-
rządowi absolutorium, stwierdził też, że 
w jednostce należycie dba się o sprzęt,  
a zabezpieczenie majątku jest właściwe.

czekają  na  noWy  Wóz

Zebrani udzielili zarządowi absoluto-
rium.

Plan pracy na rok 2013 przedstawił druh 
Zdzisław Brachaczek. Planuje się pozyska-
nie dwóch nowych członków, a także dzie-
sięciu uczniów do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Dokonana zostanie adaptacja 
strychu, osuszanie i odgrzybianie budynku 
strażnicy, remont wieży. Przeprowadzi się 
12 zbiórek, jednostka uczestniczyć będzie 
w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych 
oraz zabezpieczać imprezy miejskie. Naj-
ważniejszy jednak będzie zakup nowego 
wozu bojowego, co może nastąpić przy 
wsparciu samorządu.

Skarbnik S. Suchy zaproponował  
w 2013 r. dochody w wysokości 40.620 zł, 
wydatki 56.050 zł.

Plan na 2013 r. uchwalono jednogło-
śnie.

Burmistrz I. Szarzec dziękował druhom 
za współpracę. Mówił, ze OSP wśród wielu 
innych stowarzyszeń wyróżnia działalność 
w najbliższym środowisku, współpraca  
z innymi stowarzyszeniami, w przypadku 
OSP Centrum z KGW i Kółkiem Rolni-
czym. Dbałość o majątek przynosi efekty, 
co najlepiej widać po dobrze prezentującej 
się strażnicy. Na pewno wyzwaniem w tym 
roku będzie planowany zakup samochodu 
bojowego. Nie wszystkie inwestycje udało 
się zrealizować, ale to nie jest zaniechanie, 
bo często tak bywa w przypadku starych 
budynków, gdzie każdy remont to wiele 
komplikacji.

S. Malina gratulował strażakom wejścia 
w mury szkół i aktywizowania młodzieży, 
ale też współpracy z Ustroniem Morskim 
i Leszną Górną. Jak stwierdził, strażacy  
z centrum są widoczni w mieście.

Komendant miejski OSP D. Legierski 
jest również dowódcą Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożar-
nej w Polanie. Wystąpił więc jako przed-
stawiciel PSP, dziękując za współdziałanie  
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym. Co do planów OSP w Ustroniu, to 
jeszcze w lutym przeprowadzony zostanie 
konkurs plastyczny dla młodzieży, potem 
młodzieżowy turniej wiedzy pożarniczej. 
Prowadzona będzie działalność bieżąca. 
D. Legierski gratulował ambitnych planów 
utworzenia dziesięcioosobowej MDP,  
a przede wszystkim  planu zakupu nowego 
samochodu. Wiele się wyjaśni 11 lutego, 
gdy Zarząd Wojewódzki OSP zdecyduje, 
które jednostki wesprze przy zakupie 
samochodu.

M. Jaworska dziękowała prezesowi  
i gospodarzowi Markowi Grzesiokowi za 
dobrą współpracę.

Gość z zagranicy K. Lipka poinformo-
wał, że jego jednostka liczy 54 strażaków, 
mają samochód bojowy, wyremontowaną 
strażnicę, a w 2012 r. obchodzili jubileusz 
110 lat istnienia. Kółko młodego strażaka 
w Lesznej liczy 15 osób. Organizowane 
są bale i zawody strażackie, uczestniczą 
w zawodach strzeleckich. Poza Ustroniem 
współpracują ze strażakami z Goleszowa, 
Czechowic-Dziedzic, Mikołowa. 
- Wasz prezes to fajny człowiek - stwierdził 
na zakończenie K. Lipka.

Prezes B. Uchroński, dziękując zebra-
nym, podziękował też sponsorom.     (ws)

plany na 2013 rok przyjęto jednogłośnie.                                                          Fot. W. Suchta
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chata na pograniczu brzegów i poniwca, na tle Skalicy. „Dawny 
ustroń w grafice bogusława heczki”. 

3 XI 1933 r. Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi Włady-
sława Jackowskiego i Andrzeja Dziadka.

Siedzą od lewej: leśniczy Jany, leśniczy Lipus, sekretarz nad-
leśnictwa Michalczewski, nadleśniczy Władysław Jackowski, 
adiunkt Jan Szczepan.

Stoją od lewej: 1. Mendroch, 3. Husar z Nierodzimia.
Stoją od prawej: 1. Moskała, 2. Szafarz z Tokarni.
                                  Zdjęcie dostarczył tadeusz Jackowski.

Pierwsza połowa roku to czas konkursów organizowanych 
przez Miejski Dom Kultury „Prażakówka”. Ponieważ w lutym 
przypada czas ferii zimowych, tylko 1 konkurs zaplanowano na 
jego koniec, a 3 odbędą się w marcu. Będą to:
28 lutego - Miejski Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych
6 marca - Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych
22 marca - Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych 
i Solistów
27 marca - Międzyszkolny Turniej Szachowy o Indywidualne Mi-
strzostwo Ustronia Juniorów.

Wszelkie informacje dot. regulaminów, kart i terminów zgłoszeń 
dostępne są na stronie www.mdk.ustron.pl w zakładce „konkursy”. 
Można w tej sprawie także  zadzwonić do sekretariatu MDK – 33 
854 29 06 . Dzieci i młodzież serdecznie zapraszamy! 

konkurSy Dla DzieciKonKUrS  PLaStyCZny  w  bibLioteCe
Miejska Bilbioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza dzieci  

i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Wakacje na 
Antarktydzie”. Termin składania prac: 4 marca w Oddziale dla 
Dzieci. Informacje pod nr. tel. 338542340.

liSt  Do  reDakcji
Ostatnio wpadła mi w ręce odbitka kserograficzna „Gazety 

Ustrońskiej” nr 39 (372) z 1 października 1998 r. W artykule „Ga-
szą i ratują” omawiającym historię Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ustroniu Polanie jako jeden z jej założycieli wymieniony jest 
nadleśniczy Jackowski. Otóż mój ojciec inż. Władysław Jackow-
ski był nadleśniczym Nadleśnictwa Ustroń z siedzibą w Polanie  
w latach 1927-1938. Z dniem 1 grudnia 1938 roku ojciec zo-
stał przeniesiony do Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych  
w Warszawie. Ustroń opuściliśmy początkiem grudnia owego roku. 
Chodziłem wówczas do VI klasy szkoły powszechnej. W Warszawie 
stwierdziłem, że w Ustroniu przerobiliśmy w większym zakresie 
matematykę, historię, geografię i przyrodę niż koledzy w stolicy. 

W 2002 roku napisałem wspomnienia zatytułowane „Ustroń 
1927-1938”. Pisałem już po śmierci rodziców, aby przybliżyć 
młodszemu rodzeństwu oraz następnemu pokoleniu, to jest 
dzieciom oraz bratankom i siostrzeńcom piękną ziemię Śląska 
Cieszyńskiego. Do ziemi tej ciągnie serce, ale rzeczywistość nie 
pozwala na wycieczkę do ziemi lat dziecinnych. Wymienione 
wspomnienia przekazałem nadleśnictwu, do państwa wysyłam 
kilka fotografii, może kogoś zainteresują. 

Z życzeniami pomyślnego Nowego Roku 2013 pozostaję 
                                                                   Tadeusz Jackowski

Poniżej w rubryce „W dawnym Ustroniu” zamieszczamy 
pierwsze zdjęcie nadesłane przez T. Jackowskiego. 

*    *    *
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poczekalnia Do nieba
Prawda, że brzmi intrygująco? Kiedy 

w maju 2007 r. prowadziłam w Muzeum 
Ustrońskim spotkanie z Janiną Gazdą po-
święcone jej książce „Adoptowani przez 
Boga”, frekwencja była dość przygnębia-
jąca. Natomiast 26 stycznia br., wbrew 
mrozowi i grubej warstwie śniegu na 
chodnikach, „prasa” musiała dostawić 
sobie krzesło w przejściu, gdyż nie tylko 
ustroniacy dotarli na ul. Hutniczą dla tej 
nietuzinkowej osoby, znanej z prowadze-
nia międzynarodowego duszpasterstwa 
wśród dzieci, niegdyś też nauczycielki 
angielskiego. Na zaproszeniach zosta-
ła nazwana polską podróżniczką, której 
okiem mieliśmy oglądać Amerykę. Do 
oglądania były jednak głównie jej precy-
zyjne i barwne prace w tkaninie (makaty, 
w większości świąteczne; torebki), jak 
również wielkie, składane w harmonijkę 
plansze ze zdjęciami oraz pocztówkami, 
szczególnie z Nowego Jorku i Florydy, 
będących zasadniczym motywem opo-
wieści. J. Gazda podkreślała, iż swoje 
wyjazdy zawdzięcza nie pieniądzom, ale 
marzeniom – one wszak nic nie kosztują,  
a sama stanowi dowód, że się spełniają. 

Dziwnym trafem np. poznała w Niem-
czech (gdzie pomagała koleżance w opiece 
nad chorym dzieckiem) australijskich 
staruszków rodem z Polski (ustroniacy 
powinni mieć tu określone skojarzenia) 
i ci zaprzyjaźnili się z nią jako reprezen-
tantką kraju, do którego wówczas, tuż 
przed stanem wojennym, nie mogli wrócić. 
Utrzymywali z nią kontakt i zapraszali do 
siebie, lecz ona odmawiała z powodu bra-
ku funduszy tak długo, aż… przysłali bilet. 
A propos osób starszych, właśnie Floryda 
jest nazywana „poczekalnią do nieba” dla 
zamożnych emerytów, zwykle bardzo ak-
tywnych i wysportowanych. U nas nawet 
gdyby komuś dopisywało zdrowie, raczej 
nie będzie uprawiał joggingu z obawy „co 
ludzie powiedzą”, tymczasem prelegentka 
podała przykład 82-latki z USA, która 
na urządzonym przez nią na obozie dla 

dzieci prowadziła m.in. (czynnie!) grę w 
baseball…

Goście posłuchać mogli ponadto o oso-
bliwościach tropikalnej przyrody na Flo-
rydzie, a także o przeobrażeniach Nowego 
Jorku, nieodłącznie kojarzącego się jednak 
z centrum kultury i biznesu. - Marzyłam 
nieraz o pójściu do teatru na Broadwayu, 
na koncert do Carnegie Hall – zwierzała 
się J. Gazda – ale na to trzeba ciężkich 
pieniędzy i kogoś, kto nas tam zaprowadzi. 
Jednak znów moje marzenia się spełniły. 
Piątą Aleję przeszłam kilkakrotnie, żeby 
obejrzeć te wszystkie luksusowe sklepy, 
na które nigdy nas nie stać; jednak czy 
to nie wspaniałe uczucie, kiedy kobieta 
wchodzi do najdroższego sklepu, wkłada 
najdroższe futro i mówi: „Eee, nie pasuje. 
Tym razem nie kupię”?

Większość z 9 wypraw prelegentki do 
USA miała charakter służbowy, wiązała 
się z promocją książki, wykładami czy 
szukaniem nauczycieli (native speakerów) 

na obozy językowe, a była możliwa dzięki 
przyjaciołom wychodzącym z propozycją 
ugoszczenia Polki. Choć dostawała ona 
także oferty zatrudnienia, nawet za cza-
sów PRL tęskniła do pracy z dziećmi na 
rodzinnej ziemi cieszyńskiej. Twierdzi, że 
poznawanie świata i cudzych bied nauczy-
ło ją nie narzekać, lecz patrzeć na życie 
przez tęczowe okulary. A ono odpowiada 
na to uśmiechem, jak w czasie pierwszej 
jej podróży do Stanów: 
- Moja agentka odwiozła mnie do Denver 
na lotnisko, odprawiłam bagaż, przeszłam 
przez bramki, znalazłam się w samolocie,  
a tu na moim miejscu ktoś siedzi. Pokazuję 
miejscówkę, ten pan również, dopiero 
stewardesa przyszła na pomoc i stwier-
dziła: „Och, ale pani ten lot ma jutro!”. 
Nie wiem, jak mnie wpuścili na podkład, 
ale przede wszystkim nie wiedziałam, co 
zrobić. Pani, z którą przyjechałam, już 
nie było, a nie używało się wtedy komó-
rek. Znalazłam się na ogromnym lotni-
sku sama, spanikowałam i zadzwoniłam  
z budki do domu tej agentki. Wiedzia-
łam, że jeszcze nie wróciła, ale chciałam 
chociaż nagrać wiadomość: „Tyś mnie 
źle odprawiła, jestem bez grosza, będę 
musiała nocować na dworze, cześć!”. 
Później zaczęłam myśleć logicznie. Bagaż 
miał czekać u celu, tylko na lotnisku nie 
mogłam zostać, należało iść do hotelu. Nie 
miałam pieniędzy, ale koleżanka wyrobiła 
mi w Hongkongu taką kartę – bo myśmy 
nie mieli jeszcze kart kredytowych – „na 
wszelki wypadek”. Dowiedziałam się, że 
na dole są stanowiska, gdzie każdy hotel 
ma reklamę, można zadzwonić, popytać. 
Zaczęłam od najtańszego, jednak nie było 
wolnych miejsc i tak szłam do góry listy, 
do tego najlepszego. Zapytali o kartę, 
podaję numer karty z Hongkongu; można 
przyjeżdżać. Przewóz z lotniska był za 
darmo. Rano stwierdziłam, że skoro już 
jestem w Denver, to pójdę na miasto,  
i dopiero wieczorem przypomniałam so-
bie, żeby zadzwonić do agentki, bo na 
pewno się martwi… Nie tylko się mar-
twiła. Zadzwoniła na policję, że taka 
biedna Polka bez pieniędzy, pierwszy raz 
w Stanach, została w terminalu i nie wie, 
co począć. Więc oni cały dzień nawoływali 
mnie przez megafon, tyle że mnie już na 
tym lotnisku nie było. I rozwiesili plaka-
ty, bo przesłała im moje zdjęcie faksem. 
Ale jakbym zobaczyła plakat ze swoim 
zdjęciem i podpisem „Wanted”, czyli „Po-
szukiwana”, to chyba całkiem bym uciekła 
[śmiech]. Jednak to nie koniec. Po całym 
dniu płacenia tą kartą wsiadłam we właści-
wy samolot i przyleciałam do San Diego. 
Gdy chciałam kupić pewną książkę, znowu 
wyciągam kartę, a pani z księgarni mówi: 
„Ależ ona jest ważna tylko w Hongkon-
gu!”. Cóż, w hotelu traktowali ją jako dzia-
łającą, jednak nie zdziwiłabym się, gdyby 
zaraz miał się pojawić następny plakat  
z napisem: „Poszukiwana”. 

Kto poszukiwałby więcej opowieści  
J. Gazdy, musi czekać na książkę podróż-
niczą, o której mimochodem wspomniała, 
albo na jesienne spotkanie w muzeum, 
gdzie na razie do połowy marca można 
oglądać jej urokliwe rękodzieło.

                      Katarzyna Szkaradnik
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babciom
i DziaDkom

przedstawienie w lipowcu.                                                                               Fot. W. Suchta

Dla babć i dziadków śpiewano, recytowano...                                                   Fot. W. Suchta

...i tańczono.                                                                                                          Fot. W. Suchta

Witając licznie zgromadzoną publicz-
ność koncertu „Dla Babci i Dziadka”, 
który odbył się 25 stycznia w sali wi-
dowiskowej MDK „Prażakówka”, Julia 
Balcar powiedziała wiersz. I już wiadomo 
było, że zapowiada się miłe popołudnie. 
Finał był godny całego spektaklu. Pięknie 
zabrzmiała piosenka „Nie liczę godzin  
i lat” z repertuaru Andrzeja Rybińskiego  
w wykonaniu Wiktorii Tajner z Gim-
nazjum nr 2. Przygotowała ją Karolina 
Kidoń. Napracowali się jednak wszyscy 
nauczyciele i wychowawcy, by stworzyć 
koncert dla babć i dziadków. Żeby mogli 
się przekonać, jak utalentowane wnuczki 
i wnuków mają. Wojciech Twardzik pro-
wadzi zajęcia z tańca breakdance i jego 
wychowankowie z grupy najmłodszej,  
z „Bibojsów” średnich oraz najstarszego, 
utytułowanego zespołu „eMDeKa Kru” 
pokazali prawdziwe połamańce. Im bar-
dziej zaawansowana grupa, tym większe 
wrażenie robiła. Można powiedzieć, że 
ustroński dom kultury specjalizuje się  
w tańcu nowoczesnym. Oprócz breakdan-
ce'a dużą popularnością cieszą się zajęcia 
prowadzone przez Annę Darmstaedter. 
Ćwiczy ona, i to bardzo intensywnie, 
dziewczęce zespoły: „Absurd”, „Impuls”, 
„Echo” i „Kolor”. Jeszcze Katarzyna Ry-
manowska trenuje młodszą grupę taneczną 
„Fantazja”, a oprócz tego mażoretki – rów-
nież dumę „Prażakówki”.  Zaprezentowała 
się grupa z mniejszym stażem „Gest”,  
bardziej zaawansowana „Fantazja” i so-
listka Arleta Adamczyk. Swoje zdolności 
pokazali też podopieczni Izabeli Dedy, 
którzy wybrali śpiewanie. Mogliśmy wy-
słuchać piosenek w interpretacji Este-
ry Tomaszko i Małgosi Puczek: „Dziki 
kot”, „Skrzydale ręce”, „Czaczy dla babci  
i dziadka”. Zdolnościami recytatorskimi 
popisała się: Nikola Czermińska, Hania 
Steciuk, Aleksandra Staniek, Martyna 
Szczypior, Paulina Ryłko, Julia Lont, 
Wiktoria Bąk.

W Przedszkolu nr 5 z okazji tych wyjąt-
kowych świąt panowały podobne emocje 
co w domu kultury: duma młodych wyko-
nawców oraz ich nauczycieli i wzruszenie 
babć i dziadków. W lipowskiej placówce 
najmłodsi wspólnie z seniorami miło spę-
dzili ranek na śpiewaniu, zabawie i przy 
słodkim poczęstunku.                       (mn)
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maria: - Nigdzie nie ma rozkładu jazdy. 
Na autobus czeka się, aż przyjedzie. Poza 
tym przyjęcie. Myślałam o większych trud-
nościach, że nie będą chcieli rozmawiać. 
Tymczasem są bardzo otwarci, starają się 
pomagać. Miałam pewien stereotyp Wło-
cha, nerwowego, wybuchowego, ale to się 
nie sprawdziło. Są pozytywnie nastawieni, 
na wszystko mają czas.
agata: - Właściwie wszystko było zgodnie 
z oczekiwaniami. Jedzie się na Erasmusa 
z myślą, że pozna się inną kulturę, a oni 
będą cię inaczej traktować. A tam trak-
tują cię jak każdego Anglika. Wiadomo, 
że jedziemy studiować w innym kraju, 
ale Erasmus rządzi się swoimi prawami,  
a jednak w Anglii nic z tych rzeczy. Jesteś 
normalnym studentem.
m: - Studiuję na wydziale Lettere e Fi-
losofia, czyli na bardzo dużym wydziale 
humanistycznym. Studentów erasmusów 
jest bardzo mało, więc mamy bardzo spe-
cjalny status. Czasami nawet jest to prze-
sada, pokazują nam budynki, tak jakbym 
przyszła z przedszkola. Może wolałabym 
mieć większe wyzwania. Na zajęciach  
z literatury włoskiej, gdy tylko coś powiesz 
po włosku, to wystarczy, są zachwyceni.
a: - Pojechałam do Anglii studiować 
socjologię, a jestem na wydziale nauk 
społecznych gdzie jest politologia, filo-
zofia, socjologia i mogę sobie wybierać 
przedmioty z różnych dziedzin. Wybrałam 
politologię i co najdziwniejsze, bardziej 

mi się to podoba od przedmiotów socjo-
logicznych.
m: Na studiach zostałyśmy przyzwyczajo-
ne do tego, że są wykłady i ćwiczenia. Tam 
są po prostu zajęcia, a wszystko zależy od 
nastroju i osobowości prowadzącego. Albo 
jest to wykład, albo dyskusja. 
a: - Godzinowo są ułożone przedmioty  
i ileś godzin na wykłady, ileś na ćwiczenia 
i ileś na pracę indywidualną. Gdy przyje-
chaliśmy i było spotkanie dla studentów 
zagranicznych, powiedzieli, że dla Angli-
ków są dwie ważne rzeczy: punktualność  
i pogoda. Nienawidzą spóźniania się. Prace 
trzeba oddać co do sekundy. Jak się ktoś 
spóźni kilka minut na wykład, to go nie 
wpuszczą. Pełna biurokracja, oddajesz 
pracę, a oni nanoszą na nią kod kreskowy, 
dostajesz pokwitowanie, a pracę oceniają 
dwie niezależne osoby.
m: - W Krakowie zajęcia odbywały się  
o stałych porach. W Rzymie wszystko zale-
ży od wykładowcy. Ma np. cztery godziny 
w tygodniu i robi trzy godziny jednego 
dnia, a potem następnego dnia godzinę. 
Nie ma żadnej punktualności. Normalnie 
wykładowcy przychodzą 20 minut spóźnie-
ni, czasem profesor po pół godzinie wysyła 
doktora, ten wykłada 45 minut, potem 
przychodzi profesor. Studenci podobnie. 
Plan jest tak porozrzucany, że niektórzy 
nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach  
i wychodzą w połowie wykładu, inni przy-
chodzą. Nikomu to nie przeszkadza.

a: - W Exeter na politologii pełna biurokra-
cja. Wszystko zgodnie z planem, na ćwi-
czeniach sprawdzana obecność, wszystko 
idealnie poukładane.
m: - We Włoszech zawsze na uczelni jest 
grupa studentów organizujących demon-
stracje. Na każdym uniwersytecie jest 
grupa socjalistyczno-komunistyczna i co 
jakiś czas wywieszają hasła na zasadzie, 
że tu miała być winda dla niepełnospraw-
nych, a jej nie ma. Blokują korytarze, a na 
największym włoskim uniwersytecie, La 
Sapienzy, mają kilka sal dla siebie. U nas 
jest jedna sala cała obwieszona plakatami, 
oni tam przesiadują, praktycznie nie widzi 
się ich na zajęciach. Siedzą w tej sali, dru-
kują ulotki i organizują walkę. Większość 
studentów się z nich śmieje. Ale płacą za 
studia.
a: - Exeter jest miastem skoncentrowanym 
na uniwersytecie. A na uniwersytecie życie 
studenckie ogranicza się do societies, czyli 
są miłośnicy wszystkiego, co można sobie 
wyobrazić. Zapisują się do stowarzyszenia 
i się spotykają. Mają wyznaczone cele i tak 
sobie układają życie. Są stowarzyszenia 
sportowe, więc wszystkie możliwe dyscy-
pliny, można dołączyć do stowarzyszenia 
miłośników czekolady, miłośników filmów 
Disneya. Jestem członkiem stowarzyszenia 
Erasmusa i stowarzyszenia west slavic. Są 
stowarzyszenia latynoamerykańskie, azja-
tyckie. Jest stowarzyszenie socjalistów. To 
funkcjonuje, ale za każdą przynależność do 
stowarzyszenia trzeba płacić. Ceny są róż-
ne. W drogim stowarzyszeniu tenisowym 
płaci się za sprzęt, dres, kort. A stowarzy-
szenie dyskusyjne to około kilku funtów 
na rok. Poza tym studenci spotykają się  
w pubach i z tego, co wiem, tam się tworzą 
grupy przyjaciół.
m: - U nas studenci w ogóle nie są nasta-
wieni na to, żeby się integrować. Uniwer-
sytet jest daleko od centrum, większość 
dojeżdża samochodami, a między zaję-
ciami, by sobie zorganizować czas, robią 
spotkania.
a: - Może nie powiem ile tygodniowo wy-
daję na jedzenie, ale generalnie da się jeść 
tylko słodycze. Nie samymi słodyczami 
człowiek żyje, a u Anglików kultura je-
dzenia jest niezbyt wysoka. Na śniadanie 
jajka z fasolą, lunch i jedzą kanapki ze 
sklepu. Można nawet kupić zestawy. Np. 
zamiast chipsów można wziąć jabłko, ale 
nie widziałam Anglika podczas lunchu  
z jabłkiem. Wieczorem obiad, i to głów-
nie gotowe dania ze sklepów. Kolega  
z Polski studiujący w Exeter, zawsze, 
gdy wchodzi do samolotu, czuć jego 
polskie wędliny, mięso. W dwudziesto-
kilogramowej walizce miał wyłącznie 
mięso z kraju. 
m: - We Włoszech jedzenie cudowne. 
Jestem zachwycona i całkowicie dosto-
sowałam się do ich zwyczajów. Bardzo 
małe słodkie śniadanie, głównie rogaliki  
i espresso, co w barze kosztuje jedno 
euro. O 14. mały obiad, czyli jakaś zupa 
czy makaron lub mała pizza. Około godz. 
19 wracają do domu i zaczynają jeść 
kolację. Przystawki, jako pierwsze da-
nie makaron, na drugie ryba albo mięso 
i sałatka, a na koniec słodycze, owoce  
i wino. Kończą kolację i idą spać, a cza-

WłoSka punktualność 
i angielSki luz	

maria i agata w wakacje przed naszą redakcją.                                                 Fot. W. Suchta

W czasie wakacji współpracują z nami studentki uniwersytetu jagiellońskiego 
maria kulis z polonistyki i agata Werpachowska z socjologii. po skończeniu trze-
ciego roku w ramach programu erasmus wyjechały studiować na zagranicznych 
uczelniach. marysia we Włoszech, na rzymskim uniwersytecie tor Vergata, agata 	
w anglii, na uniwersytecie w exeter. poprosiłem o wrażenia po półrocznych 
studiach. na początku rozmowa się nie klei, ale umiejętnymi pytaniami skłaniam 
dziewczyny do opowieści i już po chwili pytań nie trzeba zadawać. a zaczęły od tego, 
co je zaskoczyło w nowych miejscach pobytu.                              Wojsław Suchta	
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł  50 zł

BiBlioteka   poleca:

nenad Velićkovic – „Sahib”
Epistolarna powieść serbskiego autora. Angielski urzędnik 

pracujący dla międzynarodowej organizacji humanitarnej   
w swoich mailach opisuje nieco skrzywioną codzienność powo-
jennego Sarajewa.

Paweł wieczorkiewicz, Justyna błażejowska  „Przez Polskę 
Ludową na przełaj i na przekór”

Książka prezentuje znane i mniej znane fakty oraz relacje  
z najnowszej historii Polski, wzbogacone o dokumenty, fragmenty 
publikacji książkowych i pamiętników oraz anegdoty.

PoZiomo: 1) z dużym ekranem, 4) angielski kilometr, 
6) kwiat polny, 8) duża misa, 9) finisz wyścigu, �0) wódka 
staropolska, ��) skrzydlata chmara, ��) dziwne postacie, 
��) owoc południowy, �4) imię męskie, �5) kiedyś lokal 
rozrywkowy, �6) rurka odwadniająca, 17) imię żeńskie,  
�8) mocne piwo Anglika, �9) lipcowa solenizantka,  
�0) koralowa w oceanie.
Pionowo: 1) indyjski podręcznik miłości, �) łączenie 
nitami, �) przydatne na stoku, 4) przebierańcy w karnawale, 
5) pierwiastek chemiczny, 6) góra garnituru, 7) sygnał  
dźwiękowy w aucie, ��) woda do analizy, ��) miasto na 
wyspie Honsiu, �4) ogród rozkoszy.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 15 lutego.
    

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 4

 Zima trZyma
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę ustrońskiego 
wydawnictwa Koinonia otrzymuje Helena Głażewska  
z Ustronia, os. Manhatan 3/32. Zapraszamy do redakcji. 
Książka „Gdy pojawi się problem” J. Townsenda pokazuje, jak znaleźć skuteczne sposoby  rozwiązywania życiowych problemów. 
Już po kilku stronach lektury uwierzysz, że możesz im podołać! Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl.

sami na zakończenie dnia jeszcze pięknie 
śpiewają. Wszystko jest na wyciągnięcie 
ręki. Najtańsza oliwa za jedno euro jest 
takiej jakości, że można jeść z nią chleb i 
jest to przepyszne.
a: - W Exeter są dwa polskie sklepy i dwie 
półki w Tesco z polskimi produktami. Są 
tam produkty Mokate z Ustronia.
m: - Gdy byłam w Paryżu, w wynajmo-
wanym pokoju na półce leżało Mokate 
Cappuccino. Szukałam przypraw, patrzę,  
a tam sobie leży saszetka Mokate. Co cieka-
we, wcześniej mieszkała tam Amerykanka 
żydowskiego pochodzenia.
a: - W Exeter słychać polski język. Jest 
polska msza w kościele. Z tego, co wiem, 
Polacy są bardzo dobrymi specjalistami 
od hydrauliki, tapetowania, takie złote 
rączki. Każdy Anglik zna jakieś słowo po 
polsku. Gdy mówię, że jestem z Polski, 
od razu słyszę: „Dziękuję”, „Proszę”. A 
wszyscy Polacy w Anglii bardzo tęsknią 
za krajem.
m: - We Włoszech opinie o Polakach są 
skrajne. Stary stereotyp o ludziach przy-
jeżdżających zarobić i mieszkających za 
cztery centy, o taniej sile roboczej. Co 
prawda lepsi od Rumunów, ale gorsi od 
Greków. Obecnie jesteśmy coraz częściej 
postrzegani jako kraj radzący sobie z kry-
zysem, słyszy się o młodych Włochach 
wyjeżdżających pracować do Polski.
a: - W Anglii wszyscy myślą, że mamy 
euro. Wiedzą, że zostaliśmy pokrzywdzeni 
po II wojnie światowej. 

m: - Gdy poszłam na zajęcia z historii lite-
ratury polskiej, to studenci, którzy wybrali 
ten przedmiot, nie mieli zielonego pojęcia 
o Polsce. Jedynie kojarzyli coś z drugą 
wojną. I to ludzie mający studiować polską 
literaturę. Pani profesor zaczęła wykład od 
chrztu Polski. 
a: - Gdy był mecz na stadionie narodowym 
Polska - Anglia, poszliśmy do pubu. Mecz 
się nie odbył ze względu na dach i Anglicy 
byli jedynie zawiedzeni, że nie obejrzeli 
meczu. Nie było innych komentarzy. 
Ostatnio generalnie Polskę kojarzy się z 
Euro 2012. Wszyscy wiedzą, że w Polsce 
obyły się Mistrzostwa Europy.
m: - We Włoszech jest obsesja na punkcie 
piłki nożnej. Gorzej niż w Polsce. A co do 
Polaków, to czczony jest papież Jan Pa-
weł II. Parę dni mieszkałam na prowincji  
w domu, gdzie cały korytarz był obwie-
szony obrazkami Jana Pawła II. Można 
powiedzieć, że jest to już kult i stale się 
rozwija.
a: - W Anglii można poznać, jak się żyje 
w kraju rozwiniętym. Wiele rzeczy jest 
prostych. Ale drogo.
m: - Nie chciałabym mieszkać w Rzymie. 
Mają dwie linie metra, ale gdy pada deszcz, 
to zawsze jakaś linia jest zalana. Miasto 
od razu zakorkowane, kompletny chaos. 
A wszyscy do tego podchodzą na luzie. 
Gdybym miała tam mieszkać, to tylko  
w mniejszym mieście. Ale chyba w takim 
włoskim Ustroniu raczej ciężko byłoby  
z pracą.

a: - Zdecydowanie w Anglii łatwiej 
funkcjonować w przestrzeni publicznej. 
Biurokracja, cyfryzacja, wszystko tam się 
zaczyna. Wszędzie karty, piny, numerki, co 
do pewnego stopnia ułatwia życie. Mam 
jedną kartę i mogę się z nią poruszać po 
całym uniwersytecie.
m: - Trzeba jednak pamiętać, że życie 
erasmusów jest sztuczne. Na pewno nie 
poznamy tych krajów do końca.
                                          notował: (ws)

W relacji z uroczystości odznaczenia 
medalem „Pro Patria” nastąpiło przekła-
manie w tekście artykułu „Kultywowanie 
pamięci”. Powinno być napisane, że Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
wystąpił o nadanie medali dla Ireny Ma-
liborskiej, Marii Gosz-Piątkowiak, ks. 
Antoniego Sapoty i Zdzisława Brachacz-
ka. Chcę również wyjaśnić, że uczniowie 
Gimnazjum nr 2, którzy z biało-czerwo-
nymi opaskami na ramieniu wystąpili  
w części słowno-muzycznej uroczystości, 
reprezentowali Szkolne Koło Przyjaźni 
Armii Krajowej. Koło działa od 2005 
roku, a jego członkowie biorą udział  
w różnych uroczystościach w Ustroniu. 

prezes Zarządu Koła Światowego 
Związku żołnierzyaK w Ustroniu  

kpt. rez. bolesław Szczepaniuk ps. Graf 

SproStoWanie
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31 stycznia i 1 lutego w Górkach Wiel-
kich odbył się finał powiatowy zawodów 

gimnazjalne  rozgryWki

bal z traDycjami
Gdyby 19 stycznia sala MDK „Prażaków-

ka” mogła pomieścić sto par, to zapewne 
właśnie tyle osób wirowałoby tego wie-
czoru na parkiecie w rytm karnawałowych 
przebojów, bawiąc się na tradycyjnym Balu 
Rodzicielskim SP-2. W organizację tego 
przedsięwzięcia wiele energii i starań włożył 
przewodniczący Rady Rodziców pan Marcin 
Janik. Osobiście dopilnował, aby wszystko 
było dopięte na ostatni guzik i goście mogli 
się świetnie bawić do białego rana.

Oprawę muzyczną zapewnił żywioło-
wy zespół Jawor, który roztańczył całą 
salę. Kolejnym atutem Balu Dwójki była 
wyśmienita kuchnia. Szefowie kuchni, 
pani Renata Lubińska oraz pan Krystian 
Bukowczan, zadbali o najbardziej wyma-
gające podniebienia naszych gości. Dania 
zachwycały smakiem oraz sposobem poda-
nia. Nie zawiedli rodzice, dzięki którym na 
stołach znalazły się pyszne domowe ciasta. 
W trakcie zabawy odbyła się loteria fantowa. 
Wszystkie fanty rozeszły się jak zawsze  
w mgnieniu oka.

Dochód z balu przeznaczony zostanie 
na zakup szafek do szatni, której budowę 
rozpoczniemy w wakacje.

Realizacja tak wielkiego przedsięwzię-
cia, jakim jest bal, dla 135 gości, wy-
maga ogromnego wysiłku wielu osób. 
Organizując bal społeczność SP-2 zda-
ła celująco egzamin z pracy zespołowej.  
W przygotowaniach uczestniczyło wie-
lu rodziców, przyjaciół oraz pracowni-
ków szkoły: A. Biedrawa, M. Błahut, J. 
Błahut, M. Ciemała, K. Czarnecki, A. 
Depta, I. Dryl, K. Foltyn, A. Gazda, M. 
Gluza, A. Głąbińska, G. Grzesiok, M. 
Grzesiok, J. Grzybek, J. Halama, J. Hel-
ler, W. Herman, J. Herzyk, A. Kalisz,  
M. Kalisz, G. Kasjan, A. Kolarczyk, M. 
Kozub, A. Król, B. Krysta, B. Kubala, K. 
Kusak, B. Labak, J. Lipowczan, B. Mider, 
M. Myrmus, I. Niemiec, B. Niemiec, M. 
Oczkowska, B. Okseniuk, S. Omorczyk, 
G. Pilch, E. Piwowarski, G. Podżorna, 
J. Rudzka, S. Rzeźniczek, M. Sablik, K. 
Speda, M. Stojda, J. Szymisko, A. Śliwka, 

S. Tekielak, B. Tomaszko, E. Uchrońska, 
K. Waliczek, M. Wawrzyk, D. Wiercigroch, 
G. Wisełka, J. Wojtas i A. Wróblewska.
Serdecznie dziękujemy!

Wspaniałą oprawę balu zawdzięczamy 
również sponsorom - państwu Kaniom, 
Waszkom, Kieconiom, Procnerom, paniom: 
A. Czudek, E. Szołomiak, I. Dzierżewicz-
Wikarek, J. Waliczek, A. Król, panom: R. 
Heczko, K. Heczko, K. Kajetanowiczo-
wi, M. Sikorze oraz firmom: Ustronianka, 
Speed-Markus M. Kustra, Kwiaciarnia 
Stokrotka, Odlewnia Metali Kolorowych 
Kowala, Nadleśnictwo Ustroń, Perrot-Pol-
ska, Bethlehem, hurtowniom: Smakosz, 
Langhamer, Mleczdar, Artchem, MIR-
MAX, Iglo-tex, salonom kosmetycznym 
i fryzjerskim: J. Bielenda, Ż. Kowalczyk, 
B. Molek, M. Szuba, Tamara, Honniss, H. 
Krysta, Izabela, hotelom i restauracjom: 
Angels, Mazowsze Medi-Spa, Uzdrowisko 
Ustroń S. A., Jawor, Jaskółka, Pod Kocy-
molem, Naleśnikarnia Ice-Cafe, Kardamon 
Cafe, Herbaciarnia Magija, Zajazd Pod 
Równicą, Koliba Pod Czarcim Kopytem, 
Coctail Bar Delicje, pizzeriom: Pod Czan-
torią, Las Vegas, Verona. Wsparcia udzielili 
nam również: J.P. Pilch Sp. z o.o, Biuro 
Turystyczne Watra, MDK Prażakówka, PSS 
Społem, Piekarnia - cukiernia Brzęczek, Inż 
- Bud, Z.P.H. Pilch Roman, Ramex, med-
lab Suchanek, Dajuka - FHU Wiercigroch,  
F.H. Domino, Firma Kamieniorz, Kubala 
Sp. z o.o., Modny Dodatek, AUTO-GUM 
J. Kubala, Mea Travel, Etno Chata, Dru-
karnia Chem Tech, K. L. Czantoria, F.H.U. 
Kserograf, Drogeria Alicja, Salon Meblowy 
„U Michała”, Kosmeteria Galeria Venus, 
Stacja Paliw Kowalczyk-Petrol, Zakład 
Wielobranżowy Z. Szlauer, Leśny Park Nie-
spodzianek oraz Dream Park Ochaby. 

Cała społeczność szkolna serdecznie 
dziękuje sponsorom oraz osobom, któ-
re poświęciły swój czas i zaangażowały 
się w przygotowanie tegorocznego balu. 
Tak wielkie wsparcie dla szkoły pozwala 
z optymizmem planować przyszłoroczny 
bal SP2. Zapraszamy już dziś!  
                                       Społeczność SP-2

Na tym balu nad balami, takim, co się pamięta latami...

w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców gim-
nazjów. Żeńska drużyna Gimnazjum nr 1 

zajęła III miejsce, ustępując miejsca szkole 
z Pogwizdowa (nasze reprezentantki mecz 
zremisowały) i z Górek Wielkich (wygrały 
z ustroniankami). 

Drużyna chłopców Gimnazjum nr 1 za-
jęła 1. miejsce, 2. lokatę wywalczyło gim-
nazjum z Chybia (z ustroniakami przegrali 
16:22), a 3. gimnazjum z Pogwizdowa (z 
ustroniakami przegrali 13:21).

Dziewczęta pod kierunkiem  Małgorzaty 
Szcześniewskiej-Gawlas wystąpiły w skła-
dzie: Agnieszka Bączek, Angelika Polok, 
Magdalena Górniok, Wiktoria Trombik 
Kornelia Rusin, Sylwia Pinkas, Sylwia 
Kędzierska, Justyna Kolarczyk, Aneta 
Biłko, Ewa Kocyan, Ewa Pilch, Wikto-
ria Kukuczka, Paulina Kania, Agnieszka 
Hyrnik.

Chłopcy pod kierunkiem  Piotra Bejnara 
wystąpili w składzie: Marek Cholewa, Da-
wid Jenkner, Szymon Gogółka, Arkadiusz 
Czapek, Michał Jopek, Adrian Miśkie-
wicz, Wojciech Gogółka, Kacper Matlak, 
Krzysztof Kotela, Damian Kurowski, 
Kamil Kopieczek, Krzysztof Bielesz. (LS) 
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31 stycznia w auli Gimnazjum nr 1 odbył 
się XVIII Noworoczny Turniej Tenisa Sto-
łowego. Wzięło w nim udział 31 uczniów 
ustrońskich szkół podstawowych i gim-

SzóStka  i  jeDynka
nazjów. W kategorii dziewcząt ze szkół 
podstawowych wystartowało 5 zawodni-
czek, wszystkie z SP-6. Zajęły miejsca: 1. 
Żaneta Świeży, 2. Andrea Cabrera-Blanco, 

Drużyna młodziczek trS „Siła” ustroń. od lewej stoją: joanna kozok, trener zbigniew 
gruszczyk, agnieszka chrapek, kinga kubala, katarzyna mizia, Wiktoria tajner, natalia 
błaszczyk, od lewej siedzą: paulina czyż, klaudia nocoń, joanna matuszek, ewa mider, 
leżą: Wiktoria pokorny i klaudia bałoń.                                                           Fot. W. Suchta	

przeD  turniejami

3. Edyta Górniok, 4. Laura Stec, 5. We-
ronika Jarco. Gimnazjalistki reprezento-
wała jedynie Anna Stoły. Wystartowało 
21 chłopców ze szkół podstawowych,  
a najlepiej spisał się Grzegorz Hussar, na 
2. miejscu uplasował się Oskar Kostka, 
obaj są uczniami SP-3. Dwóch kolejnych 
zawodników to uczniowie „szóstki”: 3. 
Jakub Lipus i 4. Konrad Zając. 5. miej-
sce zajął Kamil Greń z SP-3, a 6. Patryk 
Szalbot z SP-6. Do rywalizacji stanęło 
także czterech gimnazjalistów, wszyscy  
z „jedynki”, którzy zostali sklasyfikowani 
w następującej kolejności: 1. Dawid Hus-
sar, 2. Gerard Świeży, 3. Marcin Padok, 4. 
Dawid Bielecki. Zwycięzcom wręczono 
puchary-statuetki, a najlepszym trójkom 
nagrody. Zdobywcy pierwszych sześciu 
miejsc otrzymali dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy czekolady.

Turniej zorganizował Kazimierz Hecz-
ko, reprezentujący sekcję tenisa stołowego 
Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego 
„Siła” Ustroń, z pomocą Urzędu Miasta 
Ustroń, Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przy UM i Gim-
nazjum nr 1. Sędzią głównym turnieju był 
Andrzej Buchta, sponsorami właściciele 
Galerii „Na Gojach”.                        (mn) 

Drużyna siatkarek TRS Siła Ustroń ro-
zegrała dwa ostatnie turnieje wyjazdowe  
w mistrzostwach Śląska. W sobotę 26 stycz-
nia Siła grała w Sosnowcu, gdzie wygrała 
dwa mecze z Płomieniem Sosnowiec II 
2:1 i Michałkowicami 2:1. W sobotę 2 
lutego Siła grała w Michałkowicach i wy-
grała z tamtejszą drużyną 2:0, ale przegrała  
z Płomieniem Sosnowiec I 2:0.
- Był to okres grypy i w pierwszym tur-
nieju nie miałem pięciu zawodniczek,  

w następnym sytuacja się poprawiła, lecz 
wcześniej chore dziewczyny nie trenowa-
ły, więc nie mogłem ze wszystkich skorzy-
stać - mówi trener Zbigniew Gruszczyk. 
- Rozgrywki rozciągnięte są od września 
do marca i dziewczyny są przemęczone, 
bo to treningi plus turniej w każdą sobo-
tę. Czekam na roztrenowanie. Niestety  
w pierwszym etapie trafiliśmy na dwa 
zespoły grające obecnie w finale, a są to 
Victoria Cieszyn i Aluprof Bielsko-Bia-

czekam  na  roztrenoWanie ła. Akurat na te dwa zespoły trafiliśmy 
w pierwszym etapie zajmując w grupie 
trzecie miejsce i tym samym graliśmy  
o miejsca 30-60. W drugim etapie wygry-
waliśmy i w związku z tym teraz dziew-
czyny grają o miejsca od 31 do 34. 

Zakończenie rozgrywek 2 marca na 
turnieju w Ustroniu, gdzie Siła podej-
mować będzie dwa zespoły Płomienia 
Sosnowiec.

W przyszłym roku od września  
Z. Gruszczyk chce w rozgrywkach wystar-
tować z zespołami młodziczek i kadetek. 
Jak twierdzi dziewcząt trenujących jest 
coraz więcej i szkoda byłoby rezygnować 
z jakiejś kategorii wiekowej.           (ws) 

W turnieju wystartowało 31 zawodniczek i zawodników.                                Fot. W. Suchta

Drużyna szczypiornistów Czantoria 
Ustroń została wzmocniona przez kilku 
zawodników, bo na treningi przychodzi 
coraz więcej chętnych. Widać, że sukcesy 
oldbojów z Ustronia nie pozostały bez 
echa. W piątek 1 lutego piłkarze ręczni 
gościli drużynę z Pszczyny i do przerwy 
Czantoria nie dawała żadnych szans go-
ściom. Po przerwie kapitan Jacek Menes 
zmienił ustawienie, by sprawdzić innych 
zawodników oraz kilka nowych zagrywek 
przed zbliżającymi się trzema turniejami  
w Ustroniu, i wynik zmienił się na korzyść 
zawodników z Pszczyny. 
- Sparing okazał się dobrym sprawdzianem 
– mówi J. Menes. - Jestem zadowolony  
z zawodników, bo dają z siebie wszystko. 
Niedociągnięcia na pewno zostaną napra-
wione i zespół pokaże lwi pazur. 

Już teraz zawodnicy Czantorii Ustroń 
zapraszają kibiców na pierwszy tego-
roczny turniej, który odbędzie się 2 marca  
w hali sportowej SP-1 przy ul. Partyzantów. 
Rozpoczęcie o godz. 9.00.               (mn)
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www.ustron.pl

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

www.okna-bes t a .p l  ZA -
PRASZAMY USTROŃ tel. 
(33)854-53-98.

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

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

Drewno podpałkowe, kominko-
we, buk, brzoza, świerk, muł, 
flot, węgiel groszek. TRANS-
PORT, RATY. 33/852 32 12, 
518 201 189.

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

Pokój do wynajęcia. 600-550-
554.

AUTO-ZŁOMOWANIE. KU-
PIĘ KAŻDE AUTO NA CHO-
DZIE LUB POWYPADKOWE. 
Dobre ceny!!! 515-409-571.

MECHANIKA POJAZDOWA 
- BLACHARSTWO SAMO-
CHODOWE w Harbutowicach. 
Tanie usługi. 515-409-571, 
506-004-637.

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

Do wynajęcia lokal 65m2. Ry-
nek 3A. 666-310-135.

Spawanie plastików - samocho-
dy, motocykle, skutery, quady i 
inne. Ustroń. 501-444-534.

Do wynajęcia lokal użytkowy 
31m2, ul. Konopnickiej. 691-
391-128.

Do wynajęcia kawalerka oraz 
pokój z aneksem kuchennym 
(internet, umeblowane, blisko 
centrum). 505-201-564.

dziesięć  lat  temu
W sesji Rady Miasta 30 stycznia uczestniczył poseł Jan Szwarc. 

Parlamentarzyści włączają się w proces informowania o Unii Eu-
ropejskiej, namawiają do świadomego głosowania w referendum. 
Duże wrażenie robi na nich najczęściej wiedza i otwarta postawa 
młodzieży. Spotkania z dorosłymi są mniej optymistyczne i najczęściej 
od spraw ogólnoeuropejskich przechodzi się do bolączek lokalnych. 
Tak było również podczas ustrońskiej sesji. J. Szwarc tłumaczył, że 
prawdopodobnie dopiero pokolenie wchodzące obecnie w dorosłość 
skorzysta na naszym wejściu do Unii, ale nie można mu odbierać 
tej szansy. Nic nie zmieni się z dnia na dzień, nasza gospodarka 
wymaga gruntownego przekształcenia. Skoro jednak z bezrobociem 
i zacofaniem poradziła sobie Hiszpania, my także możemy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 23 stycznia dzieci biorące udział 
w zajęciach artystycznych w MDK zaprosiły swoich najbliższych 
na uroczysty Koncert dla Babci i Dziadka. Publiczność jak zwykle 
dopisała i trudno było znaleźć wolne miejsce na przecież nie tak 
małej widowni. Pełne balkony, loże – marzenie każdego artysty 
– tak liczną publiczność zgromadził tegoroczny koncert. (…) Był 
on urozmaicony nie tylko ze względu na program, w którym były 
recytacje, piosenki i różnorodne tańce od „Jeziora Łabędziego” 
przez flamenco, rodzimy folklor w wykonaniu Małej Czantorii aż po 
disco, ale też dzięki strojom.  Dorobiliśmy się już trochę własnych 
strojów  - mówi B. Nawrotek-Żmijewska.  To ma ogromne znaczenie 
dla dzieci i podnosi atrakcyjność występów.

W sobotę 1 lutego w ewangelickim kościele ap. Jakuba odbył się 
wyjątkowy koncert. Zawitał do nas znany Zespół Muzyki Cerkiewnej 
pod dyrekcją charyzmatycznego księdza Jerzego Szurbaka. (…) 
Artyści – profesjonalni śpiewacy, w tym wielu pracowników opery, 
filharmonii, a także najzdolniejsi studenci Akademii Muzycznej, 
dobierani pod względem barwy głosu – chcieli przekonać 368 
osób zgromadzonych tego wieczoru w świątyni, że muzyka zbliża 
do Boga. 

1 lutego odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Polanie. Otwierając zgromadzenie, prezes Jan Chowaniok witał 
gości: prezesa Zarządu Miejskiego OSP i posła Jana Szwarca, 
komendanta miejskiego OSP Mirosława Melcera, członka Zarządu 
Powiatowego OSP Czesława Gluzę, policjantów z Ustronia Roberta 
Pawelskiego i Romana Zakurzoka, delegacje innych ustrońskich 
jednostek. Następnie obrady prowadził Czesław Starzyk. (…) Na-
czelnik jednostki Adam Chwastek w swym sprawozdaniu stwierdził, 
że był to spokojny rok w Polanie. Pomagano natomiast innym, wy-
jeżdżając do pożarów, zabezpieczając imprezy miejskie. Trzykrotnie 
uczestniczono w ćwiczeniach. Był to też rok sportowych sukcesów w 
zawodach pożarniczych. (…) Największymi osiągnięciami może się 
poszczycić drużyna kobieca, która wygrała zawody powiatowe, a w 
wojewódzkich zajęła trzecie miejsce.                 Opracowała: (ksz)

*    *    *

*    *    *

jaki bałwan, taka zima.                                           Fot. W. Suchta	

    KULtUra
8.02 godz. 12.45   Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla 
                 uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów,  
                pt. „Muzyczne rocznice. Wielcy kompozytorzy 
                europejscy”,  MDK „Prażakówka”
14.02 godz. 17.00   Koncert Walentynkowy: Grupa MoCarta,  
                MDK „Prażakówka”, Cena biletu: 40 zł
  SPort
9.02              Puchar Jerzego, Czantoria.
16.02 godz. 17.00 5. Narciarski Romantyczny Zjazd Parami, 
              Czantoria.
16.02 godz. 11.00   12. Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia, 
              Czantoria.

*    *    *

8-9.2  - W nierodzimiu ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
10.2   - Venus ul. grażyńskiego 2   tel. 858-71-31
11.2   - centrum ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
12-13.2 - pod najadą ul. 3 maja 13  tel. 854-24-59
14-15.2 - na Szlaku ul. 3 maja 46   tel. 854-14-73
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.
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felieton
w kręgu filozoficznej 

refleksji (140)

felieton
tak sobie myślę

Jestem dumny z Ciebie!

1. Jednym z zadań stawianych współ-
czesnej edukacji jest kształtowanie kry-
tycyzmu wobec głoszonych przekonań  
i umiejętności uczestnictwa w dyskusji,  
w której przedkłada się i rozważa argumen-
ty. Postawa rzetelnego krytycyzmu nie jest 
krytykanctwem, złośliwym „czepianiem 
się słów” i wyszydzaniem czyichś opinii. 
Podejmując się krytycznych dociekań dąży 
się przede wszystkim do uchwycenia i 
udoskonalenia tego, co jest wartościowe 
w głoszonych przekonaniach. Krytycyzm 
powinno prezentować się zwłaszcza w 
uczciwie prowadzonej dyskusji, która słu-
ży wielostronnej i pogłębionej analizie 
oraz wypracowaniu lepszego rozumienia 
rozpatrywanych w niej zagadnień i inter-
pretujących je stanowisk. 

2. Postawę rzetelnego krytycyzmu i 
umiejętność uczciwego uczestnictwa w 
dyskusji kształtowano zwłaszcza w filo-
zoficznej Szkole Lwowsko-Warszawskiej, 
która stanowiła ważny nurt filozofii polskiej 
w  XX wieku i uformowała kilka pokoleń 
polskiej inteligencji.

2.1. Na czym polegał krytycyzm Szkoły 
Lwowsko-Warszawskiej trafnie wyjaśnił 
Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) w tekście 
„Główne kierunki poglądu na świat, które 
nurtują współczesność i znajdują odbicie 
w umysłowości naszego społeczeństwa” 
(pochodzącym z lat pięćdziesiątych XX 
wieku): „W tej szkole filozoficznej zagad-

Przed laty przyszło mi publicznie skomen-
tować wyniki wyborów do Rady Miasta. Tak 
się złożyło, że najwięcej głosów przy tych 
wyborach, otrzymała moja Żona. Zażarto-
wałem więc sobie: Najpierw ja na niej się 
poznałem i ją wybrałem, a teraz poznali się 
też na niej inni i ją wybrali.

Niedługo potem otrzymałem anonimowy 
list. Jego autor ganił mnie i pouczał, twier-
dząc, że nie powinienem się chwalić moją 
Żoną. Publicznie nie wypada. To wygląda 
tak, jakbyśmy chcieli się wywyższać po-
nad innych. Trzeba zachować skromność 
i pokorę. Chwalić wolno tylko obcych.

Ani wtedy ani dziś nie byłem i nie jestem  
w stanie zgodzić się z autorem tego listu. 
Moje uznanie dla Żony, jej dokonań i osią-
gnięć było i wciąż jest, wyrazem mojej 
miłości do niej i akceptacji dla niej, jej oso-
bowości i tego, co robiła. Nigdy nie miało 
to nic wspólnego z chęcią wywyższania się 
nad innych. Wynikało z przekonania, że każ-
demu człowiekowi potrzebna jest akceptacja  
i uznanie ze strony innych ludzi, a szcze-
gólnie ze strony najbliższych. Tak powinno 
być w stosunkach między małżonkami czy 
we wzajemnych relacjach między rodzica-
mi i ich dziećmi. Bliskiemu człowiekowi 
trzeba okazać, że ich cenimy, akceptujemy  

i kochamy. I takiego wzajemnego uznania, 
akceptacji i wsparcia wzajemnie sobie z 
Żoną udzielaliśmy. Chociaż czasem było 
nam żal, że nasze zaangażowanie zawodowe 
i społeczne zajmuje nam tak wiele czasu, że 
dla siebie mamy go zbyt mało. Dlatego też 
na różnych imprezach, na których byliśmy 
oboje, zawsze siadaliśmy obok siebie...  

Zwróciłem uwagę na to, że w amerykań-
skich filmach zdarza się często, że bliscy 
sobie ludzie, mówią do siebie wzajemnie: 
Jestem dumny z ciebie. Cieszą się każdym 
sukcesem bliskiego sobie człowieka, pod-
trzymują go na duchu, potwierdzają, że 
akceptują go takim, jakim jest. I to nawet 
wtedy, gdy osiągnięcia owego bliskiego im 
człowieka są niewielkie czy wręcz żadne  
i nie spełniają pokładanych w nich nadziei. 

Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że taka 
akceptacja wyrażana przez najbliższych, 
jest każdemu potrzebna. A jej brak pociąga 
za sobą nieporozumienia, niską samoocenę, 
kompleksy i nie radzenie sobie w życiu. 
Bywa też jednym z głównych powodów, 
że bliscy sobie ludzie oddalają się od siebie  
i stają się sobie wzajemnie obcy. 

Mam Znajomą, która została zatrudnio-
na do pomocy w opiece nad kilkuletnim 
chłopcem. Jest to dziecko adoptowane.  
I jego przybrana matka najwyraźniej sobie 
nie radzi z wychowaniem dziecka, w szcze-
gólności tego dziecka. Ono nie spełnia jej 
oczekiwań. Nie potrafi go zaakceptować 
takim, jakim jest. Chciałaby, żeby był inny. 
A jest to żywy i nieco niesforny chłopiec. 
Ma przy tym jeszcze bardzo wymagającą 

nauczycielkę, która wychwytuje każdy jego 
wybryk i do jego dzienniczka wpisuje coraz 
to nowe uwagi. I wtedy matka robi mu piekło 
w domu z powodu tych uwag. Jest coraz 
bardziej niezadowolona z przybranego syna 
a syn jest coraz bardziej zestresowany. Stara 
się jak może, ale nie bardzo mu to wychodzi. 
A matka nie może zrozumieć, że potrzeba 
mu jej akceptacji, zrozumienia i miłości, 
że powinna go przynajmniej od czasu do 
czasu pochwalić, a nie ciągle krzyczeć na 
niego i o wszystko mieć pretensję... On 
naprawdę nie jest zły i potrzebuje kogoś, 
kto by go przytulił, zaakceptował, pochwa-
lił go, powiedział choć raz: Jestem dumny  
z ciebie... Znajduje to u swojej opiekunki, 
ale on oczekuje też tego i potrzebuje tego od 
swojej matki... Wszak opiekunka odejdzie  
a matka pozostanie...

Myślę, że trzeba sobie i innym od cza-
su do czasu przypominać, że obok nas są 
ludzie, którzy potrzebują naszej akceptacji  
i uznania. Potrzebują tych, którzy się na nich 
poznają . Zbytnia krytyka, stałe pomniejsza-
nie, a tym bardziej wyśmiewanie, czyjegoś 
dorobku, szczególnie najbliższych, rani  
i zniechęca. Naprawdę też nie ma nic wspól-
nego z prawdziwą skromnością i pokorą. 
Jest raczej wyrazem niechęci czy zazdrości. 
Naprawdę zaś trzeba chcieć i umieć docenić 
innych, szczególnie najbliższych, okazać, że 
jesteśmy po ich stronie, że przyjmujemy ich 
takimi, jakimi są. I to zawsze, nawet wtedy, 
gdy nie spełniają naszych oczekiwań, ale 
także wtedy, gdy okaże się, że nas przerośli  
i osiągnęli w życiu więcej niż my... Jerzy bór 

nienie poglądu na świat nie było przedmio-
tem głównego zainteresowania. Uprawiano 
propedeutykę, tzn. formalne przygotowy-
wanie adeptów do tego, by każdy z nich 
wedle własnego przeświadczenia umiał 
zająć krytyczne stanowisko wobec wszel-
kiej doktryny światopoglądowej. Chodziło 
o wyrobienie takich umiejętności, jak zdol-
ność rozumienia cudzej doktryny, zdolność 
uchylania sporów wynikających z mętności 
pojęć, zdolność wypowiadania własnej 
doktryny tak, aby każdy jednoznacznie ją 
rozumiał. To wymagało znajomości tech-
niki uprzytomniania sobie tego, o czym 
myślimy, znajomości psychologii myśle-
nia i logiki”. Kształtowano umiejętności 
efektywnej pracy umysłowej i moralność 
myślenia, uwalniano umysł od zaślepiającej 
go ideologicznej i bezkrytycznej jedno-
stronności. 

2.2. Rozróżniano pożądaną krytykę 
opiekuńczą i niewłaściwą krytykę prze-
śladowczą. Postawie krytyki opiekuńczej 
przyświeca pytanie o wartości intelektualne 
zawarte w ludzkich poglądach, wartości, 
które dzięki solidnej krytyce chce się wydo-
być i wzmocnić. Głoszono tezę, że „przyjęte 
przez krytykę opiekuńczą kryterium oceny 
przyznaje rangę nowatorstwu, jakkolwiek 
bywa ono wypowiedziane w formie nie-
poradnej”. Podkreślano, iż „relacja między 
krytykującym i krytykowanym jest relacją 
częściowego konfliktu”, tylko częściowe-
go, gdyż jest to też w dużej mierze relacja 
współpracy i dążenie do wspólnego celu, 
którym jest odsłonięcie i uszlachetnienie 
(„oszlifowanie”) wartości intelektualnych.

3. O potrzebie i walorach postawy kry-
tycznej przypominał jeden z  kontynuatorów  

Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Klemens 
Szaniawski (1925-1990), w wystąpieniu 
na Zjeździe Filozoficznym w 1977 roku. 
Czynił to w sytuacji, gdy swą domina-
cję bezwzględnie manifestowała ideolo-
gia socjalistyczna, uważająca samą siebie 
za „naukowy światopogląd”. Stwierdzał: 
„Spotkanie filozofów jest okazją, by opo-
wiedzieć się za kultywowaniem dyskusji 
autentycznej, w której krytycyzm względem 
wszelkich tez światopoglądowych docho-
dziłby w pełni do głosu”. 

3.1. Systematyczny krytycyzm powinien 
być cechą wyróżniającą filozofię. Szaniaw-
ski domagał się respektowania zasad rzetel-
ności i otwartości krytycznego myślenia, 
bowiem obowiązkiem filozofa jest „syste-
matyczne poddawanie w wątpliwość tych 
przeświadczeń, które normalnie wątpliwo-
ści nie podlegają”. Taki „krytycyzm stanowi 
istotę filozofowania”. W życiu potocznym 
poddawanie wszystkiego w wątpliwości 
wywoła paraliż, natomiast w filozofii jest 
to warunek myślenia ukierunkowanego na 
przybliżenie się do poznania prawdy. 

3.2. Filozofia chroni przed iluzjami ide-
ologii, ale filozoficznych dyskusji nie wolno 
traktować – jak przestrzega Szaniawski 
– jako walki, w której „korzysta się ze środ-
ków perswazyjnych, wykraczających poza 
argumentację rzeczową”. Dyskusja wymaga 
rzetelnej i uczciwej krytyki przedkładanych 
w niej argumentów, aby sprawdzić ich 
wartość. 

4. Felieton ten jest też zaproszeniem Czy-
telników do uczestnictwa w wykładzie prof. 
Dariusza Kuboka (16. II. 2013, Muzeum 
Ustrońskie), w którym będzie rozpatrywana 
potrzeba krytycyzmu.    marek rembierz 
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Był to mecz bez historii. Walczący o mi-
strzostwo śląska w piłce ręcznej młodzicy 
MKS Ustroń przez całe spotkanie kon-
trolowali wydarzenia na parkiecie. Może 
czasami pojawiało się rozluźnienie, ale nie 
ma się co dziwić przy takiej przewadze. 
Nie było nerwowości w grze, a trener Piotr 
Bejnar skorzystał w tym meczu z wszyst-
kich zawodników. Zresztą nie trzeba tu się 
rozpisywać, wystarczy spojrzeć na wynik 
po pierwszej połowie.

MKS wystąpił w składzie (w nawia-
sach skuteczność bramkarzy i strzelone 
bramki): Kamil Kopieczek (65%), Da-
mian Kurowski (20%), Michał Jopek (6), 
Marek Cholewa (10), Damian Bujok (3), 
Krzysztof Bielesz (8), Dawid Jenkner 
(1), Szymon Gogółka (1), Kacper Matlak 
(1), Krzysztof Kotela, Marcin Oświecim-
ski (3), Arkadiusz Czapek, Adrian Miś-
kiewicz, Przemysław Kiraga, Wojciech 
Gogółka.

Po meczu powiedzieli:
Trener Zagłębia Grzegorz mentel: 

- Mecz w miarę jednostronny. Moi za-
wodnicy tak naprawdę przestraszyli się 
rezultatów drużyny przeciwnej i przed 
meczem założyli, że ten wynik może wy-
glądać tak, jak ten końcowy. Można być 
jedynie zadowolonym z piętnastu minut 
gry w drugiej połowie, gdy chyba uwie-
rzyli, że grają i mają szansę. Szkoda, że 
nie czterdzieści minut wcześniej. Drużyna  
z Ustronia zasłużenie wygrała, chłopcy faj-
nie grają, choć uważam, że moja drużyna 
nie zasłużyła na taką porażkę. Był jednak 
fragment, gdy gospodarze rzucili siedem 
bramek, my jedenaście.

Trener MKS Piotr bejnar: - Lekko  
i łatwo. Chcieliśmy w tym meczu przy-
łożyć się do gry obronnej. Patrząc na po-
przednie spotkania, szczególnie w Ustro-
niu, różnie to wyglądało, a obrona była 
dość nonszalancka. Ta solidniejsza obrona 
była widoczna przez 35 minut meczu, gdy 
to straciliśmy dziesięć bramek. Potem tro-
chę gorzej, ale zagrali wszyscy zawodnicy. 
Wynik niezagrożony od początku do koń-
ca, choć rezultat mógł być jeszcze okazal-
szy. Do przerwy wszystko wyglądało dużo 
lepiej niż w meczu ze Świętochłowicami. 
Może nie była to gra na sto procent, ale 
jestem zadowolony.                           (ws)

1 mKS Ustroń  13 23
2 UKS MOSM Bytom  13 22
3 MKS Zryw Chorzów  12 21
4 KS Viret CMC Zawiercie 13 17
5 MOSiR Mysłowice  13 13
6 GKS Olimpia Piekary Śląskie 12 10
7 SPR Pogoń 1945 Zabrze 12 8
8 UKS 31 Rokitnica Zabrze 13 8
9 SPR Zagłębie Sosnowiec 13 4
10 SL Salos Salesia Świętochłowice 12 0

mecz  bez  hiStorii
mKS Ustroń-SPr - Zagłębie Sosnowiec 33-20 (19-7)

trener p. bejnar aktywnie uczestniczy w meczu.                                              Fot. W. Suchta

najlepSi
31 stycznia odbyły się w międzygminne 

zawody szkół podstawowych w minipił-
ce ręcznej dziewcząt i chłopców. Nasze 
miasto reprezentowali w obu kategoriach 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Rywalizowali uczniowie z Ustronia, Wisły 
oraz Goleszowa. Wśród dziewczyn najlep-
sze okazały się trenujące pod okiem Ma-
teusza Żebrowskiego dziewczęta z naszej 
„Jedynki”, pokonując w pierwszym meczu 
szkołę z Goleszowa 28:0 oraz Szkołę 
Podstawową nr 1 z Wisły 27:6. Nasi chłop-
cy, którzy pracują z Piotrem Bejnarem, 
również okazali się bezkonkurencyjni, 
pewnie wygrywając oba spotkania. Naj-
pierw 23:10 z uczniami z Wisły, następnie 
28:4 ze szkołą z Goleszowa. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 będą reprezen-
tować miasto w zawodach powiatowych,  
w których zmierzą się trzy najlepsze szkoły  
z naszego regionu.      mateusz żebrowski 


