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Sielski, majowy widoczek.

DAĆ COŚ Z SIEBIE
Rozmowa z radną Marią Jaworską

Kadencja powoli zbliża się do końca, czy zrobiła pani już
bilans sukcesów i porażek?
Od początku mojej pracy w Radzie Miasta zdawałam sobie sprawę, że wszystkiego nie załatwię. Bardzo cieszą mnie place zabaw
w naszej dzielnicy. Hermanice nie mają rynku, parków miejskich
i te place są przestrzenią publiczną, gdzie mogą się spotkać
dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, porozmawiać, wymienić
poglądy. Jednak za największy sukces uważam finał modernizacji
przedszkola. Inwestycja trwała kilka lat, ale dzięki niej, mamy
najpiękniejsze przedszkole w mieście. Budynek położony z dala
od ruchliwych ulic ocieplono, wymieniono okna, dobudowano
nowe sale, przebudowano stare. Jest ciepło, jasno, nowocześnie,
a dookoła rozciąga się piękny ogród.
Czego nie udało się zrobić?
Nie udało się zakończyć modernizacji ul. Długiej. Wprawdzie
prace trwają, i miałam nadzieję, że będzie je można sfinalizować
(cd. na str. 2)
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NADZWYCZAJNA
21 maja odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja Rady
Miasta. Obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina.
Tryb nadzwyczajny spowodowany był koniecznością podjęcia
w terminie uchwał po skargach mieszkańców. Pierwsza skarga
dotyczyła fragmentu miejscowego planu zagospodarowania.
Dotyczy to rejonu ulic Brody, Grażyńskiego, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, al. Legionów. W uzasadnieniu skargi czytamy,
że koncepcja przeprowadzenia ogólnodostępnej drogi gminnej
łączącej ul. Staffa z ul. Pod Skarpą godzi w interes prawny skarżącego, narusza plan przestrzenny Zeta Parku jako zamkniętego
osiedla. Chodzi o to, że jedna z wspólnot Zeta Parku zagrodziła
dojazd do ul. Pod Skarpą, przez co ruch z pozostałych wspólnot
odbywa się ul. Gałczyńskiego. Miasto próbuje doprowadzić do
pełnej przejezdności, ale na przeszkodzie stoi własność działek
pod drogą osiedlową. Część mieszkańców powołuje się na prawo
własności.
Radni oddalili skargę, podobnie jak drugą dotyczącą uchwalonego studium zagospodarowania miasta. O podobnej skardze
już pisaliśmy.
(ws)
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w tym roku. To jednak bardzo duża inwestycja i nie na jeden rok.
Jest już wodociąg, kanalizacja, oświetlenie, została nawierzchnia. Jak widać ulica, mimo że naprawdę długa, była przez lata
zapomniana, i nie da się wszystkiego zrobić naraz. Czeka nas
wykonanie nawierzchni, chodnika, ale jeszcze są małe uliczki
odchodzące od ul. Długiej, liczące po kilka domów, które też od
lat czekają na remont. Chciałabym, żeby zmodernizowana została również cała ul. Folwarczna. Ten dłuższy odcinek udało się
w tym roku wykonać, ale jest jeszcze fragment po drugiej stronie
mostku przy stacji benzynowej i za dwupasmówką, o którym nie
wszyscy nawet wiedzą, i tamtejsi mieszkańcy od wielu lat czekają
na normalną nawierzchnię.
Przy okazji ul. Długiej pojawia się kwestia, z którą mają
do czynienia radni wszystkich dzielnic – rejon zamieszkany
od lat, na którym nie ma mediów – ul. Długa, a obok nowo
powstałe osiedle – Brama Beskidów z ul. Beskidzką, którego
mieszkańcy również domagają się inwestycji – w tym przypadku wykonania drogi. Czy udaje się pogodzić te interesy?
Z jednej strony nie powinniśmy dzielić mieszkańców na tych
naszych i nowo przy byłych, bo mają takie same prawa. Jedni
przez wiele lat płacili podatki, drudzy sprawiają, że dzielnica
się rozwija. Muszę być reprezentantką i tych, i tych. Jednak
ostatecznie decyzję o inwestycjach podejmuje cała Rada Miasta
i wspólnie przyjęliśmy taką strategię, że jednak najpierw załatwiamy sprawy, które czekają od lat. To dotyczy wszystkich
dzielnic, nie tylko Hermanic. Nie znaczy to jednak, że nowe
osiedla są całkowicie pomijane. W przypadku ul. Beskidzkiej,
nawierzchnia jest rzeczywiście bardzo zła, a właściwie jej nie
ma. Za wykonaniem jej przemawia to, że odchodzi od ul. Długiej
i dobrze byłoby zrobić ją przy okazji remontu ulicy sąsiedniej.
Nie jest to jednak takie proste, bo trzeba zacząć od projektu, który

M. Jaworska.

Fot. M. Niemiec

czowie. Woda naruszyła nawierzchnię. Eksperci badają
elementy nośne mostu. Zakaz
ma obowiązywać do końca
maja, a może i dłużej. Obowiązują objazdy.
Marszałek Sejmu RP Ewa
Kopacz, 20 maja, przebywała
w Cieszynie. Zwiedziła Wzgórze Zamkowe, odbyła spacer
Uliczką Cieszyńskich Kobiet,
była na Zamku, a pod wieczór
spotkała się z przedstawicielami samorządów i mieszkańcami.
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*

*

Po ostatnich ulewach został
zamknięty dla ruchu pojazdów most nad Wisłą w Sko-
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Czynione są starania, aby nadać status uzdrowiska części
wsi Zabłocie. Na terenie sołectwa znajdują się cenne złoża
naturalnych bogactw. To solanka jodowo-bromowa oraz
borowina, które od 1995 roku
wykorzystuje do swoich celów
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń”. Jest szansa, że ta
część wsi, zostanie włączona
w poszerzoną strefę „C” uzdrowiska Goczałkowice Zdrój.

już sam w sobie jest kosztowny, a potem zrobić jeszcze bardziej
kosztowną drogę. Jeśli miasto się na to zdecyduje, to nie zostanie wykonana inna inwestycja, na którą być może mieszkańcy
czekali dużo dłużej. Będzie się tym musiała zająć kolejna rada
i jak każda do tej pory stanie przed dylematem, na co przeznaczyć
pieniądze. Środki są ograniczone.
Mieszkańcy hermanickiej Kolonii czekali na zrobienie dróg
niemal 100 lat, czy już wszyscy się doczekali?
Kolonię w zasadzie można by uznać za załatwioną, ale pojawiają
się nowe kłopoty. Zdążyła się już zniszczyć główna część ul. Wiśniowej. Już są dziury i nawierzchnia prosi się o remont. Trzeba
to będzie wziąć pod uwagę w najbliższym czasie.
W ostatnich latach w Hermanicach powstało wiele nowych
domów jedno i wielorodzinnych, choćby przy ul. Folwarcznej, a także osiedla – Brama Beskidów, Leśna Ostoja, Pod
Równicą. Czy ich mieszkańcy integrują się z wami, czy są to
raczej goście weekendowi.
Różnie. Na pewno część mieszkań i domów kupiona została
jako inwestycja i są wynajmowane, część jest wykorzystywana
tylko na weekendy czy urlopy, ale są też mieszkańcy stali, którzy
chcą się integrować. Z niektórymi mam kontakt. Cieszą się, że
zamieszkali w Ustroniu, miasto bardzo im się podoba.
Ostatnio wiele emocji budzi sprawa parkowania samochodów
na ul. Dominikańskiej, jakie pani widzi rozwiązanie?
To trudna sprawa, wiele osób zastanawia się jak ją rozwiązać.
Czeka nas zebranie zwołane przez Zarząd Osiedla, mieszkańcy na
pewno będą się chcieli wypowiedzieć w tej sprawie, chociaż nie
wiem, czy uda się znaleźć wyjście satysfakcjonujące wszystkich.
Po wielu latach udało się dojść do porozumienia ze starostwem,
drogę wyremontować, zrobić bezpieczne chodniki, ścieżki dla
rowerów. Ludzie już nie pamiętają, jakie tam były dziury, i że
w niektórych miejscach nie mogły się minąć dwa samochody,
a jeszcze pomiędzy nimi chodziły dzieci do szkoły. Miasto i starostwo zadbało o bezpieczeństwo i wygodę, a teraz mieszkańcy
muszą dać coś z siebie. Takie czasy, że niemal każdy domownik
ma samochód i trzeba dla tych samochodów zrobić miejsce na
swojej posesji.
Jest pani przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Ustroń
Centrum, do którego należą hermaniczanki. Czy w takiej
sytuacji łatwiej sprawować obowiązki radnej, bo ma pani
lepszy kontakt, czy trudniej, bo więcej obowiązków?
Mimo wszystko łatwiej. Często spotykam się z moimi paniami
i dzięki nim wiem, co w trawie piszczy. Kobiety nie tylko dobrze
wiedzą, co dzieje się w ich dzielnicy, ale też znają potrzeby swoich rodzin, znajomych, sąsiadów. Zwracają uwagę na problemy,
które trzeba rozwiązać. Poza tym koło integruje mieszkanki.
Obecnie ludzie zamykają się w swoich domach dosłownie
i w przenośni. Szczególnie młodzi są zapracowani, ciągle
w biegu. A jak młodzi zapracowani, to i seniorzy, bo pomagają
prowadzić dom, zajmują się wnukami. Dlatego tak istotne jest,
że panie mają okazję, żeby się spotkać na zebraniu, wycieczce,
razem coś ugotować.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Monika Niemiec
Cieszyn zamienił się na działki ze Skarbem Państwa, co
umożliwi rozpoczęcie budowy
nowej siedziby Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie.
Obiekty powstaną w Boguszowicach. Strażacy mają już
projekt i pozostał „drobiazg”:
znalezienie pieniędzy...
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Gminie Strumień udało się pozyskać fundusze na budowę
boiska z trawą syntetyczną.
Powstanie przy podstawówce
w Drogomyślu. Uczniowie
będą mogli grać w szczypiorniaka i piłkę nożną, siatkówkę
i koszykówkę. Projekt przewi-

duje ponadto budowę bieżni
i skoczni w dal. Obiekt ma być
gotowy pod koniec roku.

*

*

*

*

*

*

W niewielkim sołectwie Rudnik zorganizowano gminne
zawody z cyklu Cała Polska
Biega. Startowało kilkadziesiąt
osób, w tym dzieci, młodzież
i dorośli. Na mecie czekały napoje, gorący posiłek oraz oczywiście medale i nagrody.
Pingpongistki MKS Cieszko
Cieszyn walczą o awans do
I ligi. W pierwszym meczu
barażowym u siebie przegrały
z Bukowicami 1:9. Rewanż w tę
sobotę. Trzeba wygrać 10:0...
		
(nik)
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WSZECHŚWIAT OD WYBUCHU DO CZŁOWIEKA
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z Grzegorzem
Szczechlą, nauczycielem biologii i chemii w Gimnazjum nr 1
w Ustroniu i Gimnazjum w Istebnej na temat „Wszechświat od
wybuchu do człowieka”, które odbędzie się w piątek, 30 maja
o godz. 17.00.

*

*

*

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW HERMANIC
Ogólne Zebranie mieszkańców osiedla Ustroń-Hermanice
odbędzie się 10 czerwca (wtorek) o godz. 17 w Przedszkolu nr 4
przy ul. Wiśniowej 13.

*

*

*

SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW KUŹNI
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na comiesięczne spotkanie w poniedziałek 2 czerwca o godz. 10.00.
W programie: film z niedawno odbytej wycieczki do Kuźni,
film „Ciekawostki ze świata” oraz omówienie przygotowań do
corocznej Industriady.

*

*

*

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Stanisław Podsiadło
lat 81
ul. Wybickiego
Jan Cieślar
lat 85
ul. Malinowa

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
że zasłużył sobie na niebo
Pogrążeni w głębokim żalu
składamy szczere wyrazy współczucia

Barbarze Chłopeckiej
z powodu śmierci Męża

śp. Radosława Chłopeckiego
Sylwia i Tomasz Kukuczkowie,
właściciele przedszkola „U Karolci” wraz z pracownikami

Serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, złożone wieńce, kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Tomasza Bojarowskiego
kapłanom, obsłudze pogrzebowej,
przyjaciołom, znajomym,
uczestnikom ostatniej drogi

MOJEGO NAJDROŻSZEGO SYNA
składa Matka
Serdeczne Bóg zapłać

ZAKŁAD POGRZEBOWY

tel. 854 34 83
604 55 83 21
19 V 2014 r.
Objazd miasta razem z pracownikiem UM w celu oszacowania strat
po intensywnych opadach deszczu.
19 V 2014 r.
Interwencja na boisku piłkarskim
w Hermanicach. Ze znajdującej
się tam studni nieznany sprawca
ukradł betonową klapę. Powstała
dziura, przez którą do środka
mogło wpaść dziecko. Sprawę
zgłoszono odpowiednim służbom.
20 V 2014 r.
Zabezpieczenie miejsca wypadku
przy ul. 3 Maja w okolicach Nadleśnictwa. Mężczyzna potknął się
na krawężniku i upadł na jezdnię.
Doznał urazu głowy. Trzeba było
wezwać pogotowie i kierować
ruchem do momentu przyjazdu
cieszyńskiej „drogówki”.
20 V 2014 r.
Kontrola gospodarki odpadami
w jednym ze sklepów przy ul.
Daszyńskiego.
21 V 2014 r.
Na ul. Drozdów rozmawiano
z właścicielem posesji, który posadził krzewy i drzewka w pasie
drogi. Wprawdzie nie utrudniały
widoczności, ale właściciel zgodził
się przesadzić je w inne miejsce.

21 V 2014 r.
Zgłoszenie o padniętej sarnie na
ul. Kuźniczej. Wezwano pogotowie sanitarne z Cieszyna, które
zabrało zwierzę do utylizacji.
22 V 2014 r.
Strażnicy zgłosili odpowiednim
służbom konieczność usunięcia
kamieni leżących na skrzyżowaniu
ul. Podgórskiej i Leśnej. Kamienie naniosła woda po ostatnich
opadach i utrudniały one ruch
samochodów.
22-23 V 2014 r.
Pomoc w organizacji lokali wyborczych przed niedzielnym głosowaniem do Europarlamentu.
Trzeba było przywieźć urny,
parawany, powynosić wyposażenie pomieszczeń i poustawiać
potrzebne elementy.
24 V 2014 r.
Dwoma mandatami po 100 zł ukarano kierowców, którzy wjechali
w ulicę z zakazem ruchu. Było to
przy ul. Polańskiej.
25 V 2014 r.
Zabezpieczenie porządkowe wyborów.
26 V 2014 r.
Mieszkaniec Hemanic zgłosił
ucieczkę swojego psa rasy labrador. Zrobił to na wypadek, gdyby
strażnicy otrzymali zgłoszenie
o bezpańskim psie, bo wtedy
musieliby wezwać pracowników
schroniska w Cieszynie, a odbiór
swojego psa ze schroniska jest
kosztowny.
(mn)

POLICJA INFORMUJE
17 kwietnia na ul. Granicznej znaleziono rower typu damka
koloru czerwono-białego, błotniki oraz bagażnik w kolorze czarnym, napis FreeClimbing. Do dnia 16 czerwca rower znajduje się
na komisariacie w Ustroniu, a następnie zostanie przewieziony
do biura rzeczy zanlezionych w Cieszynie.

Urząd Miasta Ustroń informuje,

że na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został
wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu na okres do 3 lat,
niezabudowanych lub zabudowanych obiektami
nie związanymi trwale z gruntem, a stanowiących
własność osób prawnych, fizycznych, jednostek nie
posiadających osobowości prawnej – wykaz z dnia
09.05.2014 r.

Logistyka „Ustroń” Sp z o.o.
poszukuje pracowników na stanowiska:

kelnerka, pomoc kuchenna, kucharz,
magazynier w gastronomii
Oferty przesyłać na: rekrutacja@uzdrowisko-ustron.pl
lub składać osobiście.

Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00
sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 502 715 339
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Głosują państwo Cieślarowie.

Fot. W. Suchta

WYBORY W LICZBACH

25 maja wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa
śląskiego europosłami zostali: z PO Jerzy
Buzek, Jan Olbrycht i Marek Plura, z PiS:
Bolesław Piecha i Jadwiga Wiśniewska,
z SLD Adam Gierek, z KNP Janusz
Korwin-Mikke. J. Buzek otrzymał najwięcej głosów w kraju.
W Ustroniu uprawnionych do głosowania było 13.575 wyborców. W kraju
frekwencja wyniosła 23,82%, w województwie śląskim 23,75%, w powiecie
cieszyńskim 25,70%, w Ustroniu 29,40%.
W naszym powiecie frekwencję wyższą od
Ustronia odnotowano jedynie w Cieszynie
– 30,28%. Frekwencję wyższą od krajowej
w naszym powiecie miały: Zebrzydowice
– 25,30%, Istebna – 25,10%, Goleszów –
24,58%, Skoczów – 24,56%, Strumień –
24,56%. Najmniej wyborców udało się do

urn w Hażlachu, bo tylko 20,95%.
W poszczególnych komisjach w Ustroniu odnotowano frekwencję:
Uzdrowisko – 93,46%,
Miejski Dom Spokojnej Starości – 90,91%,
Śląskie Centrum Rehabilitacji – 47,79%,
Ustroń Górny – 33,61%,
Ustroń Centrum – 31,22%,
Ustroń Dolny – 28,37%,
Hermanice – 27,55%,
Zawodzie – 27,16%,
Nierodzim – 26,95%,
Szpital Reumatologiczny – 26,56%,
Poniwiec – 25,50%,
Lipowiec – 24,61%,
Polana – 20,72%.
PO najlepszy wynik w powiecie odnotowała w Wiśle – 65,33%, PiS w Istebnej
– 46,10%, tam też najlepszy wynik SP.
Gminą wspierającą mniejsze komitety

jest Hażlach., gdzie najlepsze wyniki
w cieszyńskim osiągnęły: PSL, RN, DB,
ale też KNP, w Goleszowie E+TR i SLD,
W Cieszynie PZ, a w Skoczowie PR.
W gminach „Beskidzkiej 5” PO wygrała w Wiśle, Ustroniu i Brennej, PiS
w Istebnej i Szczyrku.
Jeżeli chodzi o poszczególnych kandydatów to zdecydowanie najwięcej głosów
w kraju uzyskał Jerzy Buzek – 254.319.
Również w naszym powiecie kandydaci PO otrzymali najwięcej głosów:
J. Buzek – 7.748 (22,09%), J. Olbrycht
– 6.704 (19,11%) oraz Stanisław Szwed
z PiS – 4.521 (12,89%), ale mandatu
w województwie nie wywalczył, natomiast lider listy PiS Bolesław Piecha
– 3.428 (9,77%), Janusz Korwin-Mikke
z KNP – 2.583 (7,36%), Adam Gierek
z SLD – 2.064 (5,88%) i Marek Plura
z PO – 36 (0,10%). Najmniej głosów
w powiecie, bo jedynie trzy, otrzymał
kandydat DB Andrzej Biernacki.
W Ustroniu poszczególni kandydaci
otrzymali głosów:
1. Jerzy Buzek (PO) – 1.108 (27,76%)
2. Jan Olbrycht (PO) – 612 (15,33%)
3. Bolesław Piecha (PiS) – 324 (10,62%)
4. Adam Gierek (SLD) – 362 (9,07%)
5. Stanisław Szwed (PiS) – 273 (6,84)
6. Janusz Korwin-Mikke (KNP) – 231
7. Kazimierz Kutz (E+TR) – 94 (2,36%)
8. Marek Migalski (PR) – 88 (2,20%)
9. Jadwiga Wiśniewska (PiS) – 79 (1,98%)
10. Danuta Kożusznik (PSL) – 67 (1,68%)
11. Jerzy Ziętek (PO) – 52 (1,30%)
12. Izabela Kloc (PiS) – 39 (0,98%)
13. Tomasz Adamek (SP) – 39 (0,98%)
14. Mirosława Nikiel (PO) – 37 (0,93%)
15. Tadeusz Cygański (SP) – 32 (0,80%)
16. Krystyna Szumilas (PO) – 31 (0,78%)
17. Bogdan Marcinkiewicz (PO) – 20 (0,50%)
18. Władysław Motyka (PiS) – 19 (0,48%)
19. Genowefa Grafowska (E+TR) – 18 (0,45%)
20. Stanisław Dąbrowa (PSL) – 14 (0,35%)
21. Jan Ziobro (PS) – 14 (0,35%)
22. Agnieszka Białek (PR) – 11 (0,28%)
23. Agnieszka Kurant (PO) –11 (0,28%)
Marek Plura (PO) – 5 (0,13%)
17 kandydatów nie otrzymało w Ustroniu ani jednego głosu, ale 24 odnotowało
jeden głos, czyli nie są całkowicie przegrani, bo miło pomyśleć, że ma się w Ustroniu
swego cichego wielbiciela.
Wojsław Suchta

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KOMITETY WYBORCZE

Poszczególne komitety wyborcze otrzymały w Ustroniu następujące liczby głosów, w nawiasach procent głosów uzyskanych przez
komitety wyborcze kolejno w kraju, województwie i powiecie.
Platforma Obywatelska RP (PO) 			
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) 				
SLD-UP
					
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke (KNP) 		
Europa Plus Twój Ruch (E+TR) 				
Polska Razem Jarosława Gowina (PR) 			
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SP) 			
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 			
Ruch Narodowy (RN) 					
Partia Zieloni (PZ)
				
Demokracja Bezpośrednia (DB) 			
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– 1881 głosów - 47,13% 		
– 870 głosów - 21,80% 		
– 397 głosów - 9,95% 		
– 251 głosów - 6,29% 		
– 135 głosów - 3,38% 		
– 130 głosów - 3,26% 		
– 108 głosów - 2,71% 		
– 89 głosów - 2,23% 		
– 20 głosów - 0,50% 		
– 15 głosów - 0,38% 		
– 4 głosy - 0,10% 		

(32,13%, 39,82%, 44,11%)
(31,78%, 27,67%, 26,72%)
(9,44%, 9,39%, 7,43%)
(7,15%, 8,68%, 7,99%)
(3,57%, 3,77%, 3,16%)
(3,16%, 2,72%, 2,60%)
(3,98%, 3,70%, 3,44%)
(6,80%, 2,18%, 2,91%)
(1,39%, 1,12%, 0,93%)
(0,32%, 0,56%, 0, 42%)
(0,23%, 0,38%, 0,29%)
29 maja 2014 r.

Zdaniem
Burmistrza

O eurowyborach mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Potok szybko oczyszczono.

Fot. W. Suchta

OSUNĘŁA SIĘ SKARPA

Z góry Palenica po intensywnych opadach 15-17 maja oberwała się skarpa nieopodal wyciągu krzesełkowego. Ziemia
osunęła się do potoku Jaszowiec, interweniowały odpowiednie służby. Nasączona
wodą ziemia osunęła się tworząc w stoku
pokaźnych rozmiarów wyrwę. Wcześniej
na stoku Palenicy wycięto fragment lasu
tworząc zjazd pod wyciąg dla narciarzy
i rowerzystów. Pod tym nowym zjazdem
osunęła się ziemia. Nadleśniczy Leon
Mijal poinformował nas, że wycinki dokonano nieprawidłowo w prywatnym lesie.
Sprawę zgłoszono do Starostwa Powiatowego i tam toczy się postępowanie.
Zwały ziemi znalazły się w potoku Jaszowiec. Obecnie po usunięciu zwalonych
drzew woda płynie swobodnie, ale jest
spora wyrwa w brzegu potoku. Jego ad-

USTRONIACZEK
NA RYNKU

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na
ustrońskim rynku odbędzie się tradycyjna impreza pod nazwą „Ustroniaczek”.
W grach i zabawach sportowych można
wziąć udział od godz. 14. O godz. 15 rozpocznie się program artystyczny pt. „Przygody Koziołka Matołka”, a później dzieci
będą mogły się spotkać z Ustroniaczkiem.
Organizatorami jest Urząd Miasta Ustroń
oraz Stowarzyszenie „Można Inaczej”.
29 maja 2014 r.			

ministratorem jest Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej, którego rzecznik Linda
Hofman następująco odpowiada na pytanie
o kroki podjęte przez RZGW:
– W odpowiedzi na Pana pytanie, w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach informuję, że jako
administrator potoku Jaszowiec, zgodnie
z ustawą Prawo Wodne z dn. 18 lipca
2001 r., podejmujemy czynności związane
z utrzymaniem koryta przedmiotowego
cieku. Do osuwiska ziemi ze skarpy przyczyniły się intensywne opady deszczu,
nie zaś Potok Jaszowiec, co sugeruje
Pana pytanie. Ponadto, RZGW nie jest
zarządcą obszaru na którym powstało osuwisko i nie odpowiada za jego
skutki. Za ich usunięcie odpowiedzialny
jest właściciel terenu. Wojsław Suchta

*

*

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Większość tendencji krajowych także w Ustroniu przełożyła się
na wyniki głosowania. Na pewno optymistyczną wiadomością jest frekwencja,
zdecydowanie w Ustroniu wyższa od
krajowej i wojewódzkiej. Nie jest to
jednak frekwencja satysfakcjonująca, by
można mówić o odzwierciedleniu poglądów i sympatii politycznych większości
mieszkańców.
Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej
w naszym mieście bardziej zdecydowane niż w kraju i niższy wynik Prawa
i Sprawiedliwości spowodowane zostały
popularnością prof. Jerzego Buzka, zresztą mającego najwięcej głosów w kraju,
ale także naszego lokalnego kandydata
Jana Olbrychta. Trzeci miejsce Bolesława
Piechy z PiS oddaje tendencje wojewódzkie, bo jego wynik był wysoki. Czwarty
w Ustroniu jest prof. Adam Gierek, od
dawna kojarzony z Ustroniem i osiągający
w naszym mieście dobre wyniki wyborcze.
Komitety, które nie przekroczyły
w kraju progu wyborczego, również u nas
miały poniżej 5% głosów. Zastanawiająca
jest mała liczba głosów na PSL w Ustroniu, bo jest to partia mająca w naszym
mieście swoje ugruntowane struktury i na
pewno wynik będzie analizowany przez
lokalnych działaczy. Wybory potwierdziły funkcjonującą na Śląsku Cieszyńskim
centrolewicową optykę wyborczą, choć
nie uzyskał akceptacji wyraźnie lewicowy
Komitet Wyborczy Europa Plus Twój
Ruch. W poprzednich wyborach Ruch
Janusza Palikota uzyskał w Ustroniu
o wiele lepszy wynik.
Śledząc wyniki wyborów, okazuje się,
że głosujemy na konkretnych kandydatów. Choć liderzy list otrzymują głosów najwięcej, to lokalni politycy, choć
z dalszych miejsc, też mają znaczące
liczby głosów w Ustroniu. Jest to oznaka
dojrzałej demokracji. Głosujemy w sposób przemyślany na wybranego wcześniej
kandydata. Ta okoliczność stawia głosujących w Ustroniu w dobrym świetle,
bo oznacza, że uczestniczą świadomie
w życiu wspólnoty europejskiej.
Wyniki wyborów w całej Europie są dla
Parlamentu Europejskiego sygnałem, że
nie zawsze to, co zastane, jest najlepsze.
Teraz nowi eurodeputowani będą mieli
sporo pracy, by wyniki wyborów przełożyć na nowe struktury, co da państwom
europejskim nowe impulsy do rozwoju.
Co prawda budżet jest podzielony, ale
na pewno nastąpią korekty w działaniu
spowodowane nowymi ugrupowaniami
chcącymi zaistnieć na forum europejskim.
Oby nie odbyło się to ze szkodą dla całej
wspólnoty.
Notował: (ws)
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państwowa straż pożarna i negatywnie oceniła zamknięcie wyjazdu na ul. Pod Skarpą.
Drugim trudnym, jeśli nie trudniejszym tematem było zalewanie terenów
położonych między ul. Partyzantów, a M.
Skłodowskiej-Cury. Mieszkańcy domagali
się deklaracji, kiedy problem się skończy.
Jako przyczynę wskazywali zbyt małe
przepusty kanalizacji deszczowej wzdłuż
ul. Partyzantów, błędy popełnione przy
powstawaniu nowych osiedli i obiektów.
Burmistrz tłumaczył, że przyczyna tkwi
w specyficznym ukształtowaniu terenu
i jedynym wyjściem jest budowa kosztownej przepompowni. Temat będzie analizowany, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Ogród jednego z mieszkańców przy
ul. 3 Maja zalewany jest nie przez wody
deszczowe, a przez ścieki. Nie wie on, czy
może jeść własne warzywa i owoce, i czy
nie została skażona woda w studni. Żałuje,
że zgodził się na przeprowadzenie nitki
sanitarnej przez swoją posesję. Po obfitych
deszczach podobna sytuacja ma miejsce

przy ul. Gałczyńskiego. Już teraz w wielu
miejscach studnie wykonane z kręgów
wymieniane są na szczelne plastikowe
i problemy w newralgicznych miejscach,
o których była mowa, też zostaną rozwiązane.
Dyskutowano o wielu sprawach,
a mieszkańcy dowiedzieli się m.in., że powstanie przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z Kojzara oraz
ul. Pod Skarpą i Brody, przeprowadzony
zostanie remont nawierzchni ul. Reja
i M. Skłodowskiej-Cury, remont jezdni
i chodników na ul. Partyzantów odbędzie
się w tym roku. Na miejscu wyburzonego
Starego Domu najprawdopodobniej powstanie parking, ale zadanie nie jest ujęte
w budżecie na rok 2014. Nie będzie zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic
Partyzantów, Jelenica i Myśliwskiej i nie
będzie też na razie w Ustroniu lodowiska.
Burmistrz tłumaczył, że koszt stałego
obiektu wykorzystywanego sezonowo to
600 tys. zł. Jeden z mieszkańców zdziwił
się na to, że Ustronia, który przeznacza 20
mln. zł na inwestycje, nie stać na zakup,
a stać Brenną, dysponującą 2 mln. zł na
inwestycje. I. Szarzec wymieniał obiekty,
które trzeba zrealizować. Podsumowując
stwierdził, że dopóki nie wybudujemy
boisk przy szkołach, nie zakończymy termomodernizacji placówek oświatowych,
nie wyremontujemy stadionu, nie będziemy kupować lodowiska.
Mieszkańcy dzielnicy wnioskowali
w zeszłym roku, żeby dekoracje świąteczne ozdabiały latarnie do końca stawu
kajakowego, a nie tylko w ścisłym centrum. Na razie jednak ich instalacja nie
będzie możliwa, bo lampy są za niskie.
Firma energetyczna nie chce wymieniać
oświetlenia, tłumacząc się brakiem środków. Większość latarni na terenie miasta
należy do firmy Tauron, chociaż te nowo
budowane są już własnością miasta. Tam
gdzie stan lamp jest wyjątkowo zły, miasto chciało zbudować swoje, ale Tauron
odmawia likwidacji starych, bo takie ma
wytyczne, obowiązujące w całym kraju.
Monika Niemiec

wszystkim pretekstem, motywacją dla
niezdecydowanych.
Końcowym aktem wydarzenia będzie
rarytas dla miłośników tej muzyki.
Recital Wolnej Grupy Bukowina. Wolna
Grupa to polska grupa muzyczna z nurtu
poezji śpiewanej powstała na początku lat
70. XX wieku. Wolna Grupa Bukowina
zadebiutowała w 1971 roku na Giełdzie
Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie.
Zespół przyjechał z Buska-Zdroju, a założył
go ówczesny maturzysta Wojciech Bellon.
Piosenką Wojtka „Ponidzie” wyśpiewali
jedną z głównych nagród. WGB miała formułę zespołu otwartego, toteż występowało
z nią wielu znanych polskich wykonawców
i muzyków. Trzon zespołu stanowili: Wojciech Bellon - twórca tekstów większości
piosenek, Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław Juszczyszyn. Poza sporym dorobkiem fonograficznym zespół ma
na swym koncie wielokrotnie nagrodzone
występy w licznych polskich festiwalach,

w tym na Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu, Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie, udział w studenckich festiwalach
FAMA oraz dwukrotny występ dla 150 tysięcznej widowni na Przystanku Woodstock.
Nie zmarnujcie tej okazji i przyjdźcie
na ustroński rynek 29 czerwca 2014. Zabierzcie ze sobą swoich znajomych. Grających znajomych namówcie na udział
w konkursie i dopingujcie ich jak najmocniej. Przypomnijcie sobie wszystkie te chwile przesiedziane przy ogniskach, spędzone w chatkach studenckich
i schroniskach. Wszystkie wakacje na obozach harcerskich. To okazja by odświeżyć
parę wspomnień. Impreza będzie wspaniała
tylko z Waszym aktywnym udziałem. I jeszcze jedno. Podczas występów na imprezach
plenerowych występuje tylko młodzież.
Czyżby starsi zapomnieli jak to się robi?
Zapomnieli jak się bawić? A może potraficie
to lepiej od nich. Czas im to udowodnić.
Jacek Piechocki

Zamknięta droga wyjazdowa z osiedla Zeta Park.

Fot. M. Niemiec

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

22 maja odbyło się zebranie mieszkańców Ustronia Górnego. Prowadził je przewodniczący Zarządu Osiedla Arkadiusz
Gawlik, który przywitał radną dzielnicy
Elżbietę Sikorę, przewodniczącego Rady
Miasta Stanisława Malinę i burmistrza Ireneusza Szarca. Najpierw poruszono gorący
temat wyjazdu z osiedla Zeta Park na ulicę
Pod Skarpą. Część osób nie zgadza się na to
i zablokowała wyjazd. Mieszkańcy muszą
w dalszym ciągu jeździć przez osiedle domów jednorodzinnych i ul. Gałczyńskiego.
W projekcie osiedla jako droga dojazdowa
wyznaczona została ul. Pod Skarpą. Miasto
zdecydowało, żeby sporny fragment dojazdu uznać za drogę publiczną, bo z takiej
mogą korzystać wszyscy, jednak decyzję
tą zaskarżyło 29 mieszkańców os. Zeta
Park. Na sesji, którą zwołano specjalnie
w tej sprawie, Rada Miasta podtrzymała
swoją decyzję. Sprawę rozstrzygnie sąd.
Na wniosek uczestników poprzedniego
zebrania, możliwość dojazdu w sytuacji
prowadzenia akcji ratowniczej sprawdziła

GITARYN

Gitaryn czyli konkurs piosenki turystycznej (akustycznej), odbędzie się 29 czerwca
na scenie Ustrońskiego rynku o godzinie
17.00.
Gitaryn to impreza dla wszystkich chętnych, a opiera się na wykonawcach, amatorach, którzy lubią muzykować, grać na gitarach lub innych instrumentach i pośpiewać
sobie przy okazji. Dla obecnych i dawnych
turystów i harcerzy, dla tych wszystkich,
którym góry kojarzą się z długimi nocami
przy ogniskach i gitarach.
Gitaryn to także możliwość zaprezentowania własnych talentów szerszej publiczności, ale to przede wszystkim okazja
do wspaniałej, wspólnej zabawy, gdzie
widz nie musi być tylko widzem, może
się przyłączyć i zaprezentować. Konkurs
jest całkowicie amatorski i jest przede
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INDUSTRIADA I NOC MUZEUM
W MUZEUM USTROŃSKIM
Zapraszamy na Industriadę – Święto Szlaku Zabytków Techniki,
które odbędzie się w sobotę 14 czerwca. Proponujemy nie tylko
ciekawe atrakcje przybliżające lokalne tradycje przemysłowe, ale
również podróż w świat fantasy i bohaterów powieści Tolkiena.
Muzeum otwarte będzie w godz. 10 - 21. W godz. 10 - 18 w przymuzealnym skansenie trwać będzie cieszący się dużą popularnością
pokaz kucia wolnoręcznego w wykonaniu kowala artystycznego.
O godz. 15 nastąpi uroczysta prezentacja zabytkowego traka wyprodukowanego w 1903 r. przez ustroński Arcyksiążęcy Zakład
Budowy Maszyn. Natomiast o 15.30 wyświetlimy tematyczny film,
przybliżający dzieje Zakładu Budowy Maszyn doskonale prosperującego w II poł. XIX w. na terenie późniejszej Kuźni. Nastąpi również
otwarcie wystawy pt. „Miłość i wojna w trzech światach” przenoszącej
w świat „Władcy Pierścieni”, „Gwiezdnych Wojen” oraz zagadkowej
kultury odległego orientu. Temat ten przedstawi podczas ciekawej
prelekcji Dariusz Bagiński, prezes Akademii Fantastyki i Japońskich
Sztuk Walki. O godz. 17.30 obejrzymy pokaz tradycyjnej japońskiej
sztuki walki na miecze. Na wyżej wymienione atrakcje szczególnie
serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież. W ramach nocy muzealnej,
odbywającej się u nas od kilku lat w dniu Industriady, można będzie
podziwiać replikę tlącego się mielerza do wypalania węgla drzewnego, służącego niegdyś w ustrońskiej hucie jako materiał opałowy.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy, na pewno każdy, bez względu na
wiek i płeć, znajdzie u nas coś ciekawego dla siebie. Więcej punktów
programu Industriady w Ustroniu można poznać na www.muzeum.
ustron.pl
Lidia Szkaradnik

U WAGA!
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi obowiązku uiszczenia drugiej raty za posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin płatności drugiej raty upływa 31 maja 2014 r.
Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta
Ustroń (parter) lub przelewem na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI O/Bielsko-Biała 60 1050 1070 1000
0001 0102 5211

POTRZEBNE TWARZE DO MALOWIDŁA
Na elewacji budynku Muzeum Ustrońskiego powstaje mural,

którego tematem jest para mieszkańców Ustronia w strojach
cieszyńskich. Osoby zainteresowane, by ich twarze uwiecznić
na tym malowidle (są to sylwetki ludzkie naturalnych rozmiarów), prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 33 854
2996. Może to być np. znakomity pomysł na prezent ślubny
– upamiętnienie na ścianie Muzeum twarzy państwa młodych
– a jednocześnie możliwość finansowego wsparcia placówki
kulturalnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Proponowana kwota
za namalowanie pary to 1000 zł, do wpłaty na konto muzeum.
Zapraszamy, przypominając, że to jedyna taka okazja, a wiek
proponowanych osób nie jest ograniczony.
W drugiej połowie lat 60. XX w. na jedynym wówczas w Ustroniu
spółdzielczym Osiedlu Zacisze przy ul. M. Konopnickiej organizowano z okazji Dnia Dziecka olimpiady dla dzieci. W pierwszych
zawodach medale z gipsu pomalowane farbkami wykonały dzieci,
w następnych latach otrzymywano solidniejsze metalowe. Były numery startowe. Rozgrywano takie konkurencje jak np. Jazda na czas
na rowerze wokół łąki między ul. Konopnickiej i ul. Brody, strzelanie
z łuku do tarczy, biegi, skok w dal. Głównym organizatorem była
prowadząca na osiedlu Gromadkę dziecięcą Józefa Jabczyńska. Na
zdjęciu zawody w jeździe na czas na rowerze.

29 maja 2014 r.			
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R. Błahut.

Fot. W. Suchta

KOSMICZNA GRA
Jak zarobić 200.000 dolarów. Okazuje się, że jest to dość proste. Wystarczy stworzyć grę komputerową, np. Beyond Space, zgłosić się do
odpowiedniego konkursu, wygrać, po czym pojechać do Barcelony
w końcu lutego po 200.000 dolarów. Tak właśnie postąpił Rafał Błahut
z Ustronia wygrywając ze swą firmą Silesia Games główną nagrodę
w Tizen App Challenge.
Rafał Błahut mieszkańcem Ustronia nie
jest od zawsze. Urodził się w Cieszynie,
tak jak większość ustroniaków, ale to
w stolicy naszego powiatu się wychował.
Rodzice zamieszkali w Ustroniu nieco
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później. Czuje się ustroniakiem, aczkolwiek to nie tu mieszkają jego koledzy
ze szkoły. Rodzina jest rozległa, szeroko
reprezentowana w naszym mieście, więc
nigdy w Ustroniu nie czuł się obco. Obco
też nie czuje się w branży komputerowej.
– Jesteśmy firmą produkującą gry na różnego typu urządzenia, jak tablety, smartfony - mówi R. Błahut. - Nagrodzona gra
tworzona była przez dwa lata. Po etapie
produkcji weszła do sprzedaży poprzez
sklepy internetowe z grami i aplikacjami
dostępnymi na konkretne urządzenia.
Zgłosiliśmy tą grę do konkursu organizowanego przez wprowadzających nowy
system Tizen, który zostanie nakierowany
na urządzenia mobilne. System tworzą
największe firmy takie jak Samsung, Intel.
Gdy rozmawiam z ludźmi zajmującymi
się różnego rodzaju twórczością, która
może istnieć w sieci, czyli filmy, utwory
muzyczne, zdjęcia, programy komputerowe, wszyscy narzekają na totalną kradzież
ich dzieł. Nasze gry „piracone” są głównie
za wschodnią granicą. Gra trafia do sklepu, a po kilku godzinach jest nielegalnie
skopiowana i wpuszczona w internet. Tak
się stało z grą Beyond Space.
– Nie jest naszym klientem docelowym
grupa użytkowników korzystających
z nielegalnych źródeł. Oni i tak nigdy
niczego nie kupią - mówi R. Błahut. - Ba-

zujemy na kupujących legalnie, uważających, że to jednak źródło bardziej pewne.
Często nielegalne aplikacje są uszkodzone, zawierają złośliwe oprogramowanie.
Kupując w autoryzowanym sklepie mamy
pewność, że wszystko będzie działało tak
jak powinno.
Oczywiście dowiaduję się, że w Polsce
sprzedaż gier na urządzenia mobilne jest
znikoma. Z drugiej strony zaletą sieci jest
to, że oplata cały świat i produkty polskie
docierają także w bogatsze rejony naszej
planety. Silesia Games swe gry sprzedaje głównie w Stanach Zjednoczonych,
w bogatszych krajach Unii Europejskiej,
ale także w Azji. Każda gra przygotowana jest w sześciu językach: angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim i polskim. A o czym jest gra?
O kosmosie. Użytkownik wciela się
w postać pilota myśliwca kosmicznego.
To zawadiaka działający na zlecenie, wykonujący misje bojowe. Misją bojową jest
również tworzenie gier i utrzymywanie
się na rynku. Konkurencja jest niewyobrażalna.
– Codziennie do sklepów internetowych
trafia kilkadziesiąt nowych tytułów mówi R. Błahut. - Ciężki rynek, trudno
się przebić, ale wbrew pozorom Polacy
są mocni. Jesteśmy jako nacja prężni
w tej dziedzinie. Na Śląsku mamy sąsiadów z branży w Katowicach, Sosnowcu,
a my działamy w Mysłowicach.
Katowice i Mysłowice swoją drogą, ale
na świecie dominują Stany Zjednoczone.
– Silesia Games to mała firma, a trzon
to ja, mój wspólnik i jeszcze dwie osoby
na stałe z nami pracujące. Zlecamy też
pracę na zewnątrz. Działamy od trzech lat
i póki co z tego się utrzymujemy. Nie jest
łatwo, duża konkurencja, ale poprzez to,
że optymalizujemy wydatki, przychody
przewyższają koszty.
A jak powstaje gra? Na początku jest
wizja, potem szczegółowy scenariusz,
cele, główne założenia, czyli wszystko to
co gracza ma zainteresować.
– Gdy wszystko jest opisane, zaczyna
się właściwa produkcja, tworzy się grafikę, wszystkie elementy, ilustracje, trójwymiarowe modele obiektów – mówi
R. Błahut. – Gdy to wszystko zgromadzimy
informatyk pisze program komputerowy
z wykorzystaniem grafik i wszystko składa
w całość.
Pytam też czy gra się kończy. Wszak
jest rzeczą naturalną, że w każdej grze
coś się zaczyna i kończy. Są przegrani
i zwycięzcy. Okazuje się, że niekoniecznie. Są gry, których możemy stale używać
i się nie kończą. O swej grze R. Błahut
mówi:
– Nasza gra składa się z kilkunastu misji, które trzeba wykonać po kolei, a po
ostatniej gra ma definitywne zakończenie.
Czyli jednak trochę racji miałem. Przynajmniej gdy chodzi o Beyond Space.
A to na takich grach się zdobywa nagrody.
Osobom zainteresowanym tworzeniem
gier komputerowych podajemy kontakt do
Rafała Błahuta: rafal.blahut@silesiagames.com oraz do profilu facebooka firmy:
https://www.facebook.com/SilesiaGames
Wojsław Suchta
29 maja 2014 r.

GWIAZDĄ
PRAGNĘ BYĆ

Największe ulewy nie przeszkodziły dzieciom przybyć 16 maja
na IV Konkurs Piosenki Przedszkolnej, który odbył się w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 3. Uczestników
z nauczycielkami i rodzicami powitała dyrektor Jolanta Kocyan,
a następnie przedstawiła jury, w skład którego wchodziły nauczycielki z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.
Paderewskiego w Cieszynie: Renata Sikora, Krystyna Pelucha,
Ewa Wigezzi-Skałka. Byłam czwartym jurorem i w trakcie obrad
dowiedziałam się, że poziom konkursu był wysoki, a dzieci dobrze przygotowane. Specjalistki wytłumaczyły mi, że w wieku,
w którym byli uczestnicy konkursu, głos nie jest jeszcze ostatecznie wykształcony i mogą być pewne trudności z „dołami”
i „górami”. Artystom brakowało nieco świadomości śpiewu.
Jurorki podpowiadały, że powinni więcej śpiewać, czyli zawsze
wtedy, gdy mają na to ochotę.
Po burzliwych, ale dość zgodnych obradach jury zdecydowało,
że pierwsze miejsce otrzyma sześcioletni Łukasz Gruszka z Przedszkola nr 4, który razem z trzyosobowym chórkiem dziewczęcym
wykonał piosenkę „Moja fantazja”. Występ był przygotowany
z największą fantazją, wrażenie na publiczności zrobiły migoczące okulary. Jednak był to konkurs piosenki, nie choreografii
i Łukasz wykazał się również śpiewem. W nagrodę wystąpi na
koncercie „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. Drugie miejsce przyznano pięcioletniej Ani Pilch z „trójki” za wykonanie
piosenki „Rosnę, rosnę...”. O miejscu Ani zdecydowała naturalność, wdzięk, dobra dykcja, ładny głos. Trzecie miejsce zdobyła
siedmioletnia Julia Bałdys z Przedszkola nr 1, która zaśpiewała
najtrudniejszą piosenkę, prezentując bardzo dobre wyczucie
rytmu i melodii.
Pozostali uczestnicy to – z Przedszkola nr 1: Wiktoria Jaworska (6 lat, „Kiedy kropla goni kroplę”), z Przedszkola nr 2: Nina
Madzia (6 lat, „Domowa piosenka”), z SP-3: Ola Czerwińska (5
lat, „Pieski małe dwa”), z Przedszkola nr 4: Zuzia Kiecoń (6 lat,
„Maszeruje wiosna”), z Przedszkola nr 5: Emilia Piwowar (6
lat, „Miś”), z Przedszkola nr 6: Nadia Koterzyna (6 lat, „Ziemia
wyspa zielona”), Kaja Piotrowska (5 lat „Gwiazdą pragnę być”),
z Przedszkola nr 7: Michał Brańczyk (6 lat, „Kolory wszystko
ma”), Marta Zwolińska (7 lat, „Co powie tata”). Wszystkie dzieci
otrzymały reklamówki pełne prezentów.
Sponsorami nagród byli: Kolej Linowa „Czantoria”, Park Poniwiec Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne, Park Dinozaurów,
Salon Fryzjerski „Ewa” Ustroń Polana, Górski Park „Równica”,
Sklep Papierniczy „Api” Ustroń, Leśny Park Niespodzianek.
Również Rada Rodziców SP-3 ufundowała nagrody rzeczowe,
a także poczęstunek.
Monika Niemiec

Łukasz Gruszka z chórkiem koleżanek.

29 maja 2014 r.			

O. Kisiała i T. Krysta ze statuetkami Złotych Kluczy.

KLUCZE DLA RADNYCH

Dwoje radnych z Ustrońskiej Rady Miasta zostało laureatami
konkursu „Samorządowiec Roku” i odebrało „Złote Klucze 2013”.
Otrzymali je radni z Lipowca Olga Kisiała i Tadeusz Krysta. Jak
czytamy w piśmie informującym RM w Ustroniu o przyznaniu
„Kluczy”: Kapituła brała pod uwagę działania służące lepszemu
zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz tworzenia warunków dla
zrównoważonego rozwoju lokalnego, przyczyniającego się do
unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast,
gmin i powiatów.
Kapitule przewodzi poseł Kazimierz Zarzycki, w jej skład
wchodzą przedstawiciele środowisk artystycznych, kulturalnych,
naukowych, gospodarczych, a organizatorami są Wydawnictwo
Regiony i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.
(ws)

Fot. M. Niemiec
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OPTYMISTYCZNE
ZAŁOŻENIA

Szukając charakterystycznego elementu obrazującego zmiany w
Ustroniu w ostatnich kilkudziesięciu latach, zastanawiałam się co
by tu wybrać. Można pisać o basenie, bulwarach nad Wisłą, amfiteatrze, rynku, dworcach kolejowych, Zawodziu, wiele jest miejsc
i obiektów, które przeszły diametralna zmianę. Jedne lepszą, drugie gorszą. Wybrałem jednak ul. ks. Ludwika Kojzara. W latach
60. była tam łąka ze ścieżką od transformatora na ul. Konopnickiej
do rogu ogrodu doktora Łysogórskiego przy ul. Brody. Błotnista ścieżka była jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych
w mieście. W latach 70. przed budową os. XXX-lecia PRL,
czyli dzisiejszego os. Manhatan, położono tam prowizorycznie
betonowe płyty. Mostek przy rynku na ul. Brody był zbyt słaby
dla ciężkich wozów dostarczających tzw. wielką płytę na budowę
osiedla, więc po co go remontować i wzmacniać, skoro można
w błoto położyć betonowe płyty i ominąć problem. Oczywiście
prowizorycznie. Lata 80. to kompletny zastój, wiec wolna Polska zastała tam leżące betonowe płyty, takie jak na wszystkich
budowach w krajach demokracji ludowej.
Po 1990 r. nowy samorząd często debatował, co z tymi płytami zrobić. Burmistrz Kazimierz Hanus poczynił pewne kroki,
uzupełniając betonowe ubytki asfaltem. Ale płyty leżały będąc
ważnym punktem w kampaniach wyborczych radnych z centrum, szczególnie z os. Manhatan. W międzyczasie powstaje

10 Gazeta Ustrońska

4 CZERWCA
targowisko, kwitnie handel, ustroniacy chodzą na zakupy do
supermarketu Sezam, obecnego Carrefoura. Powstają parkingi.
Kolejny market Lidl i inwestor buduje dojazd, czyli dochodzi do
zerwania płyt i położenia bruku, budowy chodników. I mimo, że
jest już wiele ładniej, czyściej i wygodniej, to cały czas trzeba
nanosić poprawki, dokonywać remontów.
Jako mieszkańcy Ustronia też w 1989 r. liczyliśmy na zmiany. Moje wspomnienia dotyczą działania w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zacisze”, a raczej inicjowania jego powstania.
24 kwietnia 1989 r. wraz z Włodzimierzem Głowinkowskim
skierowaliśmy do dyrektora SM „Zacisze pismo o udostępnienie
świetlicy na zebranie założycielskie „Solidarności”. Dyrektor
Karol Sikora wyraził zgodę, po czym 28 kwietnia wybrano przewodniczącym Komitetu Założycielskiego W. Głowinkowskiego,
a w zebraniu uczestniczyło 9 osób. W oświadczeniu czytamy m.in.:
Będziemy starali się nie zatracić tych wartości etycznych, które
zawsze towarzyszyły nazwie „Solidarność”. Czy to się uda zależeć
będzie od naszej siły i aktywności, od naszej postawy moralnej
– zakładaliśmy optymistycznie.
15 maja 1989 r. Regionalna Komisja Organizacyjna NSZZ
„Solidarność” Region Podbeskidzie wpisała nas w skład RKO
pod numerem 112. „Solidarność” SM Zacisze liczyła wtedy 25
członków.
Tymczasem wielkimi krokami zbliżały się wybory 4 czerwca
do Senatu i Sejmu tzw. kontraktowego. W oparciu o FSM dość
sprawnie działały struktury „Solidarności” w Skoczowie i to tam
otrzymywaliśmy pierwsze materiały i instrukcje przedwyborcze.
Tam odbywały się też zebrania Komitetu Obywatelskiego.
Pamiętam, że aby wszystko usprawnić, wybraliśmy się
z W. Głowinkowskim do RKW w Bielsku-Białej. Chcieliśmy
złożyć propozycję założenia Komitetu Obywatelskiego w Ustroniu. Przyjęła nas najważniejsza wówczas Grażyna Staniszewska
i do pomysłu odniosła się raczej sceptycznie. Bo to nie wiadomo, kto tam w tym Ustroniu się zapisze, a oni w Bielsku bardzo
obawiają się infiltracji przez ubeków. Poczułem się trochę nieswojo. Ale co racja, to racja i działaliśmy dalej. Były plakaty
w Ustroniu, spotkanie w świetlicy SM „Zacisze” z kandydatami
KO „Solidarność” z naszego okręgu na posłów i senatorów, potem
zbieranie podpisów, z czym w ogóle nie było kłopotu.
4 czerwca jako przedstawiciele „Solidarności” zasiedliśmy
w komisjach wyborczych w Ustroniu. Każdy z nas pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego komisji i nosił znaczek „Solidarności”.
Ot, taka manifestacja polityczna, by odróżniać się od reszty. No
i pytano nas często jak skreślać, żeby już nigdy żaden komunista
w tym kraju nie rządził. I to też było optymistyczne założenie.
Wojsław Suchta

Ul. ks. L. Kojzara.

Fot. W. Suchta
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PREMIER DO SEKRETARZA
1988 październik 21, Moskwa – Zapis rozmowy sekretarza generalnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa z premierem Mieczysławem F. Rakowskim
М[ieczysław] Rakowski. Zachód otwarcie i bezczelnie pomaga
finansowo opozycji politycznej. Przy czym w tym roku pomoc
ta została zwiększona. W takiej sytuacji wszystkie zamrożone
struktury Solidarności zaktywizowały się. Ze względu na to należy
brać pod uwagę ideę „okrągłego stołu”. Dwie grupy czynników
doprowadziły do „okrągłego stołu” – wnioski wynikające z naszej sytuacji i podejście strategiczne. Związek ze strajkami jest
oczywisty, ale nie to jest najważniejsze. Przecież skala strajków
nie była taka znów duża.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. O wiele większy zasięg
miały u nas w Armenii.
М[ieczysław] Rakowski. Zawsze wam zazdroszczę: jaki wielki
kraj. To, co się dzieje w Armenii, w Moskwie może być w ogóle
nieodczuwalne. A u nas jak ktoś na Śląsku lub w Gdańsku się
poruszy, w Warszawie od razu głowa boli.

*

*

*

*

*

*

М[ieczysław] Rakowski. W Polsce panują nastroje niezbyt
pomyślne dla nowego rządu. Ale zainteresowanie nim udało się
wzbudzić. Czuje się, że w narodzie jest też chęć pomocy rządowi. To jest nowe zjawisko. Dla nas jest to wielkie wsparcie.
Oczywiście należy się obawiać, że opozycja będzie przeszkadzać
w umocnieniu rządu, przede wszystkim strajkując.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Tym dowiodą, że nie są za
zmianą na lepsze, lecz mają na celu swoje egoistyczne interesy.
М[ieczysław] Rakowski. Chociaż jestem ateistą, gotowy jestem
się modlić o to, żeby zastrajkowali studenci. Natychmiast zamknąłbym uniwersytety, żeby społeczeństwo przekonało się, że
rząd działa zdecydowanie.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Naród korzysta z jawności,
demokracji w sposób w zasadzie prawidłowy. Zaczynaliśmy, co
prawda, od tupania nogami, wiecowania. Naród jednak uwierzył,
podniósł głowę. Niedawno byłem w Krasnojarsku. Przyciskają
pytaniami i sekretarza generalnego. I to jest dobrze – to demokracja. Przez cały czas władzy radzieckiej redukowano aparat,
a on się stale rozrastał. Dopiero w czasie reformy partii redukcja
przebiega realnie. Będziemy celowo zmniejszać aparat administracyjno-gospodarczy, naciskać na ministerstwa.
М[ieczysław] Rakowski. To samo będziemy robić w naszych
strukturach.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Mamy ich więcej…
М[ieczysław] Rakowski. Wszystko, co mówicie, Michaile Siergiejewiczu, to miód na moje serce. Wszystkie wasze koncepcje to
jest właśnie dokładnie to, co chciałbym zrobić. Myślę, że jeżeli
nie uda nam się zlikwidować niektórych przeszkód, to socjalizm
przegra.
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M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Jego historyczna rola
później umocniła się dzięki temu, że przy wszystkich perypetiach
historii Polski Kościół odgrywał rolę jednoczącą.
М[ieczysław] Rakowski. Właśnie, gdyby u nas była cerkiew
prawosławna… Latem, kiedy byłem w Związku Radzieckim na
urlopie, odwiedziłem Zagorsk i spotkałem się tam z rektorem
Akademii Teologicznej. To wspaniały człowiek. Nie ma żadnych
pretensji do władz.
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M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Potrzebne są obustronne
starania na rzecz zbliżenia naszych gospodarek. Dużo planów,
a działań na razie niewiele. To nasz wspólny problem – nie
umiemy kooperować.
М[ieczysław] Rakowski. Będę się temu przyglądał. Chodzi
o to, że rosyjski, a potem radziecki rynek nigdy w Polsce nie
był odpowiednio doceniany. Wszyscy oglądali się na Zachód,
a skończyło się na tym, że Zachód złupił z nas skórę. Chciałbym
dożyć takiej chwili, kiedy przyjadę do Moskwy i będę mógł powiedzieć: niczego nie potrzebujemy. Chcę jeszcze raz podkreślić,
że zawsze będę z wami. Wasze zamiary są całkowicie zgodne
z moimi, podobnie jak wasze podejście do życia.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Nie poddam się. Będziemy coraz śmielej kroczyć do przodu. Czekają nas trudności, ale
innej drogi nie ma. Nikt jej nie zaproponował. Cały spór będzie
dotyczył tempa przekształceń, ich zakresu, ale tak naprawdę –
nie ma alternatywy. Zrobić wszystko, co jest możliwe w tym
kierunku – to jest obowiązek mój i moich towarzyszy.
М[ieczysław] Rakowski. Chcę o czymś opowiedzieć. W 1981
r., kiedy W[ojciech] Jaruzelski został mianowany premierem, ja
zostałem wicepremierem, sfotografowano nas razem. Odłożyłem tę fotografię i zapomniałem o niej. Teraz, po ośmiu latach,
przeglądając papiery, natknąłem się na nią i zobaczyłem, jakie
piętno odcisnęły na twarzy naszego przywódcy trudy rządzenia.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Bardzo się cieszę, że się
spotkaliśmy i przeprowadziliśmy poważną polityczną rozmowę.
Takie rozmowy zdarzają się rzadko. Nieczęsto mamy też do
czynienia z taką zgodnością stanowisk. Oba nasze kraje są mniej
więcej w podobnej sytuacji. Oczywiście każdy z nich ma swoją
specyfikę. Ale widzimy to, co najważniejsze. Dać świeży powiew
socjalizmowi to nasze wspólne zadanie
М[ieczysław] Rakowski. Nie boicie się, że przebieg pieriestrojki
może poważnie skomplikować stosunki narodowościowe?
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Żadnego problemu nie
można u nas rozwiązać, nie uwzględniając czynnika narodowościowego. Życie nie stoi w miejscu. Ludzie poznają historię,
poszukują korzeni. Proces ten nie przebiega bezboleśnie. Ratuje
nas słowiańskie jądro kraju. Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini
dowiedli swojego internacjonalizmu. Rosja ożywiła obrzeża.

М[ieczysław] Rakowski. 3 listopada przyjeżdża do nas pani
Thatcher. Pojedzie do Gdańska, spotka się tam z Wałęsą, odwiedzi kościół św. Brygidy, gdzie znalazła schronienie opozycja.
Usiłowaliśmy ją od tego odwieść, ale… Ona musi pokazać, że
troszczy się o naszą opozycję.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Przed nią i przed Reaganem otworzyliśmy wszystkie drzwi. W rezultacie okazało
się, że część opinii publicznej w Ameryce zaczęła się wstydzić
za prezydenta. Rosjanie przyjęli go jak najlepiej, a on wylewa
kubeł pomyj.

M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Pozytywne działanie
w połączeniu z krytyką rozwiąże sprawę. Potrzebni są komuniści,
którzy mogą i umieją rozmawiać z ludźmi. (..) Chcę życzyć wam
sukcesów w waszej trudnej misji. Nikt lepiej od nas nie rozumie,
jakie to brzemię.
М[ieczysław] Rakowski. To moja ostatnia życiowa misja. Albo
uda mi się coś zrobić, albo trzeba się będzie wycofać.
M[ichaił] S[iergiejewicz] Gorbaczow. Polska to potężny kraj.
Znalazła się w ciężkiej sytuacji. Niedawno spotkałem się z prezydentem Brazylii. Pod względem obrotów handlowych po Japonii
i RFN zajmuje trzecie miejsce na świecie. Niemniej jednak dławi
ją spirala zadłużenia. Polska wpadła w podobne sidła. Nie jesteśmy w stanie przyjść wam z pomocą tak, jak byśmy chcieli, ale
orientacja na Zachód całkiem Polskę zgubi. Trzeba się trzymać
i iść do przodu. Czekają nas 3–4 trudne lata, potem będzie lżej.

М[ieczysław] Rakowski. Na przełomie XVI i XVII w., kiedy
w Europie rozwijała się reformacja, w Polsce ją zdławiono. I od
tamtej pory Kościół stał się siłą reakcyjną.

Fragmenty dokumentu opublikowanego w książce „Zmierzch
dyktatury. Polska w latach 1986-1989 w świetle dokumentów”.
Wybór, wstęp i opracowanie Antoni Dudek. IPN Warszawa 2013.
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4 CZERWCA

O wyborach 4 czerwca i ich konsekwencjach rozmawiają felietoniści Gazety Ustrońskiej z władzami
miasta, czyli Henryk Czembor i Andrzej Georg z przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem Maliną
i burmistrzem Ireneuszem Szarcem. Marek Rembierz nie mógł w rozmowie uczestniczyć, wszak koniec
roku akademickiego i moc obowiązków. Zapoznał się z zapisem rozmowy i podzielił swoimi refleksjami.
W 1989 r. rozmowy władzy z opozycją, mówienie o demokratyzacji traktowałem jako kolejny zabieg związany z katastrofą
socjalistycznej gospodarki. Czyli poluzują na rok, a potem
znowu powiedzą, że społeczeństwo się nie sprawdziło, więc
trzeba je wziąć za mordę i dalej wprowadzać komunizm.
Wiedziałem też, że warto coś robić, bo im więcej im się wydrze
z pyska, tym lepiej dla Polski.
H. Czembor: - Takiego rozwoju wypadków chyba nikt się nie
spodziewał, że się system przewróci. Raczej liczono się z tym,
że będzie to kolejny okres odwilży, a potem znowu zima i się
niewiele zmieni. Jednak były sygnały, że może popuszczą, bo
we wcześniejszych wyborach do rad narodowych w 1988 r. po
raz pierwszy można było zgłosić kandydaturę do rady spoza
uznanych organizacji. Myśmy z tego skorzystali, Polskie Towarzystwo Ewangelickie zgłosiło trzech kandydatów i moja żona
została wybrana.
S. Malina: - Mnie w tamtych wyborach również proponowano
udział, bo ukończyłem Szkołę Aktywu Robotniczego dla liderów
wydziałowych w Kuźni. Wykłady odbywały się w salce partyjnej
w Kuźni, a prowadzącymi byli m.in. panowie Słaby i Zborek.
Otrzymałem świadectwo, a jeden z członków organizacji partyjnej
zaproponował mi udział w wyborach. Odpowiedziałem, że nie
wchodzi to w grę, ale mimo to zgłoszono mnie, z tym że nie przeszedłem weryfikacji wewnątrzpartyjnej, choć nigdy nie należałem
do żadnej organizacji partyjnej. Oczywiście przed wyborami
w 1989 r. każdy miał jakieś oczekiwania, chociażby związane
z przemianami gospodarczymi. Było dużo obaw, ale i nadziei.
A. Georg: - W latach 80. w Ustroniu czuło się, że ludzie się nie
załamali i było dążenie do brania udziału w życiu miasta. Objawiało się to w działalności koła Polskiego Klubu Ekologicznego.
Mimo, że nie byli radnymi, uczestniczyli w posiedzeniach komisji Rady Narodowej np. Halina Dzierżewicz, Zygmunt Białas,
państwo Dyrdowie. To oni przeciwstawiali się takim pomysłom
jak budowa centrali telefonicznej w centrum czy śmietnisko na
Poniwcu, które zostało zamknięte, by po przemianach znowu
zaistnieć. Byłem członkiem Klubu Ekologicznego, pisałem
różne petycje, a w tej kadencji 1988-90 faktycznie była szansa
zgłaszania kandydatów na radnych.
H. Czembor: - Była szansa wyboru, ale nie było szans działania.
A. Georg: - W końcu lat 70. śledząc wiadomości można było
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dojść do wniosku, że ludzie mają już tego dość. Mnie utkwiło
w pamięci, gdy kolega adwokat mówił: „Słyszeliście, Wolna
Europa podała, że podłożyli ładunek wybuchowy pod pomnik Lenina, ale tylko urwało mu kawałek nogi.” Na to starszy adwokat:
„Dobre i to”. Takie były odczucia. Byłem przekonany, że zmiany
muszą nastąpić. Był rok 1980 i nie przypuszczałem, że dojdzie do
stanu wojennego. W 1988 r. od debaty Wałęsa – Miodowicz, a odbyła się w moje imieniny 30 listopada, wiedziało się, że to co mówił Miodowicz w obronie reżimu już nie działa, że prawda zwycięży. Potem okrągły stół, oglądany w telewizji, a w Ustroniu już
w kampanii przedwyborczej do Sejmu kontraktowego ważnym
dla mnie momentem było spotkanie z kandydatami „Solidarności”
w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Byli wtedy
kandydaci Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie Grażyna Staniszewska, Maciej Krzanowski i Andrzej Kralczyński. To
nas podbudowało, bo zobaczyliśmy, że nie są to ludzie aparatu.
Znałem Staniszewską, Krzanowskiego i miałem pewność, że
gwarantują powodzenie w wyborach. Jaki będzie rezultat nie
wiedzieliśmy.
Co do wspomnianego spotkania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”, to jedna z zacnych pań zadała pytanie, czy to
prawda, że po tych wyborach ewangelików będą do Szwecji
wywozić. Staniszewska odpowiedziała, że to jakaś bzdura, ale
sprawa rozniosła się po Ustroniu. Później zbieraliśmy podpisy
dla kandydatów „Solidarności” w salce parafialnej, a gdy
przyszedł do nas ks. Leopold Zielasko, Jurek Stec do niego
z udawanym wyrzutem powiedział: „Widzi ksiądz, ewangelicy
już sobie załatwili wyjazd do Szwecji! A my co”?
H. Czembor: - Faktycznie, krążyły takie pogłoski.
I. Szarzec: - Wybory w 1989 r. były moimi pierwszymi. Śledziłem zmiany, także pod kątem zdawanej na maturze propedeutyki
wiedzy o społeczeństwie. Tak dużo się działo, że nauczyciele nie
byli w stanie na bieżąco nadążyć, a wiedzę czerpaliśmy z prasy
i telewizji. Pamiętam dyskusje o tym, jak głosować, na kogo. Jak
to zrobić dobrze, było rozpropagowane ulotkami i informacjami.
Wiedzieliśmy na kogo głosujemy rzeczywiście, a kto musi wejść
do sejmu. Było tak, że można było skreślić całą listę krajową
i wszyscy się zastanawiali jak tą listę przekreślić, aby objąć
wszystkich kandydatów. Było dość powszechne przekonanie,
że trzeba wykorzystać pierwszą szansę na głosowanie, a resztę
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skreślić. Wierzyliśmy w to, że ma to sens i zaangażowanie było
spore. Głosowanie odbywało się w sklepie w Hermanicach. Przed
sklepem trwała dyskusja jak skreślać.
Gdy okazało się, że ludzie skreślają całą listę krajową z ważnymi dostojnikami PRL, zaczęto tym skreśleniom się bardzo
dokładnie przyglądać. Bardzo często było tak, że wyborcy
nie dociągali skreślenia do końca, więc zastanawiano się
jak to interpretować. Decyzje pozostawiono każdej komisji,
a zazwyczaj przewodniczący był z PZPR, zastępca z „Solidarności”. Byłem w komisji w Nierodzimiu i mój przewodniczący
Jan Hutyra zgodził się, że skoro jest kartka przekreślona, to
znaczy że głosu nie dostał żaden z kandydatów. Nie wszędzie
tak było i do sejmu wszedł wówczas prof. Zieliński. Lista
krajowa była ułożona alfabetycznie, a on był na końcu i nie
zawsze jego nazwisko zostało przekreślone.
A. Georg: - Plakaty kandydatów „Solidarności” z Wałęsą były już
jakby naturalne. Dla mnie podstawową motywacją do wypisania
się z PZPR 3 czerwca 1989 r. były dwa zdarzenia. Pierwsze, to
karteczka na drzewie obok kiosku nawołująca do udziału w wyborach podpisana przez Werpachowskiego i Głowinkowskiego.
Napisana na zwykłej maszynie, na papierze A-4. Nie wiedziałem, że są tu jacyś działacze Solidarności. Drugie zdarzenie to
spot reklamowy kandydata PZPR Ireneusza Sekuły w TVP. Był
ubrany w obcisły zielony dresik, chyba pożyczony z wojska,
biegał po parku, podchodzi redaktor, a jest tam też żona Sekuły.
I to ją redaktor pyta, co by mogła zarzucić mężowi. Na to ona
odpowiada: „Nie myje wanny”. A potem spot Wałęsy przepraszającego za plakaty, które trzeba będzie posprzątać. Zrozumiałem,
że wynik tych wyborów będzie jednoznaczny. Wtedy napisałem
do naszego sekretarza POP PZPR list polecony z rezygnacją. A on
jeszcze przez dwa tygodnie trzymał moją legitymację na biurku
i zachęcał, bym ją wziął z powrotem.
Czyli nie w samo południe, ale za pięć dwunasta. Jan Knopek
z Wisły startował z list władzy, ale wszedł do Sejmu, bo na
plakacie był w kapeluszu góralskim. Coś innego, niż sztywny
działacz partyjny. Chyba wszyscy chcieli, żeby było inaczej,
nie tak jak do tej pory.
I. Szarzec: - Zacząłem studnia w październiku i na uczelniach pojawiły się pierwsze ruchy jako odzew na wynik wyborów. Byłem
studentem pierwszego roku, jeszcze nieobeznany w strukturze
akademickiej, a zaskoczyło mnie duże poruszenie. Wieszano
krzyże, zdejmowano różne portrety, a na tablicy informacyjnej
pojawiło się oficjalne ogłoszenie o siedzibie NZS. Byliśmy na
początku drogi, a już spotkaliśmy się z dużą akcją agitacyjną
i propagandową pomiędzy ZSP i NZS. Kupowało się „Gazetę
Wyborczą”, oficjalnie w kioskach, ale pojawił się też tygodnik
„Nie”. Trzeba było dokonywać wyborów, zaczynała się wolność.
A wtedy prasa była głównym źródłem informacji. Niektórzy profesorowie tracili zajęcia, a ja już nie miałem wykładów z ekonomii
politycznej socjalizmu, bo była filozofia. Te dopiski, że coś jest
marksistowsko-leninowskie znikały. Pozostały podręczniki, ale
na wykładach odczuwało się, że pomijano te elementy propagandowe. Najciekawsze jest to, że byliśmy pierwszym rocznikiem
bez studium wojskowego, a był to sukces NZS. To był dla mnie
wymierny efekt tych wyborów.
Dyskutuje się o tym, czy rocznicę wyborów 4 czerwca uznawać za dzień szczególny, świąteczny, czy też nie. Dla mnie
jest to przełomowy dzień, bo np. wyrwany ze snu nie podam
daty powołania rządu Mazowieckiego, pierwszych wolnych
wyborów prezydenckich, ale wyborów 4 czerwca zawsze.
Z drugiej strony były to wybory kontraktowe, jeszcze pod
dyktando PZPR.
A. Georg: - Długo uważałem, że jest to dzień, który powinniśmy
obchodzić uroczyście i chyba takim symbolem pozostanie. W dzisiejszych czasach, po przedstawieniu różnych za i przeciw, czym
był okrągły stół, czy to była demokracja, to mam wątpliwości.
Od 1995 r. przez pięć lat organizowałem Marsze Wolności dla
uczczenia 4 czerwca. W 1999 r. będąc starostą zorganizowałem
w Cieszynie Milę Wolności, na co jeden z mieszkańców Ustronia
dostarczył 1609 metrów kiełbasek, które rozłożyliśmy wzdłuż
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al. Łyska. Dzień wcześniej było spotkanie na Uniwersytecie
Śląskim w Cieszynie i zaproszonych wiele osób. Z Unii Wolności przyjechał tylko Marcin Święcicki. Gdy wystąpił zaczęła się
straszna awantura, bo przecież Święcicki był sekretarzem PZPR.
Dziś uważam, że jeszcze za wcześnie oceniać, a dyskusja trwa.
I. Szarzec: - To ważna data, bo ludzie po raz pierwszy po wojnie
odczuli, że są szanowani. Szczególnie chodziło o wolne wybory
do Senatu. Po pierwsze zobaczyliśmy, że wybory te nie były
ustawione, a wynik oddawał to, jak głosowano. To pokazywało,
że jednak można decydować. Nastąpił przełom mentalny. Dawniej było to wrzucanie kartek do urny, ale bez żadnego wpływu
na to, kto zostanie wybrany. Tu po raz pierwszy ludzie poszli do
wyborów z własnej woli i zagłosowali jak chcieli. Przełożyło
się to na skład Senatu, pierwszego prawdziwie demokratycznie
wybranego organu państwa. To jest data przełomowa, choćby
tylko w zakresie głosowania na senatorów.
A. Georg: - Ludzie związani z reżimem mówili o plebiscycie
i żartowali, że nawet jakby z Wałęsą sfotografowała się krowa,
też by wybory wygrała. Było to przykre, szczególnie gdy słyszało
się takie wypowiedzi z ust znajomych. Był to początek dalszych
zmian, a za rok mieliśmy pierwsze wolne wybory samorządowe.
S. Malina: - Dla mnie 4 czerwca 1989 r. jest dniem przełomowym
i to z jednego powodu. Pierwszy raz w dziejach Polski zmiany
rewolucyjne odbyły się w sposób ewolucyjny. Krew się nie
polała. Gdyby nie 4 czerwca, gdyby nie te wybory, dzisiaj nie
mówilibyśmy ani o Unii Europejskiej ani o NATO, nie byłoby
osiągnięć samorządu, bo z tego punktu na to trzeba spojrzeć.
4 czerwca otwierał drogę do normalnego życia. Ocenianie tego
w inny sposób wydaje mi się niewłaściwe, a interpretowanie na
swoje doraźne potrzeby polityczne, nie jest dobrym pomysłem.
H. Czembor: - Zawsze jest coś, od czego się zaczyna, ten
pierwszy kamyk pociąga za sobą lawinę. Dywagowanie, czy
wybory były dostatecznie demokratyczne, czy nie, to sprawa
drugorzędną. Konsekwencje były daleko idące. Dokonała się
swoista rewolucja, choć spokojna. To w jakim miejscu jesteśmy,
jest efektem tamtych wyborów.
Czy nie jest bezpieczniejszą datą do świętowania 31 sierpnia
1981 r., bo było to też porozumienie, ale tragicznie przerwane, więc jakby zamknięta karta historii. Nikt nie powie złego
słowa o pierwszej „Solidarności”. Czy 4 czerwca nie ma zbyt
wielu konotacji współczesnych?
S. Malina: - Dewaluowanie tego, co się wydarzyło 4 czerwca jest
nieporozumieniem. Jest to interpretowanie ważnego wydarzenia
dla własnych potrzeb politycznych. Na pewno 31 sierpnia jest
datą ważną, ale dlaczego nie mówić o czerwcu 1956, marcu
1968, grudniu 1970, gdy polała się krew. To 4 czerwca jest
zwieńczeniem tych protestów. A najważniejsze, że jako Polacy
potrafiliśmy usiąść i rozmawiać, co się nam bardzo rzadko zdarza.
To duży sukces.
A. Georg: - 25 lat minęło i taka jedność już się nie powtórzyła.
S. Malina: - We współczesnej polityce dwóch przywódców
największych partii nie potrafi ze sobą w cywilizowany sposób
rozmawiać. Niech sięgną do okrągłego stołu, gdzie jednak różne
opcje, różne naciski, a potrafili rozmawiać.
W 1990 r. gdy się posypał cały blok tzw. państw demokracji
ludowej czyli demoludów, było wiadomo, że mamy wolność.
Gdyby wtedy ktoś powiedział, że w Unii Europejskiej będziemy w 1997 r., to by go wyśmiano. Wszyscy byli pewni, że to
już, że zaraz, najpóźniej w 1994 r., a do UE weszliśmy dziesięć
lat później. Podobnie z oczekiwaniami co do wolności. Bardzo
wiele z nich się nie ziściło.
S. Malina: - Pamiętajmy, że gdy na Wybrzeżu polała się krew
po podwyżkach cen o 10%, to w 1990 r. ceny poszły w górę
o 200%. Jeżeli przeciętny wyborca z 1989 r. to akceptował, to
znaczy, że wierzono w przemiany. Może nie zdawano sobie do
końca sprawy z tego, że za przemianami ekonomicznymi idzie
m.in. bezrobocie.
A. Georg: - Była aprobata dla reform. Przecież wprowadzenie
planu Balcerowicza niektórzy przypłacili stratą oszczędności
całego życia.
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S. Malina: - A ci co wcześniej zaciągnęli kredyty zyskali. Domy
spłacano za jedną wypłatę.
A. Georg: - Nie bardzo wiedzieliśmy jak te reformy się potoczą,
ale było na nie przyzwolenie. Głosy, że Balcerowicz musi odejść,
pojawiły się znacznie później.
S. Malina: - Nikt sobie na początku nie zdawał sprawy z niedogodności gospodarki opartej na wskaźnikach ekonomicznych.
I. Szarzec: - Tego zaufania i wiary, nie byłoby bez legitymacji
wyborczej z 4 czerwca. Żadna władza bez tego zaufania społecznego nie podjęłaby się tak daleko idących reform. Te wybory
wyzwoliły pokłady optymizmu i pozytywnej energii. Wszyscy
myśleli o tym, co zrobić, by było każdemu lepiej, jak wykorzystać
wolność. Ludzie byli zajęci znajdowaniem się w nowej sytuacji,
realizacją swoich pomysłów na życie, bo po raz pierwszy mieli
możliwość to robić. Wtedy nie
obwiniano o wszystko władz,
co niestety dość szybko się
skończyło.
H. Czembor: - Wtedy sprawa
była prosta. Winowajcy to ci, co
rządzili wcześniej. Wszystkiemu winien jest poprzedni ustrój.
Bo też był winien wszystkiego.
H. Czembor: - Po latach wielu patrzy na to inaczej, ale to
kwestia tego, że często dokonujemy weryfikacji przeszłości,
a tamten ustrój chwalą głównie
ci, którzy stracili na zmianach.
Wcześniejszy okres był dla
nich najwspanialszy, okres
odnoszenia sukcesów. Potem,
chociaż obiektywnie jest lepiej,
dla niego subiektywnie jest gorzej, a jego dokonania zostały
przekreślone.
Wiele osób miało nadzieję, że
wraz ze zmianami w Ustroniu
będą funkcjonować partie
polityczne i to one będą zdobywać władzę w samorządzie.
Po 25 latach okazuje się, że
owszem, mamy partie polityczne, ale w telewizji. Życie
partyjne oczywiście istnieje
na tym podstawowym szczeblu, ale nie jest decydujące.
A. Georg: - To, że tworzą
się przed wyborami komitety
lokalne, wynika ze strategii
kandydujących.
Ale co robią między wyborami?
A. Georg: - Życie polityczne w kraju jest krytykowane i nikt się
nie chce afiszować partyjnością. Nawet już nie organizują spotkań,
bo frekwencja jest kompromitująca. Być może, gdy zmieni się
styl, gdy zmieni się polityka, partie wrócą to mniejszych miast.
H. Czembor: - Polityk kojarzy się z partią polityczną, a afiszowanie się z przynależnością jest ryzykowne.
S. Malina: - Działanie partii polegające tylko na krytykowaniu
swoich oponentów nie prowadzi do niczego dobrego. Gdyby
liderzy polityczni oferowali konkretne rozwiązania, konkretny
program, a nie wytykali sobie potknięć, partie mogłyby zaistnieć
na szczeblu lokalnym.
Nie wydaje się panom dziwne, że po 25 latach życie partyjne na
szczeblu lokalnym nie zaistniało. Mamy oczywiście PSL, SLD,
PO i PiS, ale te partie nie odciskają piętna na życiu miasta.
H. Czembor: - Zwyciężył patriotyzm lokalny, a partie mają znaczenie ogólnokrajowe. Przełożenie na lokalne interesy jest zbyt
słabe, by partie były widoczne. Komitety wyborcze w wyborach

14 Gazeta Ustrońska

4 CZERWCA
samorządowych tworzą lokalni liderzy, koledzy, sąsiedzi.
S. Malina: - To o tyle dziwne, że nawet partie mające struktury,
poza PO, ostatnio do wyborów samorządowych w Ustroniu szły
pod szyldami komitetów wyborców. Dziś też mamy z tym do
czynienia, że partie pokazują się pod szyldami stowarzyszeń,
ale oprawa ma charakter stricte określonej opcji politycznej.
Dlaczego nie idą do wyborów z podniesioną przyłbicą jako partia
polityczna? Czy liderom brak odwagi, czy wygodniej się schować
w jakimś komitecie?
A. Georg: - Wilki przebierają się w owcze skóry.
S. Malina: - Dla mnie to kompletne nieporozumienie. Jeżeli
jesteś w określonej partii, to powinieneś ją reprezentować godnie
i pokazać jak ta opcja faktycznie wygląda na naszym terenie.
H. Czembor: - Ale partie nie mają siły przebicia na szczeblu
lokalnym. Zresztą partie się
zmieniają, ludzie się zmieniają
i często nie wiadomo, kto jest
kto i dlaczego.
I. Szarzec: - Tak też zostały
skonstruowane pewne prerogatywy, kto się czym zajmuje.
Jeżeli samorząd został sprowadzony do zabezpieczania bieżących, przyziemnych potrzeb
typu droga, szkoła, kanalizacja
i park, to trudno w tym zakresie dyskutować o polityce. Po
różnych przemianach ludzie
zrozumieli, że zmieniają się
partie, programy, koncepcje,
a my tu na dole zostajemy
w tymi drogami, szkołami,
kanalizacją i parkami. Przecież
nie będziemy dyskutować,
którą stronę ulicy najpierw
zamiatać. Jak sobie sami tego
nie zorganizujemy, to na partie
za bardzo nie możemy liczyć.
Zresztą odnośnie samorządu, to
poglądy partii są bardzo podobne. Niech się sami rządzą, ale
nie pociąga to za sobą przełożenia finansowego, prawnego.
Dlatego społeczności lokalne
coraz częściej uważają, że
lepiej wziąć sprawy w swoje
ręce.
H. Czembor: - Od początku
wyborów samorządowych podkreślano, że sprawy miasta są
sprawami wspólnymi. Dziura
w drodze nie jest partyjna,
tylko nasza. Dzielenie się na
partie w takich sprawach nie ma sensu. Mamy wspólnie myśleć
o dobru wspólnym. I to się chyba udało osiągnąć.
A. Georg: - Jeżeli w mieście wszystko idzie dobrze, nie ma
konfliktu, opozycja nie musi się jednoczyć, by obalić zasiadających w ratuszu, a partie nie muszą się afiszować. Gdy w 1992 r.
ogłosiliśmy zabudowę łąki między ul. Konopnickiej i ul. Brody,
była pewna pani przeciwna temu, bo to prowadziło do zasłonięcia
jej widoku z okna na Czantorię. Zmobilizowała ludzi, założyła
koło Unii Demokratycznej, po czym szykowała się do obalenia
władzy. A projekt duński był na pewno lepszy od tego, co zrealizowano. W okolicznych gminach, gdy się coś nie podobało,
angażowały się partie.
Na zakończenie poproszę panów o generalną ocenę minionych 25 lat.
A. Georg: - Jestem zadowolony, mimo mankamentów. Żałuję,
że wyjechała młodzież, ale musimy też powiedzieć o dramatycznych przemianach gospodarczych. Przedsiębiorstwa upadały,
29 maja 2014 r.

,,
WOLNOSC PO
ale ludzie brali sprawy w swoje ręce, bo chcieli zarobić. Rodziła
się przedsiębiorczość. W Kuźni po likwidacji stał się cud i otworzono nowe zakłady. Może do końca nie wiedzieliśmy jak
to wszystko robić, załamał się ruch związkowy. Aż tak dużego
rozwarstwienia społecznego, jeżeli chodzi o zamożność, nie
można oceniać dobrze, ale już demokratyzacja jest wypełniona
w stu procentach. Może większość mediów jest prorządowych, ale
powstają inne, krytykujące. Chcecie mieć inne media, musicie je
stworzyć, chcecie mieć lepszy standard życia, musicie się starać.
Natomiast zmiany, które doprowadziły do samorządności, dla
Ustronia okazały się bardzo dobre.
I. Szarzec: - Faktycznie pozytywów jest przez te 25 lat więcej,
a negatywy są ich pochodną. I tak wolność gospodarcza i wolny
rynek doprowadziły do bezrobocia. Nie ma złotego środka, bo
wcześniej była urawniłowka, każdy miał pracę, ale ludziom czegoś brakowało, szczególnie możliwości decydowania o własnym
losie. Oczywiście część ludzi czuje się zawiedziona, przypomina
sobie tylko dobre rzeczy z realnego socjalizmu, ale też nie chce
pamiętać o kolejkach, przydziałach, o uszczęśliwianiu wszystkich jednakowymi meblami, wykładzinami i garnkami. Obecne
osiągnięcia w zakresie demokratyzacji, wolności, gospodarki
i samorządności uważam za duże osiągnięcie. Gdy na początku
jeździliśmy do partnerów w Niemczech w Neukirchen-Vluyn,
wydawało się, że bardzo od nas odstają, a teraz w niektórych
sprawach są lekko za nami, a przynajmniej nie mamy się czego
wstydzić.
H. Czembor: - Przypomnijmy sobie, jak przed laty byliśmy ubogimi krewnymi. Było wiadomo, że jak przyjadą Polacy, to będą
wyciągać ręce o pomoc. Trzeba też powiedzieć, że zdarzało się,
gdy z naszej strony biedaków zgrywali ci najbogatsi. Wtedy jak
nas zapraszano na konferencje, to wszystko mieliśmy opłacone.
Obecnie, jak chcesz przyjechać, to sobie sam zapłać.
I. Szarzec: - Poziom się wyrównuje. Dziś możemy wsiąść do
samochodu i pojechać gdzie chcemy, stać nas na obiad. Na pewno
zbliżyliśmy się do krajów najbogatszych i to jest ten niewątpliwy
sukces 25 lat. Oczywiście odbyło się to kosztem pewnej grupy
ludzi, ale większość te zmiany zaakceptowała.
S. Malina: - Te 25 lat niewątpliwie należy ocenić pozytywnie.
Wyjeżdża dużo młodzieży i trzeba sprawić, by wróciła. A możliwość wyjazdu też odbieram pozytywnie. Moje pokolenie wyjazd
do Czechosłowacji mogło odbywać 1 listopada, ale tylko wtedy,
gdy się miało grób kogoś z rodziny po tamtej stronie. Spotykaliśmy się na Czantorii, mieliśmy koce po dwóch stronach granicy
i tak rozmawialiśmy ze sobą. Patrząc w tych kategoriach, świat
się otworzył i jest to niewątpliwie dobre. Obserwując z naszego
podwórka to, co się wydarzyło przez 25 lat, chyba każdy widzi
zmiany jakie zaszły w naszym mieście. Kuźnia upadła, nad czym
ubolewam i sentyment do tego zakładu pozostanie, natomiast
pamiętać trzeba, że miasto stworzyło dobre warunki i Kuźnia
nie podzieliła losu chociażby cementowni w Goleszowie, która
dzisiaj straszy. Na terenie Kuźni zainwestowano spore pieniądze,
a Ustroń wybrano, pomimo że nie jesteśmy wolną strefą ekonomiczną. Ale miasto jest piękne, ma obszar, w którym można
inwestować. Gdybyśmy spojrzeli na zatrudnienie z 2006 r., gdy
w Kuźni pracowało nieco ponad sześćset osób, to do tego zatrudnienia wracamy. Na pewno w głębi serca bicie młota kuźniczego
pozostało i z tym się żyje, ale trzeba widzieć, że hale zostały
zagospodarowane i pracują tam ludzie. Oczywiście patrząc na
minione 25 lat nastąpiło rozwarstwienie społeczeństwa, ale nieuczciwa byłaby negatywna ocena tego okresu.
H. Czembor: - To 25 lat ogromnych przemian i ich ocena zależy
od tego, kto do jakiego stopnia zdołał się do tych przemian dostosować i to co się zmieniło wykorzystać na swoją korzyść. Dla
mnie ważniejsze są zmiany polegające na poszerzeniu wolności.
Świadomość, że mam paszport w domu i mogę w każdej chwili
kupić bilet i pojechać, gdzie mi się żywnie podoba, ma ogromne
znaczenie. Pamiętam jakie były kłopoty z uzyskaniem możliwości
wyjazdu, choćby za tą najbliższą granice. Gdy byliśmy pierwszy
raz żoną na Zachodzie, a raczej północy, bo w Szwecji, to podczas
spaceru powiedziałem: „Oj, jak tu dobrze, jak czuję się lekko, gdy
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nie mam świadomości, że ciągle mnie ktoś podsłuchuje”. Można
się było do tego przyzwyczaić, tolerować system, ale to bolało.
Człowiek to odczuwał dopiero wtedy, gdy wychodził na świeże
powietrze. Gdy przed 1989 r. pisałem, szanse na wydanie książki
były nikłe. Należąc do komisji środków masowego przekazu
Kościoła, tworzyliśmy programy wydawnicze, planowaliśmy
publikację kilkunastu pozycji, a dobrze jak się udało wydać
jedną, bo brak mocy przerobowej, brak papieru, zawsze było
sto powodów na nie. Teraz gdy coś napiszę, nikt mi łaski nie
robi, przeciwnie, idąc do drukarni to mi się nisko kłaniają, cenią
mnie, bo daję im dwie książeczki na rok, a to ich zarobek. Pisząc
do naszych gazet nigdy nie wiedziałem, co skreśli cenzura. Tak
więc ciągle cenzura, różne blokady i to w różnych dziedzinach
życia. Nie było swobody, wolności. Mnie łatwiej pogodzić się
z brakami materialnymi, a bardziej zależy mi na możliwościach,
które mam, nawet gdy z nich nie korzystam. A zatrudnienie
w tamtym systemie często polegało na fikcji. Przykładem były
windy w Moskwie, a przy każdej zatrudniony jeden człowiek,
choć nie miał pojęcia, jak ta winda funkcjonuje. Ważne było, że
miał pracę. Oczywiście należy współczuć tym, którzy w nowych
warunkach sobie nie poradzili, ale wynika do ze splotu różnych
okoliczności, albo byli nieporadni życiowo. Zresztą nigdy tak nie
było, żeby wszystkim było dobrze. Ewangelicznie rzecz biorąc
Chrystus Pan powiedział, że biednych wam nigdy nie braknie. Oni
zawsze będą. Inna sprawa to pamiętanie o nich. Chodzi o to, by
bogaci umieli pomagać biednym. Ważne jest jak potrafimy wykorzystywać wolność wyboru i wolność działania. Albo ktoś chce
coś robić, albo się położy obok roboty i ona mu nie przeszkadza.
A. Georg: - Ale najważniejsze, że w Ustroniu mamy wolną
prasę...
H. Czembor: - ... i mamy gdzie umieszczać swoje felietony.
To ja już lepiej podziękuję panom za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
Poniżej wypowiedź Marka Rembierza
WSPOMNIENIE
Po debacie telewizyjnej Wałęsa - Miodowicz w 1988 r., gdy
coraz intensywniej zbliżał się, w sensie wydarzeń społecznych,
rok 1989, nadchodzące zmiany wydawały się z jednej strony
nieuniknione, a z drugiej strony czuło się, że siły dotychczasowej
władzy usiłują, w sposób częstokroć niejawny, tymi zmianami
kierować, tak aby nie stracić strategicznych dla nich obszarów
życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego. Z jednej
strony mieliśmy ludzi pełnych zapału, idei, chcących dokonać
rzetelnej i dogłębnej reformy kraju, wyjść ze zniewalającego
systemu, a z drugiej – władzę ukształtowaną i usadowioną
w różnorakich i silnych strukturach, technokratów umiejących
sprawnie zarządzać. Sprawnie to znaczy również po cichu,

Kandydaci KO przy Lechu Wałęsie: G. Staniszewska, J. Okrzesik i
M. Krzanowski w kampani przed wyborami 4 czerwca 1989 r.
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w sposób nieeksponowany przeprowadzać działania dla nich
korzystne. To było zmaganie lat 1988, 1989 i 1990.
ELITY
Nasuwa się porównanie dwóch okresów odzyskiwania niepodległości - rok 1918 i rok 1989. Gdy pięć lat temu obchodziliśmy
20-lecie roku 1989 toczyły się dyskusje porównawcze dwóch
dwudziestoleci: 1918-1939 i 1989-2009. W tej debacie głos
zabrał również prof. Norman Davies z twierdzeniem, że Polska
po 1918 r., w okres tworzenia niepodległego państwa wchodziła
z elitami otwartymi na Europę, z doświadczeniem europejskim.
Mimo tylu lat niewoli i nieobecności na politycznej mapie Europy,
potrafiliśmy budować mocną Rzeczypospolitą. W latach 19181939 stworzyliśmy m.in. polską naukową szkołę matematyczną,
naukową szkołę logiczną, mieliśmy znaczące ośrodki naukowe
i gospodarcze. Po odparciu nawały bolszewickiej, po wojnie celnej
z Niemcami, po wielkim kryzysie końca lat dwudziestych, Polska
potrafiła tworzyć nowoczesne ośrodki działalności przemysłowej.
A pomyślmy jak wielki był to obszar, jak bardzo zróżnicowany
poprzez rozbiory. Oczywiście rok 1939 położył kres, ale był to
przede wszystkim wynik radykalnie niesprzyjającej geopolityki i umacniających się systemów totalitarnych, które później
zawładnęły zbrojnie z obu stron przestrzenią państwa polskiego. Nastąpił okres eliminacji polskich elit terrorem, zsyłkami,
masowymi morderstwami, ludobójstwem. W 1989 r. nie mamy
takich europejskich elit, wychodzimy z jakby „zamrażalnika”,
w którym znajdowaliśmy się od 1939 r., poprzez okupację hitlerowską, stalinizm, później system ucisku, narzucania rozwiązań
administracyjnych, ideologicznych. W 1989 r. wchodzimy nie
mając w sobie tej siły intelektu, siły ludzkiego ducha co w roku
1918. To wejście w nową rzeczywistość nie odbyło się z taką
mocą, jakbyśmy sobie tego życzyli, jak znaliśmy to z historii.
Tylko dość połowicznie sprostaliśmy temu zadaniu, które sami
sobie postawiliśmy; niestety, nie sprostaliśmy w takim stopniu,
w jakim powinniśmy to uczynić. Gdy porównujemy osiągnięcia
tych, którzy tworzyli byt niepodległy w 1918 r. to wypadamy słabo,
w sposób dalece nieprzystający do wybitnych osiągnięć naszych
poprzedników. Sami nie byliśmy na miarę naszych oczekiwań.
WOLNOŚĆ I WŁASNOŚĆ
Obchodzimy ćwierćwiecze odzyskania wolności, ale – trzeba
postawić pytanie – czy odzyskaliśmy własność, w tym znaczeniu,
które nadaje jej prof. Richard Pipes. Znany profesor politologii
pochodzący z Cieszyna, doradca prezydenta Regana, mówi, że
to własność warunkuje wolność. Nie ma wolności, jeśli nie ma
własności jako jej fundamentu. Jak prosto, po góralsku, mówił ks.
prof. Józef Tischner, że być sobą to o wiele za mało. Trzeba być
sobą u siebie, być na swoim, za które jest się odpowiedzialnym,
na którym się gospodarzy, którego dobra się pomnaża. Czy po
1989 r. wytworzyliśmy własność gwarantującą wolność, pozwalającą ją tworzyć? Wolność nie jest darem, a jeżeli tak się ją
traktuje, to staje się ona nieszczęsnym darem, wręcz sprowadza
stan zniewolenia. Wolność trzeba wypracowywać, ale trzeba to
czynić w oparciu o własność, którą się wytwarza i pomnaża.
W 1989 r. podejmujemy reformy nigdy wcześniej w historii
nie przeprowadzane, wychodzimy z państwowego socjalizmu
i z upaństwowionego społeczeństwa, upaństwowionego to znaczy
także pozbawionego własności i w jakiejś mierze ubezwłasnowolnionego, gdyż zarządzanego przez organa socjalistycznego
państwa. W tej sytuacji tylko wyzwolenie energii jednostek
stworzyłoby takie relacje międzyludzkie i nowe życie społeczne,
aby wyrastały z nich nowe instytucje gospodarcze, polityczne,
ekonomiczne.
PYTANIA
Czy jako jednostki byliśmy na tyle silni, czy potrafiliśmy wytworzyć po 1989 r. relacje fundujące nowe instytucje ekonomiczne,
gospodarcze, polityczne? Czy też jako jednostki jesteśmy wciąż
za słabi i pozostajemy w starych, zniewalających strukturach
upaństwowionego społeczeństwa i chcemy, aby coś centralnie
za nas decydowało? Czy wciąż jest tak, że to nie my mamy moc
sprawczą, to nie my jesteśmy podmiotami, ale to za nas ktoś musi
podejmować decyzje? Czy wysokie podatki, które pozbawiają
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nas wypracowanych przez nas dochodów, nie są na masową skalę
marnotrawione przez nietrafną i kosztowną ich redystrybucję?
Czy umiemy się samoorganizować? Czy każdy z nas jako obywatel odzyskał niezbędną władzę nad samym sobą? Czy jesteśmy
na swoim, u siebie, za co bierzemy odpowiedzialność? To pytania
rodzące się, gdy snujemy refleksje o 25. latach nowej Polski. Na
ile jest to nowa Polska, kształtowana według szlachetnych idei
i trafnych strategii ekonomiczno-gospodarczych, a na ile jest to
kraj urzeczywistniający jakieś niejawne, wcześniejsze plany tzw.
transformacji? Czy ta transformacja jest przechodzeniem w jakiś
nieokreślony twór, w którym są konfitury, ale dostępne przede
wszystkim dla sprawujących władzę jawnie i z ukrycia. W jakim
kraju faktycznie żyjemy, na ile odzyskaliśmy swoją sprawczość,
podmiotowość, władzę nad sobą w życiu społecznym, ekonomicznym, gospodarczym? Na ile zostaliśmy odpowiednio i rozsądnie
wprowadzeni w procesy światowej globalizacji i dynamicznych
przemian rynków? Może nie byliśmy przygotowani na zderzenie
z takimi procesami? Może mieliśmy zbyt mało wiedzy i wyobraźni?
WYJAŁOWIENI
25 lat od 4 czerwca 1989 r. to także 25 lat nowej fali polskiej
emigracji. Młodych ludzi częściej niż w sąsiedztwie spotyka się
na internetowych łączach, gdy za pośrednictwem skype’a rozmawiają z Londynu. Zrodził się fenomen eurosieroctwa. Dzieci
zostają w kraju, a rodzice pracują za granicą. Wyzbywamy się
najbardziej energicznych, rzutkich sił ludzkich, które powinny
tworzyć dobrobyt społeczeństwa. Wyjałowieni przez wojnę, okupację, czas socjalizmu, nie mamy w sobie dość mocy sprawczej,
a teraz jesteśmy wyjaławiani przez emigrację kolejnych roczników młodych ludzi. Rodzi to kolejne dramatyczne pytanie:
Na ile to 25-lecie niepodległości stało się 25-leciem emigracji
zarobkowej, żeby mieć jakąś własność, żeby być na swoim, bo tu
– w kraju – na swoim być nie można? To jest drastyczne pytanie,
niestety nie brzmiące wyraźnie mocno w dyskursie społecznym.
Mamy już ćwierćwiecze nowej fali polskiej emigracji, której
nie przewidywaliśmy, bo po 1989 r. miał to być czas powrotu
z emigracji. Tak to widziano poprzez powrót prezydenta Kaczorowskiego z insygniami władzy, powrót polskiej emigracji
niepodległościowej. Liczyliśmy, że londyńska emigracja wróci
do wolnego kraju, a nie spodziewaliśmy się, że Londyn stanie
się na nowo miejscem osiedlania się kolejny pokoleń młodych
Polaków. O tym również musimy pamiętać, bo to nas wyjaławia.
Swoim nierozsądnym działaniem politycznym, nierozsądnymi
wyborami politycznymi, przyczyniamy się do ogołacania własnej
ziemi, zarazem wyzbywając się wolności. Może mamy tylko
iluzję wolności? Jednak życie na haju iluzji nie może trwać
długo.
Notował: (ws)

Pierwsza strona Trybuny Robotniczej z 5 czerwca 1989 r.
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WAKACJE Z PRAŻAKÓWKĄ
WARSZTATY EKOLOGICZNO-ARTYSTYCZNE
30.06 - 03.07.2014 r.
sala widowiskowa

godz. 10.00 – 13.00

Na czterodniowych warsztatach ekologiczno-artystycznych
dzieci będą miały okazję poznać zabawę w recykling i upcykling
(nadawanie nowego życia przedmiotom), nauczą się jak korzystać
z prostych materiałów znajdujących się w każdym domu. Ponadto w czasie warsztatów prowadzone będą zajęcia artystyczne z
dziedziny plastyki i szeroko pojętego rękodzieła.
Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób.
Prowadzenie: Sławomira Kalisz
Cena za udział w warsztatach ekologiczno-artystycznych:
40 zł (4 dni). Płatność do 20 czerwca 2014 r.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

4.07.2014 r. 		

godz. 10.00 – 14.00

Piątek: wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek Wstęp wolny
– Katarzyna Rymanowska i Anna Chowaniok
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać
w sekretariacie MDK „Prażakówka” do 20 czerwca 2014 r.
w godz. 8.00 – 16.00.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów

TATRA I CHATY
Była to niezwykle sympatyczna wycieczka do zabytkowych
czeskich miasteczek. 24 maja zwiedziliśmy w Koprzywnicy Muzeum Techniki Tatra, Muzeum Laskie oraz willę Ignacego Szustali,

SCENA
POLSKA
ZAPRASZA
Muzeum Zbiory Marii Skalickiej zaprasza na ostatni w tym sezonie spektakl
Sceny Polskiej pt. „Ich czworo” Gabrieli
Zapolskiej. Autorka napisała tę sztukę
w 1907 roku, lekko, zabawnie i dowcipnie,
ale też niezwykle precyzyjnie opisując
29 maja 2014 r.			

WARSZTATY AKTORSKO-WOKALNE

7.07 - 10.07.2014 r.
sala widowiskowa

godz. 10.00 – 14.00

Program warsztatów: Praca w grupie: ćwiczenia oddechowe,
artykulacyjne, wokalne, ruch sceniczny. Zajęcia indywidualne:
praca z każdym z uczestników nad wybranymi wcześniej utworami wokalnymi, tekstami aktorskimi, układem scenicznym.
Cele: - doskonalenie techniki emisji głosu,
- praca nad interpretacją utworu,
- praca nad tekstem pod kątem poprawności artykulacyjnej,
- praca na scenie i ruch sceniczny.
Warsztaty zakończą się występem finałowym 10.07.2014 r.
Prowadzenie: Maria Matula – wokalistka jazzowa
Kacper Matula – aktor
Cena za udział w warsztatach aktorsko-wokalnych:
40 zł (4 dni). Płatność do 20 czerwca 2014 r.
Grupa warsztatowa może liczyć do 20 osób.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

11.07.2014 r. 		
godz. 10.00 – 14.00
Piątek: wyjście na kręgle do hotelu Olympic - Wstęp wolny
– Katarzyna Rymanowska i Anna Darmstaedter
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać
w sekretariacie MDK „Prażakówka” do 20 czerwca 2014 r.
w godz. 8.00 – 16.00.

a w Sztramberku zespół wołoskich chałup drewnianych oraz liczne
domy barokowe stanowiące miejski rezerwat zabytkowy. Pogoda
i humory dopisały. Było to pierwsze w tym sezonie spotkanie
wyjazdowe szlakiem muzeów i izb regionalnych organizowane
przez Muzeum Zbiory Marii Skalickiej.
Na zdjęciach: Sztramberk – oryginalna drewniana chałupa
wołoska z II połowy XVIII w. oraz domy barokowe na ryneczku
w Sztramberku, stanowiące miejski rezerwat zabytkowy. (IM)

relacje małżeńskie i pozamałżeńskie. Bohaterów łączy nie tylko głupota… Reżyseria Katarzyna Deszcz. Wyjazd grupy
abonamentowej spod Lidla 8 czerwca
(niedziela) o godz. 16.00. Jednocześnie
prosi się osoby, które są na liście abonamentowej sezonu teatralnego 2013/14 o telefoniczne potwierdzanie dalszego udziału
w spektaklach kolejnego sezonu 2014/15.
Rozważa się też możliwość utworzenia
nowej grupy. Chętni proszeni o telefon.
Potwierdzenia i zgłoszenia przyjmujemy
telefonicznie codziennie w godz. 11.00
– 16.30 pod nr tel. 33 858 78 44. Sprawę
prosimy traktować jako pilną.
(IM)
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CIESZYŃSKIE
ROZMÓWKI
Na rynku pojawiła się nowa książka traktująca o cieszyńskich
sprawach. To „Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim” pod redakcją
Andrzeja Drobika. Na książkę składa się 20 rozmów ze znanymi
postaciami zakorzenionymi w cieszyńskości po obu stronach
Olzy. Znajdziemy rozmowy z ustroniakami: Wielkim Zbójnikiem
Janem Sztefkiem i plastykiem Dariuszem Gierdalem. „Wojenki
Kongres i walka o polskość” to tytuł rozmowy z prezesem Rady
Polaków w Republice Czeskiej Józefem Szymeczkiem. Możemy
zapoznać się z poglądami na cieszyńskość osiadłego w Cisownicy
prof. Tadeusza Sławka i wywodzącego się z Trójwsi warszawskiego radnego, działacza środowisk homoseksualnych Damiana
Legierskiego. Na drugim biegunie znajduje się inny rozmówca,
kojarzony ze środowiskami prawicowymi Jerzy Kronhold, ale

czy we wszystkim różni się z Damianem Legierskim? O tym
możemy się przekonać czytając Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim.
– Przez długie lata dyskutowaliśmy o Śląsku Cieszyńskim,
kłóciliśmy się i w końcu postanowiliśmy przenieść to na papier - mówi redaktor i wydawca Andrzej Drobik. - Wybraliśmy
dwadzieścia osób mogących w sposób nietypowy opowiedzieć
o Śląsku Cieszyńskim. Po dwóch latach przeprowadzania rozmów udało się wydać książkę, która nie jest laurką, ale porusza
wiele cieszyńskich problemów. Są rozmowy o ekumenizmie
z księdzem, o stosunkach polsko-czeskich z organizatorką „Kina
na Granicy”, a o przeszłości nie rozmawialiśmy z najbardziej znanymi historykami, tylko z posiadającym australijski paszport publicystą zajmującym się historią Śląska Cieszyńskiego. Te osoby
rzucają inne światło na wiele spraw. Pierwsze sygnały świadczą
o tym, że książka może pobudzić dyskusję. Skoro zdecydowana
większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego twierdzi, że nie
ma czegoś takiego jak Podbeskidzie, to my rozmawialiśmy o tym
z Grażyną Staniszewską, największą zwolenniczką Podbeskidzia.
Rozmowy przeprowadzali także Justyna Szczepańska i Dawid
Legierski. Książkę można nabyć w cenie 35 zł w księgarni „Małgosia” przy ul. 3 Maja.
Wojsław Suchta

SEZON ROZPOCZĘTY

Sezon lekkoatletyczny ruszył pełną parą. Nasi ustrońscy lekkoatleci po kwietniowym starcie w Ustroniu rozpoczęli walkę
o minima na Mistrzostwa Polski. 11 maja na mitingu w Sosnowcu świetnie wystartowały młodziczki w skoku o tyczce:
Sylwia Kędzierska uzyskała II klasę sportową oraz pobiła swój
rekord życiowy o kolejne 10 cm, skacząc 280 cm. Agniesz ka Płonka również zaliczyła świetne zawody pokonując wysokość 260 cm. Oliwia Kędzierska zaliczyła wysokość 220 cm
a Dominika Szlęk była o krok od pokonania tej wysokości – ostatecznie skacząc 200 cm. Kolejny dobry start zaliczył Radosław Sobczyk
– który pobił swój rekord życiowy o 20 cm i uzyskał 320 cm. Nasza
skoczkini wzwyż Justyna Kłoda zaliczyła 150 cm. Był to pierwszy
kontakt zawodniczki z rozbiegiem tartanowym w tym sezonie, gdyż
w Ustroniu nie ma możliwości skakania na tej nawierzchni i wszelkie
treningi techniczne prowadzone są na sali gimnastycznej.
Kolejny start odbył się 25 maja w Mikołowie na nowym stadionie
lekkoatletycznym, na którym odbył się pierwszy miting lekkoatletyczny. Nasi zawodnicy mieli możliwość poznania i startowania
z uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Londynie, medalistami Mistrzostw Świata seniorów, takimi jak Sylwester Bednarek, Wojciech
Theiner, Artur Noga, Grzegorz Sudoł i wielu innych. Nasi wychowankowie bardzo dobrze się zaprezentowali. Sylwia Kędzierska
rywalizując z kilka lat starszymi od siebie zawodniczkami w kategorii open zajęła 3 miejsce wyrównując rekord życiowy 280 cm i II
klasę sportową. Trzeba zaznaczyć, że Sylwia wykazała się dużym
hartem ducha, gdyż startowała chora i będąc na silnym antybiotyku
potrafiła się zmobilizować do startu. Agnieszka Płonka zaliczyła
260 cm, Oliwia Kędzierska, Julia Musiał i Kinga Górny po 220 cm,
a nasza najmłodsza zawodniczka Maja Chamot 180 cm. Radosław
Sobczyk uzyskał 300 cm.
Kolejnym startem będą zawody zagraniczne w Czechach w Opavie 3 czerwca, a następnie Mistrzostwa Śląska , które odbędą się
w Bielsku Białej 7-8 czerwca.
Magdalena Kubala

PRZYGARNIJ

zwierzaka!

KLIO

Ta urocza mała suczka została zabrana przez fundację ze schroniska, ponieważ istniało
podejrzenie, że jest niewidoma. Miała lekką zaćmę na oczach, i problemy z omijaniem
przedmiotów. Na szczęście z dnia na dzień jej wzrok się poprawiał. Klio jest wesoła,
ruchliwa i energiczna, jest też odważna i przebojowa. Rosną jej zęby, więc największą
radość sprawia jej gryzienie wszystkiego co pod pyszczek wpadnie. Wyrośnie na pieska
z charakterem i własnym zdaniem. Będzie maksymalnie średniej wielkości. Ma około 3
miesiące, jest zdrowa, odrobaczona i zaszczepiona. Szuka domu!
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 są na stronie: www.schronisko.cieszyn.pl
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Roztomili ludeczkowie!
Podziwejcie sie, jako tyn moj przelecioł! Dyć ło to było Zofije,
połówka miesiónca, a już za niedługo, w te niedziele, co przidzie,
bydzie piyrszego czerwca. Wszyndzi już je szumnie, zielóno, roztomaite kwiotki kwitnóm, na polu je ciepło, pomału bydóm ludzie
łąki abo kóńczyne kosić na siano. Coby jyny nie loło, jak skoszóne
bydzie na polu leżeć, bo jak to z łobychdwóch strón przeschnie to
trzeja to do kopek stawiać.My też mieli kónsek pola, to dycki my
sioli kóńczyne do łobilo i potym na drugi rok można jóm było kosić
na siano. Dzierżeli my koze, a potym jak już kozy nie było, to były
aspóń króliki i siana było trzeja na zime. Jak już siano w kopkach
całkiym łobeschło, toż sie go zwoziło do chałupy i łukludzało kaj
na góre. Dziecka to miały mode w sianie leżeć, łóno tak pieknie
wóniało. Młodzi chłapcy z dziełuchami radzi też sie galanili na
sianie. Była też aji tako śpiywka, co jóm taki znany zespół śpiywoł
o tym galaniyniu na sianie.
Mamulka też chodzowali pumogać przi sianie do jednego
gazdy, co miyszkoł niedaleko i potym, jak było trzeja, to zaś ón
nóm z kóniym pumóg, dejmy na to załorać, abo ziymioki wykopać
maszynóm. Ale z tym gazdóm to było tak, że jak łón potrzebowoł,
to mamulka musiała wszycko chynóć i lecieć do niego. Dejmy na
to, miała prani narychtowane, a tu prziszeł kierysi łod gazdy i
trzeja było prani niechać i iść do gazdy. Niekiedy to było łokropno sumeryja. Nó, ale gazda mioł krowy, tóż tego siana wiyncyj
potrzebowoł i sóm by tego nie porobił.
Dziecka już sie ni mogóm feryj doczkać, kiedy nie bydóm musiały do szkoły chodzić, ciepnóm ksiónżki szkolne do kónta i bydóm
se mogły po polu wiyncyj pogónić. Piyrszygo czyrwca też je Dziyń
Dziecka, toż chcym też wszyckim dzieckóm powinszować na to

jejich świynto. Coby prziniósły piekne świadectwa do chałupy, tak
żeby tatulek nie musioł poska łużywać, jak go bydzie łoglóndoł.
Coby sie rade łuczyły, a nie jyny tak z musu. Coby jim nauka
dobrze szła i przechodziły fajnie z klasy do klasy. I winszujym
jim zdrowiczka, coby ich nie chytały krzipoty i rymy, bo potym
trzeja szkołe łopuszczać i gorzij je z naukóm. Nó, winszujym też
dzieckóm, coby miały piekne feryje. Coby se mogły pogonić po
polu, coby była piekno pogoda. Coby se mogły chodzić do lasu
na jagody i borówki. I coby sie mogły kómpać - kiere nigdzie nie
pojadóm, to w rzyce Wiśle, a kiere bydóm mógły kaj pojechać - to
w morzu. Nó, może nikiere dziecka pojadóm aji kansi za granice,
jak łojców bydzie na to stać. Co jeszcze by tu dzieckóm winszować? Coby w chałupie miały spokuj, coby tatulkowie nie chlastali
gorzoły, jyny dbali o mamulke i dziecka - coby mamulka miała za
co kupic jedzynio i łoblyczki. A tym miynszym dzieckóm, co jeszcze
nie chodzóm do szkoły? Winszujym jim, coby jim było fajnie przi
mamulkach, abo we szkółce, jak jich tam poślóm. We szkółce je
fajnie, bo tam sóm jinsze dziecka i mogóm sie społym bawić.
Nó, a wszyckim winszujym, coby sie mieli dobrze i byle do lata.
						
Hanka

BIBLIOTEKA

POLECA:

Rory Stewart – „Między miejscami”

Relacja z pieszej wędrówki przez Afganistan w styczniu 2002.
W tamtym okresie, tuż po inwazji amerykańskiej, Afganistan
wrzał, rozdzierany przez wrogie sobie narody, zwalczające się
frakcje i rywalizujące ideologie. Stewart wędrował wyłącznie
pieszo niedostępnymi górskimi szlakami. Udało mu się przeżyć
jedynie dzięki pomocy nieoczekiwanego towarzysza i życzliwości
napotkanych po drodze ludzi.

Anna Klejzerowicz – „List z powstania”

LATO 2014 - LAST MINUTE!!!

SAMOLOT, AUTOBUS, DOJAZD WŁASNY
Pomyśli już dziś o swoich wakacjach!

Długi weekend czerwcowy - zwiedzaj i wypoczywaj.
Wycieczki objazdowe i wczasy.
Przygotujemy oferty specjalnie dla Ciebie!

POZIOMO: 1) od rana do rana, 4) dzielnica Ustronia,
6) najwyższy organ kontrolny, 8) ona i on, 9) na towarze,
10) gra zręcznościowa, 11) bajkowy skarbiec, 12) pierwiastek promieniotwórczy, 13) sucha kiełbasa z osła, 14) danie
mięsne, 15) dawne imię męskie, 16) gruby sznur, 17) chęć
przystąpienia, 18) imię żeńskie, 19) lipcowa solenizantka,
20) kwaśna przyprawa.
PIONOWO: 1) astma, 2) opaska na zwitku banknotów,
3) mały las, 4) zbiór gwiazd, 5) imię żeńskie, 6) ma
porywczy charakter, 7) placówka leczniczo-badawcza,
11) w herbie Warszawy, 13) punkt handlowy, 14) amerykańskie województwo.

Sensacyjno – obyczajowa powieść z historią w tle. Akcja rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat od wojny po czasy
współczesne. Dwie kobiety : matka i córka. Kilka pokoleń, jedna
zaginiona w powstaniu łączniczka. Rodzinna legenda i obsesja.

*

*

*

Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu serdecznie zaprasza
wszystkich chętnych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie odbędzie się w piątek 6 czerwca, o godz. 17.00
w Czytelni MBP.

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł

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

Rozwiązanie Krzyżówki nr 20

POSIKANA ZOŚKA
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę ufundowaną
przez ustrońskie wydawnictwo Koinonia otrzymuje
Jan Cienciała z Ustronia, ul. Gen. Traugutta. Zapraszamy do redakcji.
„Rzeka Uzdrowienia” Bóg nadal uzdrawia! Jan Grzeszkowiak, Alina Wieja, Henryk Wieja. Imię Jezusa Chrystusa ma moc nad chorobą. To imię
równocześnie wzbudza w nas wiarę, że uzdrowienie jest możliwe.
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Wędrując beskidzkimi szlakami w kwietniu i w maju, wielu -podłużne liście mają drobno piłkowane brzegi, są jasnozielone,
miłośników kulinarnych frykasów z nadzieją, a czasem z niepo- od góry nieco ciemniejsze i połyskujące. Mimo że sprawiają
kojem wpatruje się uważnie w niewielkich rozmiarów krzaczki wrażenie liści skórzastych, odpornych na zmiany pór roku, są to
borówki czarnej. To w tym okresie borówki są obsypane mniej- jednak typowe liście sezonowe, opadające na zimę. Jednak nawet
szą lub większą ilością – zależy od pogody, a przede wszystkim pozbawione liści krzaczki borówek pozostają zielone przez cały
od wiosennych przymrozków – kwiatów. Jeśli jest ich sporo i rok, gdyż takiej właśnie barwy są pędy (gałązki) tej krzewinki.
uwijają się wśród nich owady (głównie trzmiele, ale i pszczoły),
Od kwietnia do czerwca z kątów liści wyrastają na wygiętych
to jest szansa, że mniej więcej za dwa miesiące, czyli już latem, w dół szypułkach małe i dość niepozorne kwiaty. Ich białoróżowe
wędrowcy będą mogli pokosztować jednego z najpyszniejszych lub różowozielonkawe płatki są zrośnięte i tworzą koronę o benaszych rodzimych „darów natury”, czyli borówek.
czułkowatym kształcie, z wystającym na zewnątrz szczytem słupPiszę „borówek” ze świadomością, że pod tą nazwą dla ka. Z pewnością nie są to kwiaty o zapierającej dech w piersiach
mieszkańców różnych regionów Polski mogą kryć się owoce urodzie, ale według mnie całkiem urokliwe, troszeczkę podobne
zupełnie różnych, aczkolwiek spokrewnionych ze sobą gatun- do białych i bardziej „otwartych” kwiatów konwalii majowej.
ków roślin. Sama borówka czarna – roślina i jej owoc – bywa Z końcem czerwca zaczynają dojrzewać owoce borówki, czynazywana jagodą (często z
li kuliste jagody. W pełni
dodatkowym określeniem:
dojrzałe mają czarną barczarną, ciemną, modrą,
wę z niebieskim, woskosiną, jasną lub leśną), jawym nalotem, czerwony
godziną, czernicą, czyrnicą
miąższ i granatowo czarny,
lub czerniną. Można nawet
barwiący (pozostawiająBorówka czarna
dokonać podziału naszego
cy trudno zmywalne plakraju na regiony, w któmy) sok. Z tymi owocami
rych poszczególne nazwy
wiąże się zresztą kolejny
są najczęściej i najchętniej
językowo-pojęciowy „gaużywane. Jako mieszkańcy
limatias”: owocem borówŚląska Cieszyńskiego wraz
ki czarnej są niebieskawe
z całymi Karpatami oraz
jagody, które są czerwone,
sporym fragmentem Makiedy są jeszcze „zielone”!
łopolski (okolice Krakowa)
Wręcz wybornie smai rzeszowskiego, przynakują dojrzałe borówki
leżymy do „wyznawców”
zrywane prosto z krzaczborówki. Na północ od tego
ków. Świeże, mniej lub
regiony mieszkają zwolenbardziej doprawione cunicy jagody (z różnymi dokrem, są cudownym dookreśleniami typu czarna,
datkiem do ciast, deserów
leśna, itd.), ale mieszkańcy
czy dań (jako nadzienie do
wschodnich rubieży kraju
pierogów lub naleśników),
– Lubelszczyzny, Podlasia
można z nich sporządzać
– objadają się czernicami.
konfitury i dżemy – jak
Dla większej części Polto kiedyś przeczytałem na
ski borówką jest natomiast
etykiecie: „jagodowe z boowoc brusznicy. Żeby
rówek”. Trochę mniej znauniknąć jałowych dyskusji,
ne są natomiast lecznicze
która z tych form jest właśwłaściwości tych owoców.
ciwa, a która jedynie reZawierając sporo garbnigionalna, przytoczę opinię
ków, kwasy bursztynowy,
znalezioną w internetowej
jabłkowy i cytrynowy,
poradni językowej PWN:
pektyny, antocyjany, kare„Borówka jest klasycznym,
tonoidy i sporo witaminy
pełnoprawnym, uznanym
C i B1, mają przebogate
i udokumentowanym rezastosowanie. Lista zdrogionalizmem, którego użycie może prowadzić do chwilowego wotnych przypadłości, które mogą być leczone z wykorzystaniem
niepozrozumienia. Nie jest to jednak słowo niepoprawne. Patrząc owoców borówek, jest zaskakująco długa i zróżnicowana. Są
na problem z Krakowa czy Rzeszowa, można uznać jagodę za na niej m.in. choroby naczyń obwodowych, żylaki, hemoroidy,
regionalizm charakterystyczny dla Małopolski północnej, Gór- nadciśnienie, ostre biegunki, zatrucia pokarmowe, stany zapalne
nego Śląska, Wielkopolski, Pomorza i Mazowsza, a nie za wyraz błon śluzowych jelit, stany zapalne jamy ustnej, liszaje i stany
ogólnopolski”.
zapalne skóry. Owoce lub sporządzane na ich bazie medykamenty
Borówka czarna – jest to zresztą oficjalna nazwa botanicz- mają działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe, działają
na – jest gatunkiem w Polsce pospolitym, rosnącym od nizin, ściągająco i zapierająco, przeciwbakteryjnie, przeciwrobaczo
aż po góry. Roślina to szeroko rozpowszechniona w północnej („zwalczają” glisty ludzkie i owsiki), zmniejszają przepuszczali środkowej Europie, a także w Azji i na kontynencie północno- ność błon śluzowych jelit, wiążą się z toksynami bakteryjnymi,
amerykańskim. Lubi gleby kwaśne i lekko wilgotnawe, rośnie a zawarte w nich antocyjany – wzmacniając włókna kolagenowe
w różnych typach lasów (iglastych, dąbrowach, buczynach), ale – działają odmładzająco np. na cerę, co spowodowało, że boi poza lasami, na górskich i śródleśnych polanach oraz na wrzoso- rówkami zainteresował się przemysł kosmetyczny. Borówkowe
wiskach. Borówka jest rośliną bardzo „towarzyską” i najczęściej antocyjany mają także regeneracyjny wpływ na nasz wzrok. Sponie rośnie pojedynczo i samotnie, ale masowo, płatami i łanami, żywanie świeżych borówek lub piecie soku z ich jagód zalecane
tworząc doskonale wszystkim znane borówczyska.
jest zwłaszcza kierowcom, pilotom i osobom pracującym długie
Botanicy zaliczają borówkę czarną (jak i wszystkich jej bliskich godziny przed monitorami komputerów.
krewnych, czyli np. inne rodzime gatunki borówek: brusznicę,
Także liście borówek są surowcem zielarskim, wykorzystywabagienną i halną) do tak zwanych krzewinek. Są to niskie, dora- nym w różnych ziołowych mieszankach. Natomiast w ogrodach
stające co najwyżej do 50-60 cm wysokości krzewy, często pokła- coraz częściej spotykamy pochodzącą z Ameryki Północnej
dające się lub wręcz płożące po ziemi, na ogół rosnące licznymi borówkę wysoką, o dużych i soczystych owocach, które mają
grupami, tworzące darnie. Łodygi i gałązki borówki są nagie jeszcze większy dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, niż jagody
i kanciaste, bardzo mocno rozgałęzione, dzięki czemu rośliny naszej borówki czarnej.
te są zwykle gęste i zwarte. Bardzo liczne i nieduże, jajowatoTekst i zdjęcie: Aleksander Dorda

20 Gazeta Ustrońska

29 maja 2014 r.

W DOBRYCH
NASTROJACH

Bracia Szejowie na rajdowej trasie.

FINAŁ LIGII

11 maja w Koszarawie odbyło się uroczyste zakończenie Śląskiej Ligi Dzieci
i Młodzieży w narciarstwie alpejskim.
W zakończeniu uczestniczyli zawodnicy
ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Spotowego „Czantoria” z Ustronia.
– W sezonie 2013-14 nasi zawodnicy
startowali w różnych zawodach, takich
jak Śląska Liga, Młodzieżowy Puchar
Polski w narciarstwie alpejskim, Amatorskie Mistrzostwa Polski i na naszym
terenie w Pucharze Beskidzkich Groni
– mówi wiceprezes ds. sportowych SRS
„Czantoria” Piotr Heczko. - W Lidze
Śląskiej wystartowało z naszego klubu 27 zawodników, a liga składała się
z czterech eliminacji - trzech na stokach
Złotego Gronia, a jednej w Suchym koło
Poronina. Finał wszystkich lig odbył się
w Kluszkowcach. Nasz klub zajął 5. miejsce na 18 klubów startujących w Lidze
Śląskiej. Nasi zawodnicy zajmowali czołowe lokaty, jak pierwszy w klasyfikacji
generalnej Mieszko Kuczański, siódmy
Tomasz Maciejowski i trzeci Michał Brachaczek. Do finału lig w Kluszkowcach
zakwalifikowało się 11 zawodników
z naszego klubu. Był to finał lig śląskiej,
dolnośląskiej i małopolskiej. Najlepszy z
naszych zawodników M. Kuczański był
na 5. miejscu. Mamy dwóch zawodników
startujących w Młodzieżowym Pucharze
Polski w narciarstwie alpejskim. Są to
Wiktoria Pokorny i Michał Brachaczek.
Naszą redakcję odwiedził trener Mieczysław Wójcik ze swym zawodnikiem
Michałem Brachaczkiem.
– Mogłem osiągnąć lepszy wynik, ale
mam jeszcze kłopoty z techniką slalomową - mówi M. Brachaczek.
– Nie ma kreślenia łuku tylko zamiata tyłami. Wyeliminowanie tego nie jest łatwe.
Gdyby to wszyscy umieli robić, byliby
mistrzami świata - dodaje M. Wójcik.
M. Brachaczek jest uczniem Gimnazjum nr 1 i próbował trenować popularną
w tej szkole piłkę ręczną, ale się nie udało.
29 maja 2014 r.			

Fot. M. Czarnocki

Od 30 maja do 1 czerwca zostanie rozegrany 29. Rajd Karkonoski. W zawodach
wezmą udział bracia z Ustronia – Jarosław
Szeja i Marcin Szeja, prowadzący w klasyfikacji generalnej markowego Pucharu Fiesty.
Jarosław Szeja: – W bardzo dobrych
nastrojach podchodzimy do tego startu. Przeprowadziliśmy duże testy przed
rajdem, przyzwyczajamy się do nowego
samochodu i wierzę, że zmiany oraz praca jaką wykonaliśmy z naszą rajdówką
sprawią, że będziemy tylko szybsi. Fiesta
różni się od naszej zeszłorocznej rajdówki
którą zdobyliśmy tytuł, lecz z zawodów
na zawody dopasujemy się, nabierzemy
doświadczenia i będziemy narzucać coraz
wyższe tempo. Do zobaczenia na 29. Rajdzie Karkonoskim 2014.
(S)

Ulubioną konkurencją jest slalom gigant,
a ulubionym narciarzem Ted Ligety. Trener Wójcik jest z sezonu zadowolony.
W jego grupie systematycznie trenują
Rozalia Warzecha, Amelia Warzecha,
Wiktoria Pokorny i Michał Brachaczek.
– Mają predyspozycje do startowania
w Pucharze Polski - twierdzi M. Wójcik. - Jeździliśmy w Jurgowie, Suchym
i Kluszkowcach. Na obozach byliśmy
na Hopoku. Po roztrenowaniu od 9 maja
trenujemy rozciąganie i przygotowujemy
się do pierwszego wyjazdu na lodowiec
Passo Stelvio. Liga Śląska to fajny trening, zabawa, ale nie zdobywa się klas
sportowych. Fajna zabawa i fajne zawody.
Jedyny trudny stok w tym roku to Suchy
na trzydzieści bramek. Wiktoria Pokorny
w tej chwili trenuje siatkówkę grając
w TRS „Siła” Ustroń. Ma szanse zaistnieć
w Pucharze Polski. Michał Brachaczek ma
trudniej, bo zaczyna starty jako junior. Zaczyna się ścigać z seniorami, bo w Polsce
nie ma zawodów wyłącznie dla juniorów,
bo jest ich za mało. Najważniejsze to zejść
poniżej stu punktów FIS, a potem zrobić
trzecią klasę sportową.

W Śląskiej Lidze zawodnicy SRS „Czantoria” zajęli miejsca:
Junior A: dziewczęta: 6. Kalina Paszyna,
chłopcy: 1. Mieszko Kuczański, 7. Tomasz
Maciejowski.
Junior B: dziewczęta: 21. Agnieszka
Hyrnik, chłopcy: 3. Michał Brachaczek,
9. Mikołaj Ryncarz, 10. Miłosz Adamiec,
13. Dawid Husar.
Junior C: dziewczęta: 12. Wiktoria Pokorny, 13. Natalia Heczko, 14. Rozalia
Warzecha. 16. Julia Heczko. Chłopcy: 13.
Nikodem Adamiec, 14. Jakub Baszczyński,
26. Kacper Walczak, 27. Jakub Grelowski.
Junior D: dziewczęta: 23. Natalia Sobolewska, 24. Zuzanna Kostka, chłopcy: 24.
Aleksander Wojciech.
Junior E: dziewczęta: 6. Julia Greene,
10. Amelia Warzecha, 13. Helena Szawłowska, 14. Zuzanna Guzek, 23. Natalia
Kogut.
Junior F: dziewczęta: 8. Anna Guzek.
Wypada dodać, że jest to klasyfikacja
generalna po wszystkich eliminacjach,
więc nie biorący udziału we wszystkich
zawodach siłą rzeczy mają odleglejsze
miejsca.
Wojsław Suchta

Od lewej: M. Kuczański, J. Baszczyński, K. Walczak, N. Heczko, N. Sobolewska, K. Paszyna,
A. Wojciech, J. Heczko, A. Legierska, przed nimi trener Bartłomiej Pilch.
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www.ustron.pl
30 V 17.00		 Spotkanie z Grzegorzem Szczechlą, Muzeum
								 Ustrońskie
31 V 10.00		 XI Europejski Turniej Oldbojów w piłce nożnej,
								 stadion Kuźni
31 V 17.00		 Mecz piłki nożnej KS Kuźnia Ustroń - LKS Skałka
								 Żabnica, stadion Kuźni
1 VI 11.00		 Mecz piłki nożnej KS Nierodzim - LKS Strażak
								 Dębowiec, stadion w Nierodzimiu
1 VI 14.00		 Ustroniaczek, gry i zabawy dla dzieci, rynek
2 VI 10.00		 Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Kuźni
								 Ustroń, Muzeum Ustrońskie
3 VI 9.15			„Lampa Aladyna” – spektakl teatralny dla wycho		 10.30		 wanków ustrońskich przedszkoli z okazji Dnia Dzie								 cka, MDK „Prażakówka”
3 VI 12.15		 Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke,
								 MDK „Prażakówka”

Ważne, by na bulwarach piesi poruszali się po jednej stronie białej
linii, rowery po drugiej.
Fot. W. Suchta
Przegrywamy kasety VHS na
DVD. 507-385-375.
Czyszczenie dywanów, tapicerki.
(33) 854-38-39, 602-704-384.
www.okna-besta.pl ZAPRASZAMY 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, 33-85422-57. www.komandor-ustron.pl
Drewno kominkowe: buk, brzoza,
świerk, podpałkowe, muł, węgiel
groszek, brykiet. TRANSPORT.
33/854 47 10.
Bilety autokarowe, lotnicze, promowe. Mea Travel, Ustroń, ul.
Rynek 3, tel. (33) 444-60-40.
PROFESJONALNE PRANIE dywanów, odzieży - pralnia chemiczna. Przyjęcia - sklep "Wszystko dla
dzieci", ul. Cieszyńska (koło PKO).
660-546-764.
Usługi stolarskie: zabudowy, meble
itp. 33 854-43-86, 601-821-157.
Bezpłatny odbiór folii po kiszonce,
sianie, słomie. 798-081-398.
Skup sprzętów AUDIO , odbiór
zużytej elektroniki 607-912-559.

29.5					
30-31.5		
1-2.6					
3-4.6					
5-6.6					

Pokój do wynajęcia. 665-87-56-78.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w Ustroniu. 515-286-714.
Apartamenty w Chorwacji na
wyspie Brać www.chorwacja24.
net, Apartamenty w Jastarni www.
domzdrojowy-jastarnia.pl 607364-990.
Malowanie dachów, konstrukcje
drewniane, pokrycia papą termozgrzewalną. 505-168-217.
Sprzedam domek cempingowy całoroczny - woda, gaz, siła - Ustroń
Jelenica. 602-211-970.
Usługi ogólnobudowlano-gospodarczo-wyburzeniowe. 507258-344.
Kupię kegi po piwie. 507-258-344
Wynajmę pomieszczenia biurowe, sklepowe w Skoczowie o
powierzchni 35 i 70 m kwadratowych. 602-276-946.
Wynajmę magazyn o powierzchni
350m kwadratowych, w Skoczowie, dobra lokalizacja. 602-276946.
Wynajmę stolarnię 400m kwadratowych w Skoczowie. 602-276-946
.

Centrum				ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
Na Zawodziu				ul. Sanatoryjna 7 			tel. 854-46-58
Elba				ul. Cieszyńska 2			tel. 854-21-02
W Nierodzimiu		ul. Skoczowska 111 			tel. 858-60-76
Centrum				ul. Daszyńskiego 8 			tel. 854-57-76
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dziesięć lat temu
W 84. minucie spotkania sędzia odgwizdał zakończenie meczu.
Kilka chwil wcześniej po drugiej żółtej kartce, zawodnik Tempa
Sławomir Jordan obejrzał czerwony kartonik i tak się tym zdenerwował, że podszedł do sędziego Krzysztofa Caputy i uderzył
go w twarz. Sędzia odgwizdał w związku z tym koniec zawodów
sportowych, natomiast nie wiadomo dlaczego zawodnik Jordan
ściągnął koszulkę i paradował obnażony do pasa. Może jednak
wiadomo, bo wzbudziło to entuzjazm fanów Tempa, którzy, jak
to przy sobocie, również chcieliby kogoś pobić. W Ustroniu
jednakże byli w mniejszości, poza tym we wszystko wmieszali się
strażacy pilnujący porządku i dość szybko zneutralizowali klub
kibica z Puńcowa. W efekcie skończyło się na tłumaczeniach, że to
właściwie jeden kibic, do tego pijany, więc nie wie co robi i zaraz
zostanie przez kolegów odprowadzony w bezpieczne miejsce. Tak
też się stało. – Uważaj! Uważaj! Wczoraj tu taki jeden po łbie
dostał – wołali kibice następnego dnia na meczu drugiej drużyny
Kuźni z Rudnikiem, gdy sędzia sięgał po kartki.

*

*

*

*

*

*

W tym spotkaniu zdecydowaną przewagę miał Nierodzim. Przez
większą część spotkania bezdyskusyjnie nasza drużyna panowała
na boisku. W 20 min. obrońcy Ochab faulują w polu karnym
Rafała Szonowskiego i sędzia dyktuje rzut karny. Jedenastkę
pewnie wykorzystuje Szymon Holeksa. Po przerwie nadal przeważa Nierodzim i w 48 min. drugą bramkę strzela R. Szonowski
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Niestety końcówka to atak
Ochab, które w 80 min. strzelają gola i starają się zremisować,
a Nierodzim się broni, szczęśliwie skutecznie.
Obok budynku miejskiej biblioteki, mieści się tam także nasza
redakcja, jest boisko do koszykówki. Ongiś boisko to budowali
chłopcy pasjonujący się grą w kosza. Do dziś kto chce, może tam
sobie pograć. Niesie to jednak takie niebezpieczeństwo, że obok
normalnej młodzieży, boisko zaczną odwiedzać ludzie z marginesu
społecznego, miejscowa chuliganeria. Kilka dni temu zjawili się
na boisku. Chwilę grali, ale niezbyt im to wychodziło. Zaczęli
więc niszczyć wszystko co tylko się dało. Zaczęli od kosza na
śmieci. Kosz jednak dość solidny tylko nieznacznie się wygiął, gdy
wskakiwali na niego obiema nogami. To ich nieco zdenerwowało, więc zaczęli łamać ławkę. Potem, jako że z piłką gra niezbyt
wychodziła, rzucali w siebie fragmentami połamanej ławki (co
widać na zdjęciu). Po prostu normalna rozrywka miejscowych
żuli. Gdy im się znudziło, odeszli.
Wybrała: (mn)
29 maja 2014 r.

FELIETON

Tak sobie myślę

Wspomnienia
Im więcej mamy lat za sobą, tym częściej wspominamy to, co zostało za nami.
Tak jest przy kolejnych jubileuszach;
własnych, bliskich nam osób czy społeczności, do których należymy. Robimy to
z własnej inicjatywy albo odpowiadając na
zadane nam pytania. Stwierdzamy wtedy,
że niektóre wydarzenia i sprawy, przypominamy sobie z łatwością. To te, które nie
tylko kiedyś były dla nas bardzo ważne, ale
i dzisiaj wciąż mają swoje znaczenie.
Bywa, że zapisały się one bardzo mocno

FELIETON
W kręgu filozoficznej
refleksji (175)
1. Mija 25 lat od 4 czerwca 1989 roku.
Powiada się, że obchodzimy 25 lat wolności. Od czego jesteśmy wolni? Jakie
to formy zniewolenia zostały przez nas
odrzucone 25 lat temu? Aby odpowiedzieć
na te dyskutowane obecnie pytania proponuję zapoznanie się z tymi fragmentami
„Dzienników z lat 1945-1968” prof. Jana
Szczepańskiego, w których rozpatruje on
formy komunistycznego zniewolenia (od
1945 roku) w czasach „władzy ludowej”.
2. Po przyjeździe do Polski z przymusowych robót, na których w czasie
II wojny światowej przebywał również
we Wiedniu, J. Szczepański zapisuje
w „Dzienniku” (17 XI 1945, Łódź) budzące jego niepokój spostrzeżenia: „Przyjazd
do Polski był silnym ciosem. Przede
wszystkim rabunkowa gospodarka, nieład,
bałagan, idiotyczne represje wobec Ślązaków, nędza i drożyzna – wyrżnęło mnie
w łeb jak obuchem”. Zestawia wprost
z sobą nazistowskie gestapo i komunistyczną bezpiekę, gdy pisze o swym
krewnym, że był to „działacz ludowy,
który zaznał i Gestapa, i Bezpieki” (16
VII 1946). Podsumowując 1945 rok Autor
„Dziennika” dzieli się swą – radykalnie
sformułowaną – refleksją: „Czerwona
Armia! Ta, która była dla nas symbolem
i natchnieniem, nadzieją – wszedłszy
do Europy Środkowej potwierdziła to
wszystko, co o niej pisał Goebbels” (31
XII 1945, Łódź). Dobitne stwierdzenie, że
Joseph Goebbels (1897–1945), hitlerowski minister propagandy III Rzeszy, który
ukazywał Czerwoną Armię jako potwora,
29 maja 2014 r.			

w naszej pamięci i wyobraźni i bez trudu
potrafimy je odtworzyć. Pamiętamy okoliczności, w których te wydarzenia miały
miejsce i osoby, które w nich uczestniczyły. Przypominamy sobie problemy
i trudności, z którymi kiedyś się borykaliśmy i to, jak sobie z nimi poradziliśmy.
Dotyczy to jednak tylko części naszych
przeżyć i doznań.
Pamięć bowiem okazuje się zawodna
i wiele z tego, co było, niknie gdzieś
w mrokach zapomnienia. Im więcej zdarzyło się w naszym życiu, tym więcej jest
luk w naszej pamięci. Właściwie pamiętamy tylko to, do czego, przynajmniej od
czasu do czasu, wracamy i to, co jest nam
przypominane.
Pamięć nieraz płata nam różne figle;
a to zmienia kolejność zdarzeń, a to wiąże
dane zdarzenia z osobami, które w nich
nie uczestniczyły, a to ubarwia wspomnienia dodając coś, co naprawdę nie

miało miejsca. Po to więc, aby dojść do
prawdy o tym, co było i w czym uczestniczyliśmy, często trzeba pomóc swojej
pamięci, sięgając do dawnych notatek
i publikacji, czy konfrontując swoje
wspomnienia ze wspomnieniami innych.
Odtworzenie przeszłości, znalezienie
historycznej prawdy, wobec zawodności
ludzkiej pamięci, nie jest łatwą sprawą.
I to nie tylko wtedy, gdy chodzi o czasy
odległe i wydarzenia, których nie przeżywaliśmy, ale także o naszą własną,
osobistą przeszłość. Kiedy więc przychodzi nam razem z innymi wspominać
wydarzenia, w których wspólnie uczestniczyliśmy, musimy liczyć się z tym, że
każdy będzie wspominał inaczej, wymieniał inne wydarzenia, przypisywał sobie
i innym odmienną rolę w tym, co wspólnie tworzyli. Prawda o minionych czasach
ma więc różne oblicza, jest wielowątkowa
i podlega różnym osądom.
Jerzy Bór

nie rozmijał się z rzeczywistością, może
brzmieć – dla niektórych – zaskakująco.
Przy czym, gdyby ta opinia z „Dzienników” trafiła w ręce komunistycznych
służb bezpieczeństwa, to ściągnęłaby poważne kłopoty. Po wojnie znikają dawne,
pozytywne wyobrażenia, które są boleśnie
weryfikowane przez rzeczywistość: „Siedząc w niewoli niemieckiej, budowaliśmy
świat marzeń z pozorów, i ten świat
załamał się haniebnie. Bo wróciwszy do
Polski, mogliśmy zobaczyć tylko zdemoralizowaną, żądną rabunku i grabieży
soldateskę – tam, gdzie chcieliśmy widzieć naszych wymarzonych bohaterów.
A jednak trzeba było się oswoić z faktami
i wznieść ponad horyzont, i widzieć dalsze
perspektywy” (31 XII 1945). To „oswojenie z faktami” ocenianymi negatywnie,
nie ma kształtować postawy – nieczułego
na wyższe wartości moralne – cynicznego
korzystania z nadarzających się okazji,
aby „ugrać swój interes”, ale zakłada się,
że mimo tych negatywnie ocenianych
faktów ma się tworzyć to, co będzie
pozytywne.
3. Już w 1946 roku J. Szczepański nie
ma złudzeń, co do możliwości zachowania wolności politycznej i respektowania
zasad demokracji w warunkach „ludowego państwa”: „wiara w czyste wybory jest
iluzją” (14 VII 1946); i dalej: „Wybory
podobno w listopadzie. Należy raczej
oczekiwać, że zakończy się dyktaturą
monopartyjną” (23 VIII 1946). Dyktatura
podległa ZSRR będzie trwać i będzie się
umacniać, brutalnie broniąc swych interesów także przez zbrojne, „bratnie” ingerencje w innych krajach, bezwzględnie
tłumiąc zrywy wolnościowe: „Dziś armie
Bułgarii, NRD, Węgier, ZSRR i Polski
wkroczyły na terytorium Czechosłowacji.
Kurwa mać!” (21 VIII 1968).
4. Mimo negatywnych doznań, świadom bliskości „Gestapa i Bezpieki”, politycznej roli Czerwonej Armii w Europie
Środkowej i dyktatury monopartyjnej,
nieco przewrotnie J. Szczepański formułuje ocenę komunistycznej władzy, która

nadeszła z Armią Czerwoną. Oto jak wyraża on swój jakby manifest polityczny:
„Wprawdzie trudno zaprzeczyć niesłychanemu prymitywizmowi politycznemu
ludziom z Lublina, ale ich program powinien być programem jutra” (17 XI 1945).
W wymuszonej geopolitycznie sytuacji
„niesłychany prymitywizm polityczny”
komunistów staje się – dominującym,
wręcz jedynym – „programem jutra”.
Ten budzący odrazę prymitywizm trwa
w PRL-u i obniża również jakość innych
dziedzin życia niż polityka, gdyż całość
życia zostaje upolityczniona. Przejawia
się on też w podejściu do nauki i negowaniu jej autonomii. Zaświadcza o tym m.in.
zapis z „Dzienników” z 29 VIII 1968:
„Dla olbrzymiej większości działaczy
partyjnych, a zwłaszcza dla Gomułki,
słowa „naukowy”, „metoda naukowa” są
dzwonkami alarmowymi, mobilizującymi
jego podejrzliwość i niechęć”. Wyznawcy
„naukowego komunizmu” przeciwstawiają się niezależnemu od ich ideologii
posługiwaniu słowami „naukowy” i „metoda naukowa”. Zniewalanie umysłów
dotknęło w szczególności nauki filozoficzne i społeczne, gdyż wymagają one
niezależności intelektualnej i kształtują
samodzielny, krytyczny osąd rzeczywistości. Szczepański protestował przeciwko
państwowej cenzurze, która deformowała
publikacje naukowe: „Jeżeli cenzor każe
przerobić pracę, niech ją podpisze jako
współautor czy redaktor. Jak my – profesorowie – możemy zachęcać młodych
pracowników do podejmowania badań
nad współczesnością, wiedząc, że ich
prace nie będą publikowane” (8 IV 1964).
5. W kontekście uwag o „niesłychanym
prymitywizmie” nasuwa się do dziś aktualne pytanie, o to na ile wciąż jesteśmy
– po 25 latach wolności – dziedzicami
tego narzuconego i zarazem w jakiejś
mierze (mniej lub bardziej świadomie)
przyswojonego „niesłychanego prymitywizmu”, który stał się „programem jutra”,
degenerując różne dziedziny życia?
Marek Rembierz
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Mecz finałowy.

Fot. W. Suchta

UPÓR ORGANIZATORA
W sobotę 24 maja rozegrano XX Wiosenny Turniej Siatkówki Halowej o Puchar
Burmistrza Ustronia. Grano w salach szkół
podstawowych nr 1 i 2. W SP-1 grały drużyny Siatkarskiego Towarzystwa Sportowego ze Skoczowa, Fart z Cieszyna i Logis
z Cieszyna, a sędziował Artur Kluz. W sali
SP-2 TRS „Siła” Ustroń, TKKF Cisownica,
Olimpia Goleszów, Kasa Chorych z Ustronia, a sędziował Zbigniew Gruszczyk.
Po rozgrywkach grupowych wyłoniono
drużyny grające w finałach w SP-2. W meczu
o trzecie miejsce Fart pokonał Olimpię
2:1, natomiast w meczu finałowym STS
wygrał z Siłą 2:0. Oba spotkania finałowe
na bardzo wysokim poziomie.
Po turnieju kapitan zwycięskiego STS
Skoczów Adam Mojeścik powiedział:
– Przyjechali zawodnicy z drugiej ligi, są
z zaplecza Jastrzębia, więc dobry poziom.
Wygraliśmy, bo chyba mieliśmy trochę
szczęścia. Nasza przeciętna wieku jest
dość wysoka, mamy kilku emerytów, ale
daliśmy radę. Przede wszystkim kluczowy
był mecz grupowy z Fartem, ale w tie breaku jakoś poszło. W finale spodziewaliśmy
się większego oporu i on był w pierwszym
secie, ale drugiego wygraliśmy gładko.
Organizacja jak co roku świetna i do tego
znakomity posiłek. Razem jako STS gramy
dwa razy w tygodniu, prawie jak występujący w lidze, choć nie zawsze w pełnym
składzie. Na turniej jednak doszło do nas
dwóch młodych chłopaków, a są to synowie
naszych zawodników. Jak na nasz wiek,
w siatkówkę gramy dość często.
Turniej to także spotkanie. Na parkiecie
wielu siatkarzy, chociażby występujących

kilka lat temu w III lidze w „Sile” Ustroń.
Grali w różnych drużynach i walczyli
o każdy punkt. Oczywiście był poczęstunek, w tym roku wyśmienite golonko
przygotowane przez mistrza kuchni SP-2
Krystiana Bukowczana.
Puchar wręczał prezes TRS „Siła” Ustroń
Andrzej Georg z wiceprezesem i organizatorem Z. Kruszczykiem.
– Kolega wiceprezes od dwudziestu lat
organizuje ten turniej bardzo popularny na
Śląsku Cieszyńskim – mówi A. Georg. -

Startują głównie drużyny z naszego terenu,
ale też zdarza się, że z Górnego Śląska. Co
roku mamy przegląd siatkówki amatorskiej
w najwyższym wydaniu. Trzeba podkreślić,
że upór kolegi Zbyszka doprowadził do
tego, że obchodziliśmy jubileusz dwudziestego turnieju, pomimo że jako organizator
został sam. Jednak przygotowuje, sędziuje,
sam też wręcza nagrody. Nie wyobrażam
sobie, by ten turniej o Puchar Burmistrza
Ustronia zakończył się na dwudziestej
edycji i dlatego prosimy Zbyszka, by za rok
dalej krzewił siatkówkę w naszym mieście.
Podsumowując zawody Z. Gruszczyk
powiedział:
– Był to turniej jubileuszowy. Planowany
był na osiem zespołów, ale drużyna z Mysłowic nie przyjechała. Poziom sportowy
najwyższy na dotychczas rozegranych
turniejach. Grali głównie wychowankowie,
przede wszystkim Olimpii Goleszów, Beskidu Skoczów, „Siły” Ustroń. Jest to jedna
z niewielu okazji, by spotkać się w takim
gronie. Widzę duże zapotrzebowanie na
granie, bo siatkówka w naszym powiecie
jest bardzo popularna. Dlatego myślę, że ten
turniej trzeba kontynuować. Wspomniałem
o zawodnikach lokalnych klubów, ale byli
też pochodzący z naszego terenu, grający
w III i II lidze, np. w Sosnowcu, Jaworznie,
Bielsku. Turniej można było tak zorganizować dzięki sponsorom: Firmie Bielesz,
Piekarni Bethlehem, dyrektorkom SP-1
Iwonie Kulis i SP-2 Grażynie Tekielak.
Obyło się bez konfliktów, nieporozumień,
bo był wysoki poziom sędziowania, a zawodnicy dobrze są znani sędziom, znają
się też dobrze miedzy sobą. Mecze zacięte,
na siatkarskim styku, tak że emocji co nie
miara. Jedyna przykrość to zwichnięcie
stawu skokowego z pęknięciem kości przez
jednego zawodnika Kasy Chorych.
Wojsław Suchta

Z. Gruszczyk i A. Georg wręczają Puchar Burmistrza kapitanowi zwycięskiej drużyny
A. Mojeścikowi.
Fot. W. Suchta
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