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Kajetan Kajetanowicz w „Prażakówce” (str. 4).                                                                                                                                    Fot. W. Suchta

CIESZYNIANKA  
DLA KS. ALKA

CO ROBIĆ
ZE ŚMIECIAMI

ZŁOTE  GODY

(cd. na str. 2)

Co to za dzielnica ten Nierodzim, że właśnie z niej wywodzą 
się profesorowie, artyści?
Może mikroklimat. Trudno powiedzieć.
A jak pan wspomina szkołę w Nierodzimiu?
Bardzo dobrze, bo to moje dzieciństwo. Dla nas najważniejsze 
było boisko obok szkoły. Rzucało się tornistry i grało, dopóki 
było widać piłkę. Ustroń nie jest duży, a co dopiero Nierodzim. 
Może to wydawało się zaściankowe …
… bo młodzi ludzie mieli kompleks dużych miast.
A ja twierdzę, że jest inaczej. To w takich małych społecznościach 
łatwiej szukać tego, co dobre dla człowieka. To są środowiska 
absolutnie pozytywne dla rozwoju dziecka. Zresztą opowiadamy 
o tym. Z Andrzejem Drobikiem zrobiliśmy film „Chwaściu – ko-
rzenie moje” o chłopaku Pawle Chwastku, który jest dumny ze 
swych korzeni i mówi o tym, że nigdy stąd się nie wyprowadzi, 
bo nie potrafiłby tworzyć muzyki. Powolutku widzę taki trend, 

 
12 listopada w Angel`s Music Pub wystąpi Grażyna Łobaszewska 
z zespołem. Z racji jubileuszu będzie to wycieczka po wszystkich 
płytach artystki i usłyszymy największe hity takie jak: „Czas nas 
uczy pogody”, „Brzydcy”, „Gdybyś” etc. Zabrzmią także nowe 
piosenki z ostatniej płyty „Przepływamy” i nie zabraknie stan-
dardów Czesława Niemena, które znalazły się na płycie „Dziwny 
jest…”, poświęconej pamięci Mistrza: „Jednego serca”, „Płonąca 
stodoła”, „Dziwny jest ten świat”. Zapowiada się niemal maraton 
z wyjątkowymi piosenkami, a wszystko w arcyciekawych aran-
żacjach energetycznego zespołu AJAGORE w składzie: Grażyna 
Łobaszewska, Sławomir Kornas, Maciej Kortas, Michał Szczeb-
lewski. Początek koncertu artystki, która czaruje nas głębokim, 
„czarnym” głosem tak od lat, od lat..., o godz. 19.

ZLECEŃ JEST DUŻO GRAŻYNA 
ŁOBASZEWSKA

40 LAT NA SCENIE
Rozmowa z reżyserem Andrzejem Dudą
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w regionie cieszyńskim schro-
nisk jest kilkanaście, w tym 
większość prywatnych. 

Samorząd gminy Brenna szuka 
inwestorów skłonnych pomóc 
w rewitalizacji dawnej stanicy 
harcerskiej w Górkach Wiel-
kich. Do zagospodarowania są 
trzy murowane budynki i stary 
park na obszarze ponad 5 ha.

Radni gminy Chybia nie podjęli 
uchwały o przywróceniu opłaty 
za posiadanie psa. Chciał tego 
wójt z uwagi na duże koszty 
związane z bezdomnymi psami, 
które trafiają do cieszyńskiego 
schroniska.             (nik)

cieszyńskiego oraz 902 z terenu 
kraju podarowano prawie 2,5 
mln zł. 

W Skoczowie powstała trzecia 
rada osiedlowa. Swoich przed-
stawicieli wybrali mieszkańcy 
osiedla Górny Bór, największe-
go pod Kaplicówką. Wcześniej 
działały Rada Osiedla za Wisłą 
i Rada Południe. 

W góralskich chatach nie było 
dawniej kominów. Strawę goto-
wano w rynnikach na otwartym 
ogniu. Przykładem świetnie 
zachowana chata Kawuloków  
w Istebnej, czy izba urządzona 
w Muzeum Beskidzkim.

26 par małżeńskich z Wisły 
świętowało jubileusz „złotego 
wesela”. Jubilaci zostali uho-
norowani medalami „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” 
nadanymi przez Prezydenta RP. 

44 900 podatników rozliczają-
cych w Urzędzie Skarbowym 
w Cieszynie dokonało odpisu 
1 procenta z podatku za 2014 
rok. W sumie 55 organizacjom 
pożytku publicznego z powiatu 

W gminie Skoczów wykonano 
8,5 km sieci grawitacyjnej, 2 
km sieci tłocznej oraz dwie 
przepompownie ścieków. Do 
kanalizacji podłączono 130 nie-
ruchomości, w tym budynki 
szkoły, przedszkola, parafii, 
kościoła i OSP w Pierśćcu oraz 
przedszkola w Kiczycach.

W przeszłości w Beskidzie Ślą-
skim (po obu stronach obecnej 
granicy) funkcjonowało kil-
kadziesiąt górskich schronisk, 
bacówek i schronów turystycz-
nych. Zdecydowana większość 
nie wytrzymała próby czasu. 
Zostały zdewastowane, a nie-
które wręcz spalone. Obecnie  

*  *  **  *  *
*  *  *

*  *  *

*  *  *

że ludzie zaczynają dostrzegać wartość mniejszych miejscowo-
ści. Kto tylko ma możliwość wynosi się z dużego miasta. Na 
Zachodzie, gdy tylko można pracować poza dużym miastem, 
ludzie chętnie to robią. Mieszkam w Krakowie, bo to daje mi 
możliwość zarabiania, a z chęcią wracam tu i robię filmy. Gdy 
Andrzej Drobik zaproponował pracę przy filmie o Bolko Kan-
torze, natychmiast skorzystałem. To jest mój teren, tu jestem 
stela. Lubię Kraków, ale nie jestem stamtąd. Z żoną pochodzącą  
z Goleszowa mówimy w domu gwarą. Na studiach w kręgu osób  
z cieszyńskiego mówiliśmy naszym slangiem, bo to nie była 
mowa typowo cieszyńska, a raczej na niej się stylizowaliśmy. 
Gdy w Krakowie opowiadałem o pracy nad filmem o Bolko 
Kantorze, znajomi mówili, że mam dobrze z tym swoim Śląskiem 
Cieszyńskim. Odpowiadałem, że każdy ma takie miejsce, tylko 
trzeba to odkryć. Tego nie da się narzucić. 
Czy od początku chciał pan być reżyserem, czy np. straża-
kiem?
W Nierodzimiu za płotem rodzinnego domu jest Ochotnicza 
Straż Pożarna, więc oczywiście chciałem być strażakiem, zresztą 
nim zostałem i byłem z tego bardzo dumny. Nawet dwa razy 
mając 18 lat byłem jako strażak przy pożarze. Myślałem jednak 
o zostaniu dziennikarzem, a telewizja tak mnie ukierunkowała, 
że mogę reżyserować. Zaczynałem przygodę zawodową od pra-
sy, odbywałem praktykę w Gazecie Krakowskiej, potem przez 
trzy lata pracowałem w „Rozmowach w toku” i okazało się, że 
nie tylko potrafię namawiać ludzi, by wystąpili, dokumentować 
ich historie, ale też potrafię robić reportaże. Zawodu reżysera 
nauczyła mnie telewizja, gdyż nie skończyłem szkoły filmowej 
i poniekąd jestem samoukiem. Oczywiście przechodziłem różne 
kursy, sam się dokształcałem, ale głównie uczyłem się zawodu  
w telewizji, poprzez zdobywane tam doświadczenie. 
I można z tego wyżyć?

Jak najbardziej. Ale też trzeba swoje wydeptać. Jeżeli ktoś chce 
zostać reżyserem, powinien iść do szkoły filmowej. Powód jest 
prosty. W czasie studiów już tworzy się dorobek, bo trzeba co 
semestr nakręcić etiudę, film. Wychodząc ze szkoły ma się już 
jakieś CV i wiedzę. Potem bywa różnie. Znam chłopaków po 
filmówce mających sklepy obuwnicze. Tak też się zdarza. Miałem 
to szczęście, że uczyłem się reżyserii pracując w telewizji, gdzie 
gaże są bardzo dobre. Nie miałem problemu, czy rzucić rozwój 
artystyczny na rzecz sprzedaży marchewki. Zarabiałem, a przy 
okazji uczyłem się etap po etapie. W tej chwili nie jestem już 
związany z telewizją, pracuję na własny rachunek. Zleceń jest 
dużo, rynek się rozwija.
A jak pan odbiera krytykę?
Starsi koledzy po fachu, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, 
nauczyli mnie, że przygotowując jakikolwiek materiał filmowy 
nie wolno brać pod uwagę tego, co pomyślą widzowie. To ma 
być mój obraz. Jeśli komuś się to nie spodoba, jest mi przykro, 
bo każdy chciałby, żeby wszystkim się podobało. Obecnie zle-
ceń jest dużo, a ja staram się je tak dobierać, by były dla mnie 
wyzwaniami, przez co spotykam się non stop z krytyką. Ostatnio 
przy dość dużej realizacji wszyscy się krytykowali, a wynikało to 
z tego, że nikt nie miał odpowiedniego doświadczenia. Wcześniej 
w Polsce nikt nie robił takiej produkcji. Mnie się wydawało, że 
lepiej bym to zmontował niż montażysta, montażyście z kolei 
wydawało się, że stworzyłby lepszy tekst, itd. Ale tak jest świat 
zbudowany i nie wszystkim wszystko się podoba.
Jak forma jest panu najbliższa?
Chyba fabuła, ale na razie mam małe doświadczenie, bo to ko-
lejny etap. Mam nadzieję, że to dopiero przede mną. Zrobiłem 
półgodzinną komedię i po premierze chcę ją wysłać w świat, 
czyli na festiwale. To mój pierwszy krok. Dobrze czuję się  
w dokumencie, natomiast najlepiej w rozśmieszaniu ludzi. Moją 
ulubioną pracą były cztery lata u Szymona Majewskiego. Tam 
się spełniałem. Również komedią jest spektakl „Kopciuch, czyli 
jak zdobyć pierwszy milion”, którego jestem autorem, a który  
w styczniu będzie miał premierę w Trójmieście. W dokumencie 
o wiele trudniej rozbawić ludzi...
Rozpoczęliśmy od pana młodości i tak też zakończymy. Był 
pan synem burmistrza. To pomagało, czy przeszkadzało?
Różnie bywało. Myślę, że byłem na tyle lubiany przez rówieśni-
ków, iż tego nie odczuwałem. Może gdybym miał inny charakter, 
był kłótliwy, wywyższał się, pewnie byłbym narażony na nega-
tywne reakcje. Obrazuje to anegdota. Gdy spotkaliśmy się 5 lat 
po maturze z klasą z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego 
w Wiśle oczywiście było dużo opowieści. A pracowałem już  
w telewizji. Koleżanka pyta: „Skąd wziąłeś się w tej telewizji”? 
A kumpel na to: „Tata burmistrz mu załatwił”! Był to żart, bo 
oczywiście władza taty tam już nie sięgała. U mnie to raczej było 
tak, że chciałem coś udowodnić. Skoro tata był na stanowisku, 
to ja też pokażę swoje, bo chcę być Andrzejem Dudą, a nie tyl-
ko synem Tadeusza. Wszystko też robię także po to, by był ze 
mnie dumny, że nie zaprzepaściłem stworzonych mi świetnych 
warunków w dzieciństwie, że miałem dobry dom.
Dziękuję za rozmowę.                  Rozmawiał: Wojsław SuchtaA. Duda.                                                                         Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)

*  *  *

ZLECEŃ JEST DUŻO
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ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

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

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

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

2 XI 2015 r.
Na ul. Łącznej znaleziono potrąco-
ną sarnę. Martwe zwierzę zostało 
zabrane do utylizacji.
2 XI 2015 r.
Kontrole sanitarno-porządkowe na 
ul. Grabowej i Drozdów.
2 XI 2015 r.
W związku z tym, że zaczął się se-
zon grzewczy Straż Miejska otrzy-
muje zgłoszenia o paleniu śmieci 
w domowych piecach. Strażnicy 
jadą sprawdzić takie zgłoszenia, 
ale do tej nie potwierdziło się 
żadne doniesienie. Funkcjonariu-
sze w każdym przypadku zostali 
wpuszczeni do domu i sprawdzili 
kotłownie. Gryzący, ciemny dym 
wydobywający się z komina może 
być skutkiem spalania złej jakości 
mułu węglowego i fl otu. 

3 XI 2015 r.
Kontrole porządkowo-sanitarne 
w Hermanicach.
3 XI 2015 r.
Zgłoszenie o rannym łabędziu 
nad Wisłą. Na miejscu strażnicy 
stwierdzili, że ptak ma problemy 
z chodzeniem. Wezwano pracow-
nika schroniska dla zwierząt, ale 
łabędzia nie udało się złapać. Naj-
pierw stał się agresywny i atakował 
ludzi, a następnie odleciał. 
4 XI 2015 r.
Nałożono dwa mandaty po 100 
zł za parkowanie w miejscu nie-
dozwolonym na ul. Szpitalnej. 
Ukarano mieszkańca Jastrzębia 
Zdroju i Brzeźnicy. 
5 XI 2015 r.
Kilkakrotnie interweniowano 
w sprawie palenia liści, co jest 
zabronione. Liście należą do od-
padów komunalnych. Trzeba je 
pakować do worków i wywieźć na 
PSZOK przy ul. Krzywej (boczna 
od Sportowej), albo wystawić 
razem z innymi odpadami segre-
gowanymi w terminie odbierania 
tych odpadów na danej ulicy. 
W obydwóch przypadkach liście 
odbierane są bezpłatnie.
6 XI 2015 r.
Interwencja w sprawie potrąco-
nego przez samochód psa na ul. 
Katowickiej. Był to owczarek 
niemiecki, który został zabrany 
przez pracownika schroniska dla 
zwierząt do zbadania przez we-
terynarza. 
6 i 7 XI 2015 r.
W dwa dni znaleziono dwa potrą-
cone lisy w rejonie skrzyżowania 
ul. Katowickiej z Chałupniczą. 
Zostały zabrane do utylizacji.
7 XI 2015 r.
Zabezpieczenie porządkowe Biegu 
Legionów.                             (mn)

45/2015/2/R

45/2015/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Zuzanna Raszka lat 91  ul. Cieszyńska
Bronisława Pilch lat 66  ul. Sanatoryjna
Józef Stec  lat 81  ul. A. Brody

*  *  * STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE TELEFONY
Numer alarmowy 112
Policja Ustroń  33 856-38-10  
  33 854-34-13 
Straż Pożarna Polana
  33 854-59-98
Wodociągi  33 854-34-96
  33 854-22-44
Przedsiębiorstwo 
Komunalne  33 854-35-00 
Urząd Miasta  33 857-93-00
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 991
  33 854-24-06
  33 857-26-00

*  *  *

 
Obchody 120. rocznicy urodzin Pawła Stellera mają swój fi nał 

w Ustroniu, w rodzinnym mieście artysty, a będzie to wystawa 
i promocja książki. Kurator wystawy i autor książki Marek 
Lyszczyna z Działu Grafi ki im. Pawła Stellera Muzeum Historii 
spotka się z Państwem i opowie o epizodzie syberyjskim Artysty. 
Ta interesująca wystawa potrwa od 10 listopada do 20 grudnia.  
Na miejscu możliwość zakupu publikacji. 

Organizatorem spotkania i wystawy jest Muzeum Marii Ska-
lickiej, które od 23 lat troszczy się o pamięć Artysty i prezentuje 
stałą ekspozycję drzeworytów sztorcowych Pawła Stellera, które 
pochodzą z kolekcji własnej fundatorki.

Oczekujemy na Państwa we wtorek  10 listopada o godz. 17.00.
                                                                      Irena Maliborska

LEKARZ   MAREK  WIECHA 
PRYWATNE WIZYTY DOMOWE 

TEL. 503-169-369

45/2015/3/R

*  *  *

SPOTKANIE Z MIECZYSŁAWEM BIEŃKIEM 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu 

oraz Dyskusyjny Klub Książki zapraszają na spotkanie z Mieczy-
sławem Bieńkiem pt. „Azja Środkowa z humorem”. Spotkanie, 
ilustrowane pokazem fotografi i odbędzie się 13 listopada (piątek) 
o godz. 17.00 w Czytelni MBP.

Mieczysław Bieniek przez 27 lat pracował jako górnik 
w kopalni KWK „Wieczorek”. W 2000 roku uległ ciężkiemu 
wypadkowi, w wyniku którego stracił wzrok w jednym oku. 
Oznaczało to też koniec pracy na kopalni. W ramach swoistej 
terapii psychicznej wyruszył w świat. Najpierw do Indii, potem 
do kolejnych krajów azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Połu-
dniowej. W sumie odwiedził kilkadziesiąt krajów na czterech 
kontynentach. W 2006 roku na swoje 50. urodziny wyruszył 
w kilkumiesięczną podróż lądową do Dalajlamy w Indiach. 
W 2010 roku wydał swoją pierwszą książkę „Hajer jedzie do 
Dalajlamy”, będącą opisem zarówno tej wędrówki, jak i wielu 
przygód z innych podróży azjatyckich.

PAWEŁ STELLER – ARTYSTA 
DEPORTOWANY

DOBRE PRAKTYKI EDUKACJI LEŚNEJ 
W POLSCE I EUROPIE 

Ustroński Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza na prelekcję 
mgr. inż. Wiktora Naturskiego p.t. „Dobre praktyki edukacji 
leśnej w Polsce i Europie”, która odbędzie się 19 listopada 
(czwartek) o godz. 17.00 w Izbie Historyczno-Przyrodniczej 
przy Nadleśnictwie w Ustroniu (ul. 3 Maja 108). Prelegent jest 
leśnikiem, edukatorem leśnym w Nadleśnictwie Ustroń, prezesem 
Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych i członkiem europejskiej 
podgrupy Forest Communicators Network zajmującej się edu-
kacją leśną. 

Uczniowie Gimnazjum nr 2 wraz z nauczycielami przygotowali przed 
świętem 11 listopada rozety w barwach narodowych. Do uczniów 
przyłączyli się: naczelnik D. Koenig, przewodniczący RM A. Kluz 
oraz radni S. Malina, K. Pokorny, J. Zachar.              Fot. W. Suchta      
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Wszystkich witała Grażyna Winiarska 
wspominając podobne spotkanie w grudniu 
2011 r. wówczas z dwukrotnym mistrzem 
Polski. Potem zdobywał jeszcze tytuły 
mistrza Polski w 2012 i 2013 r., w 2014 
startował już w mistrzostwach Europy zaj-
mując czwarte miejsce. W tym roku bezape-
lacyjnie wygrał. Sekretarz miasta Ireneusz 
Staniek odczytał list gratulacyjny od władz 
miasta i wręczył pamiątkowy puchar.

Wiersz własnego autorstwa pt. „Kajto” 

KIEDY KAJETAN KUPOWAŁ 
KOMARA

Puchar od władz miasta.                                                                                      Fot. W. Suchta

recytował Andrzej Piechocki, a zakończenie 
pozwolę sobie przytoczyć:.
Dlatego dzisiaj radość jest nam dana
Wisła ma Małysza
A my Kajetana
Jesteś dzielnym, sympatycznym chłopakiem
A w dodatku ustroniakiem
O tym w wywiadach mówisz
Nawet się tym chlubisz
Że swoje miasto lubisz
Za to Ci dziękujemy drogi Kajetanie

Życzymy, byś został mistrzem świata
I niech się tak stanie !
P.S.  - a propos Małysza
Adam
Po skończeniu kariery ma pasję nową
Samochodowo rajdową
A Ty jaką pasję będziesz miał  Kajetanie ?
Nie! Nie ! to się nie stanie
Chyba bym się popłakał
Przecież na starość na nartach nie będziesz 
skakał.

Następnie spotkanie z K. Kajetanowi-
czem prowadził dziennikarz sportowy 
Mikołaj Sokół, stwierdzając na początku, 
że główny bohater zasługuje na salę wy-
pełnioną po brzegi. 
– Sam nic nie przygotowałem, ale to świad-
czy tylko o tym jak duże mam zaufanie 
do ludzi, z którymi współpracuję - mówił  
K. Kajtanowicz. – Jest tu wiele osób pra-
cujących nad takim wydarzeniem, Urząd 
Miasta, z którym na co dzień nie współpra-
cuję, ale mam do nich zaufanie. Jest Mikołaj 
świetnie znający się na Formule 1. Takiej 
wiedzy nie ma nikt inny w Polsce. Myślę, 
że Kubica nie wie tyle na ten temat. Jecha-
liśmy z Mikołajem z Katowic i on zaczyna 
od tego, jak będzie przebiegać spotkanie. 
Poprosiłem, by nic nie mówił, że będzie 
naturalnie, bo czasami przygotowujemy się 
do wystąpień publicznych, ale to wtedy, gdy 
nie mam pewności, co się będzie działo. Tu 
mam pewność, że będzie OK.

Potem już spotkanie przebiegało w for-
mie pytań dziennikarza i odpowiedzi mi-
strza. Np.: 

Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego 
zacząłeś jeździć w rajdach?

Lubię opowiadać tą historię, a jeśli jest 
tu mój tata, to zapewne potwierdzi, że nie 
zdawał sobie sprawy z tego, jakie będą 
konsekwencje zabrania mnie na Rajd Wisły. 
Wtedy aż drżała ziemia, gdy przejeżdżało 
auto, bo teraz nie pozwalają na to przepisy. 
Wtedy zostałem zarażony.

Podczas spotkania był też konkurs z na-
grodami. Najpierw pytania kierowano do 
dzieci, a tatusiowie ochoczo podpowiadali.

Wymień dwie rajdówki, którymi jeździł 
Kajto?

Podbiega brzdąc i bez zastanowienia, 
bez jakiejkolwiek pomocy odpowiada: 
subaru i ford. 

W jakim mieście mieszka Kajto?
Teraz odpowiada dziewczynka: „W 

Ustroniu”!
Natomiast Kajetan podsumowuje przygo-

towane pytanie: „Chłopaki, zaskakuje mnie 
wasza kreatywność”.

Były też pytania do dorosłych i tu odpo-
wiedzi były również perfekcyjne. Potem 
rozpoznawano rajdy po krótkich frag-
mentach filmowych, były też pytania pub-
liczności. Dyskusja wywiązała się, gdy 
próbowano dociec, od kogo Kajetan kupił 
pierwszego komara. Czy to był komar czy 
czeska jawka? O pomoc poproszono ojca 
Kajetana i okazało się, że ten komar u 
znanego ustrońskiego mechanika, jednak 
nie został zakupiony.

Spotkanie sympatyczne, wszak mistrz 
był wśród swoich. Było z humorem, sporo 
informacji, wszystko w należytym tempie, 
bo tempo do przecież domena Kajetana 
Kajetanowicza.                Wojsław SuchtaTaki byłeś, gdy tata kupował ci komara.                                                           Fot. W. Suchta

6 listopada wieczorem trudno było znaleźć wolne miejsce w sali widowiskowej MDK 
„Prażakówka” Tłumnie przybyto na spotkanie z mistrzem Europy w rajdach samocho-
dowych cyklu ERC Kajetanem Kajetanowiczem. Mistrz jest rodowitym ustroniakiem, 
nadal mieszka w naszym mieście, więc sala w połowie to dobrzy znajomi, sąsiedzi. 
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Zdaniem 
Burmistrza

O listopadowych świętach i rocz-
nicach mówi burmistrz Ireneusz 
Szarzec.

*  *  *
Listopad to w polskiej tradycji miesiąc 

zadumy, pamięci o zmarłych, ale także 
o wydarzeniach, które przyczyniły się do 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 r.

1 listopada odwiedzamy cmentarze, pali-
my znicze. Następnie 9 listopada to ważna 
rocznica dla mieszkańców Ustronia. Tego 
dnia w 1944 r. okupant niemiecki rozstrze-
lał 34 ustroniaków. Była to największa 
w dziejach miasta egzekucja, a upamięt-
niona została na ścianie Gimnazjum nr 1 
przy ul. 9 listopada. Co roku spotykamy 
się tam z rodzinami rozstrzelanych, miesz-
kańcami, młodzieżą, aby oddać hołd tym, 
którzy polegli świadcząc w czasie II wojny 
światowej o swojej polskości.

11 listopada to ważna data dla naszego 
państwa. W dniu odzyskania niepodległo-
ści od lat uroczystości w Ustroniu rozpo-
czynają się ekumenicznym nabożeństwem 
w kościele ewangelicko-augsburskim ap. 
Jakuba, gdzie tradycyjnie kazanie wygła-
sza ksiądz Kościoła rzymskokatolickiego. 
Po nabożeństwie odbywa się przemarsz 
z orkiestrą dętą ulicami miasta pod Po-
mnik Pamięci Narodowej za ustrońskim 
ratuszem. Składane są kwiaty przez przed-
stawicieli władz, kombatantów, zakładów 
pracy, stowarzyszeń, szkół, mieszkańców. 
Mamy też okazję wysłuchać okolicznoś-
ciowych wystąpień. W ten sposób wyra-
żamy pamięć o tej ważnej dla naszego 
kraju dacie.

11 listopada to święto obchodzone 
przez całą ziemię cieszyńską. W tym dniu 
w cieszyńskim teatrze odbywa się uroczy-
sty koncert połączony z nadaniem laurów 
cieszynianek, którymi honorowani są 
przez samorządy ludzie szczególnie zasłu-
żeni dla swych miejscowości, dla Śląska 
Cieszyńskiego. Ta uroczystość posiada też 
dużo akcentów patriotycznych, wspomina 
się powstanie 19 października 1918 r. Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, czę-
sto określanej jako pierwszy formalny rząd 
na ziemiach przyszłej II Rzeczypospolitej. 

W obecnych czasach, w dobie zaangażo-
wania w codzienność, pamięć o ważnych 
rocznicach, oddawanie czci poległym 
i walczącym o Polskę, jest naszym ludzkim 
i patriotycznym obowiązkiem. Cieszę się, 
że w uroczystościach listopadowych co 
roku w Ustroniu uczestniczy coraz więcej 
osób, często mimo niesprzyjającej listo-
padowej aury. Są to mieszkańcy, przed-
stawiciele różnych instytucji, ale także 
goście naszego miasta. Uroczystości rocz-
nicowe w Ustroniu obchodzone są od lat, 
mają charakter ekumeniczny i są dobrym 
przykładem jak można godnie świętować 
ważne dla lokalnych społeczności i całego 
społeczeństwa rocznice.    Notował: (ws)

W ostatnią sobotę odbył się 41. Rajd 
Cieszyńska Barbórka. Odcinki specjalne 
wyznaczono również w Lipowcu i tam  
rywalizację kierowców śledziło sporo 
kibiców. Jednak w miejscu, w którym 
zdarzyła się kolizja był tylko Krzysztof 
Woźniak z Ustronia, który uwiecznił 
groźnie wyglądające zdarzenie. Dachował 
samochód opel astra z numerem 27, któ-
rym jechał Bernard Kilarski jako kierowca 
i Bartosz Kot jako pilot, reprezentujący 
Automobilklub Morski. Rajdowcy wyszli 
z tego wypadku niemal bez szwanku, 
jedynie pilot doznał niewielkiej kontuzji 
palca. (mn)       Fot. Krzysztof Woźniak

Nowo otwarty sklep 
Z WYROBAMI TRADYCYJNIE 

WYRABIANYMI 
BEZ BARWNIKÓW, 

BEZ GLUTAMINIANÓW
Oferujemy:

 WĘDZONKI, WĘDLINY
Ustroń ul. 3 Maja 20 

(naprzeciwko stawu kajakowego)
czynny:

 wtorek-piątek 9.00-17.00
sobota 8.00-14.00

45/2015/4/R

RAJDOWA
KOLIZJA

W piątek 6 listopada na skrzyżowaniu ul. Sanatoryjnej ze Szpitalną zdarzył się wypadek.        
Kierowca jeepa nie zwrócił uwagi na znaki i wymuszał pierwszeństwo. Uderzył w opla 
insignię, którego kierowca został odwieziony do szpitala.                                Fot. W. Herda
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NASZA  ROTA  CIESZYŃSKA

„Hymn na rocznicę ogłoszenie Króle-
stwa Polskiego z woli naczelnego wodza 
wojsku polskiemu do śpiewu podany”, bo 
taki był pierwotny tytuł pieśni „Boże coś 
Polskę”, powstał na cześć cara Aleksan-
dra I, a napisał go Alojzy Feliński. Po raz 
pierwszy został opublikowany w Gazecie 
Warszawskiej 20 lipca 1816 r. Utwór po-
wstał na fali nadziei wskrzeszenia państwa 
Polskiego przez cara. Entuzjazm ten owo-
cował licznymi dowodami wdzięczności. 
W 1918 r. w Warszawie położono kamień 
węgielny pod kościół św. Aleksandra, mia-
no też w planach budowę łuku triumfalne-
go, ale na to sam Aleksander I nie wyraził 
zgody. Powstał natomiast ku czci prawo-
sławnego władcy kościół katolicki, na bu-
dowę którego 1000 franków szwajcarskich 
przeznaczył też Tadeusz Kościuszko. Po-
dobne kościoły powstały także w Kijowie 
i Suwałkach. Nadzieje były wielkie, nawet 
na wskrzeszanie Polski w granicach przed-
rozbiorowych. Sam Aleksander I mówił  
o uczynieniu z Królestwa Polskiego klej-
notu, a jeszcze w 1814 r. powołał „Komitet 
do do przygotowania projektów wzglę-
dem poprawy wewnętrznego urządzenia 
kraju”. Polacy w większości utworzenie 
Królestwa Polskiego w 1815 r. traktowali 
jako przywrócenie państwowości polskiej. 
Gdy po raz pierwszy Aleksander jako król 
Polski wjeżdżał do Warszawy wystawiono 
monumentalną bramę powitalną wyższą od 
kolumny Zygmunta.

Nic więc dziwnego, że Alojzy Feliński 
napisał hymn, a jedna ze strof brzmiała:

Tyś, coś na koniec nowymi ją cudy
Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych 

w boju
Połączył z sobą dwa braterskie ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju. 
Chór
Przed twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!
„Braterskie ludy” to Rosjanie i Polacy, 

zaś mianem anioła pokoju współcześni 
obdarzali Aleksandra w przeciwieństwie 
do „anioła burzy” czy „boga wojny”, nazw 
zarezerwowanych dla Napoleona. 

Na wiernopoddańczy tekst Felińskiego 
w 1820 r. z odpowiadał Antoni Gorecki 
słowami:

Jedno twe słowo wielki gromów Panie,
Z prochów nas z prochów wskrzesić 

było zdolne,
Jeśli znów karać twa wola nastanie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne.
Niesiemy modły przed Twoje ołtarze,
Zostaw nas Panie przy wolności darze.

W 1830 r. w początkach powstania listo-
padowego w zbiorze „Pieśni ojczystych” 
ukazał się tekst „Do Boga”, nawiązujący 
do pieśni Felińskiego. Na wskroś patrio-
tyczna pieśń powstała przed powstaniem 
styczniowym w okresie manifestacji z lat 
1860-61. Po raz pierwszy utwór „Modli-
twa za Ojczyznę” wykonano w rocznicę 
powstania listopadowego 29 XI 1860 r. 
Tak też ten hymn śpiewamy z niewielkimi 
zmianami do dnia dzisiejszego od 1861 
r. pod tytułem „Boże coś Polskę”. Tekst 
Felińskiego i melodia Jana Kaszewskiego 
poszły w zapomnienie. Pieśń wykony-
wano z okazji ceremonii patriotyczno-
-religijnych do melodii pieśni kościelnej 
„Serdeczna Matko”.

Przed powstaniem styczniowym  
w 1861 r. powstała też bardzo popularna 
pieśń „Boże coś Rosję” zaczynająca się 
słowami:

Boże! Coś Rosję przez tak liczne wieki,
Trzymał w ciemnościach na hańbę ludz-

kości,
Coś jej odmawiał dotąd Twej opieki,
Robiąc narzędziem tyraństwa i złości.
A dalej
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Pestlów, Hercenów, daj nam więcej, 

Panie!!
A jeszcze dalej:
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Z podłych służalców oczyść Rosję, Pa-

nie!
„Boże coś Polskę” śpiewano podczas 

wielotysięcznych manifestacji w 1905 
r., po czym ukazem carskim zakazano 
wykonywania i rozpowszechniania tekstu 
tej pieśni. Po odzyskaniu niepodległości 
„Boże coś Polskę” obok „Mazurka Dą-
browskiego”, „Roty” i „Warszawianki” 
kandydowała do zostania hymnem na-
rodowym. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego refren zmieniono na 
„Ojczyznę, wolność pobłogosław Panie”.

                                   Wojsław Suchta 

Joanna Jurgała-Jureczka w książ-
ce „Historie zwyczajne i nadzwy-
czajne czyli znani literaci na Ślą-
sku Cieszyńskim” opisuje Bolesła-
wa Prusa, Władysława Reymonta, 
Juliana Przybosia, Zofię Kossak,  
a w rozdziale poświęconym Marii Ko-
nopnickiej czytamy m.in: 

Świadectwem czasu i utworem pisa-
nym na zamówienie jest też najbardziej 
chyba znany wiersz Marii Konopnickiej 

– Rota. Kiedy powstała, dla kogo zo-
stała napisana – na te pytania nie mamy 
do dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. 
Spory można streścić prostym sformu-
łowaniem: naukowcy swoje, a tradycja 
swoje. Na stronie internetowej jednej  
z partii czarno na białym napisano, że pieśń, 
która budziła polskość została napisana 
dla ludu śląskiego, czyli dla nas. Bardzo 
chcielibyśmy, żeby miała rację ludowa 
partia, ale sprawa jest dość skomplikowana. 
Cytowany już Paweł Zawada utrzymuje, że 
z całą pewnością bywała poetka w redakcji 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” i interesowała się 
żywo sprawą rozwoju poczucia polskości 
wśród Ślązaków. Pewnego dnia ksiądz Jó-
zef Londzin poprosił ją o krótki wierszyk, 
który mógłby stanowić zew polski dla mło-
dzieży śląskiej. Prośba została spełniona. 
Zew polski dla młodzieży poznał cały na-
ród. Znalazłam i dość odważne i oryginalne 
zdanie, którego prawdopodobieństwo jest 
już jednak mocno wątpliwe: o powstaniu 
„Roty” rozpisali się ludziska i różne gaze-
ty i każdy twierdzi co innego, tymczasem 
faktem jest, iż „Rota” powstała w Istebnej 
na Śląsku Cieszyńskim (...) Wierszyk był 
pisany dla młodzieży śląskiej po zabawie  
w gospodzie. Starałam się zrozumieć, czemu 
akurat po zabawie i w dodatku w gospodzie 
– i pomyślałam, że może dawniej zabawy  
w gospodzie miały dużo bardziej patrio-
tyczny charakter, niż dzisiaj... 

Lepiej chyba będzie, jeśli skupimy się 
na znanych nam faktach. Z całą pew-
nością Rotę, a więc pieśń, która o mały 
włos nie została hymnem narodowym, 
wydrukowano w „Gwiazdce Cieszyńskiej” 
w 1910 roku. W obliczu tego stwierdze-
nia można byłoby z dumą stwierdzić, 
że to była nasza Rota. Niestety, duma 
jest przedwczesna, bo oto ustalono, że 
wiersz wydrukowała „Przodownica”  
w 1908 roku. Nie wszystko stracone, bo 
można założyć, że napisała go jednak Ko-
nopnicka dla czasopisma „Gwiazdka Cie-
szyńska”, o czym lojalnie poinformowała 
redakcja „Przodownicy”, podkreślając, 
że miał on podnieść ducha narodowego  
w Polakach śląskich, przechodzących 
obecnie ciężkie chwile. Zresztą dedykacja 
autorki: Ludowi śląskiemu mówiła sama 
za siebie. 

Dlaczego Rota wtedy nie ukazała się  
w „Gwiazdce Cieszyńskiej” i na publikację 
czekała dwa lata? Nie wiadomo. Wiado-
mo tylko, że Konopnicka znała dobrze 
księdza Józefa Londzina może jednak 
utwór napisała na jego prośbę lub zamó-
wienie. Tym bardziej dziwi zdanie, które 
podobno znalazło się w liście do redaktora 
„Gwiazdki”, że przysłany do druku wiersz 
na Rok Grunwaldzki został napisany dla 
Wielkopolski, a wysłany na Śląsk, bo tu 
rodacy są równie prześladowani. Jak było 
naprawdę? Nie wiem. Listu i cieszyńskiego 
rękopisu Roty już nie ma. Przechowywany 
ostatecznie przez ks. Rudolfa Tomalę, nie 
był jedynym rękopisem tego utworu, ale 
był jedynym rękopisem „cieszyńskim”. 
Zaginął niestety, kiedy po aresztowaniu 
księdza książki i wartościowe materiały 
schowano w młynie w Ropicy. 

Pozostała legenda o Rocie napisanej  
w Istebnej po zabawie w gospodzie.

                                   

3 maja i 11 listopada, także z okazji innych świąt, w kościołach śpiewamy hymn 
„Boże coś Polskę”, a uroczystości patriotyczne przy Pomniku Pamięci Narodowej 
kończy zazwyczaj odśpiewanie „Roty”. Obie pieśni mają swą historię, która nie 
zawsze jest znana, a szczególnie w przypadku „Boże coś Polskę”, historia ta jest 
skomplikowana. Obecnie toczymy dyskusje, czy śpiewać „Ojczyznę wolną racz nam 
zwrócić Panie”, czy też „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Tymczasem anoni-
mowy tekst pieśni z roku 1861 brzmi: „Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie”. 
Pogubić się można, tym bardziej gdy założyciel PO  w naszym regionie obwieszcza 
po zwycięstwie PiS, że teraz może już śpiewać „Ojczyznę wolną pobłogosław Pa-
nie”. A pierwotnie było „Naszego króla zachowaj nam Panie”. „Rota” natomiast, 
o czym też się rzadko wspomina, miała prawdopodobnie cieszyńskie korzenie.

*  *  *



12 listopada  2015 r.   Gazeta Ustrońska   7

SŁUŻYĆ  TO  
OGROMNA  RADOŚĆ     

W grudniu 2014 roku ksiądz Alek tra-
dycyjnie odwiedzał swoich parafian po 
kolędzie. Po jednej z wizyt zasłabł, a nogi 
odmówiły mu posłuszeństwa. Przeszedł 
poważną operację głowy, podczas której 
usunięto mu guz. Na szczęście okazał się 
niezłośliwy, ale przez jakiś czas ksiądz 
poruszał się tylko na wózku. Przebywał 
w sumie w czterech szpitalach, przeszedł 
dwie rehabilitacje. Teraz może już normal-
nie chodzić.

Choroba była przyczyną odejścia księdza 
Alojzego Wencepla z urzędu proboszcza 
Parafii pw. Dobrego Pasterza w Ustroniu 
Polanie na emeryturę, co oficjalnie stało 
się 2 czerwca 2015 roku. Obecnie mieszka  
w swoim domu w Simoradzu. 
– Bardzo trudno było mi stamtąd odejść, 
ale jak nie mogłem pracować, to cóż było 
robić – mówi ksiądz Alek. – Jednak swoje 
zrobiłem, więc jest satysfakcja i radość  
z pozostawionego dzieła. 

Tym dziełem jest przede wszystkim 
parafia i kościół.
– Na początku warunki były iście spar-
tańskie. Garstka ludzi i msze na wolnym 
powietrzu. Kiedyś ręka przymarzła mi do 
kielicha w czasie odprawiania Eucharystii, 
musiałem odrywać palce – wspomina 
ksiądz Alek. – Potem weszliśmy już pod 
dach w małym pomieszczeniu. Mieściły 
się tam cztery ławki, a większość wiernych 
dalej stała na zewnątrz. 

Parafianie szczególnie wspominają pa-
sterkę w 1978 roku. Było bardzo zimno, 
więc wszyscy poubierali się grubo, żeby 
nie zmarznąć stojąc w nocy na mrozie. 

Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że 
msza odbędzie się w zaadaptowanej sto-
dole. Ksiądz przygotował tę niespodziankę  
z kilkoma mężczyznami. Wewnątrz bu-
dynku stały ławki i przystrojone choinki, 
było jasno, paliły się świece. To najbar-
dziej wzruszająca pasterka w życiu parafii. 
Ludzie zdejmowali kurtki i płaszcze, bo 
w środku było ciepło, ale przede wszyst-
kim rozgrzewała ich radość, że znaleźli 
swoje miejsce. 

Potem była wspólna budowa kościoła. 
Mężczyźni wykonywali cięższe prace 
budowlane, kobiety te lżejsze, ale też zaj-
mowały się wyżywieniem. Teraz pojecha-
łyby do supermarketu i kupiły co trzeba, 
jednak w latach 80. wyżywić liczną grupę 
budowniczych nie było łatwo. Hodowano 
zwierzęta, a więc trzeba było zadbać o pa-
szę dla nich. Zatem wyżywienie oznaczało 
pracę i na polu, i w kuchni. 

W 1996 roku powstał Dom Ludzi Bez-
domnych. Ksiądz Alek pojechał do ośrod-
ka Marka Kotańskiego do Warszawy, żeby 
zobaczyć, jak pomaga się ludziom z ulicy. 
– Zawieźli mnie w takie miejsce, gdzie 
znajdowało się skupisko bezdomnych. 
Szczury po nich chodziły, woda lała im się 
na głowę – wspomina ksiądz. – Stamtąd 
przyjechali pierwsi mężczyźni, którzy po-
magali tworzyć dom. Przez 19 lat przeszło 
przez niego kilka tysięcy ludzi, niektórzy 
zostawali na lata, inni tylko, żeby wydo-
brzeć. Bogdan był z nami 14 lat.

W marcu 2015 roku Dom Ludzi Bez-
domnych został zlikwidowany. Mieszkają-
cy w nim mężczyźni płakali jak dzieci, gdy 

dowiedzieli się, że muszą szukać innych 
ośrodków, choć ksiądz Wencepel był 
wymagającym opiekunem. Zasady obo-
wiązujące w Domu ułożył na podstawie 
regulaminów ośrodków siostry Małgo-
rzaty Chmielewskiej, Marka Kotańskiego 
i Tomasza Sadowskiego. Bezdomni nie 
mogli pić alkoholu i musieli pracować,  
jednak zawsze mogli liczyć na pomoc 
lekarską, strawę i dach nad głową. 
– Zadawałem sobie pytanie, dlaczego 
mężczyźni stają się bezdomnymi – mówi 
ksiądz Alek. – Tłumaczyłem kiedyś jed-
nemu z nich, że jak dalej tak będzie pił, 
to skończy pod mostem. A on mi na to: 
„Niech zdechnę”. Doszedłem do wniosku, 
że przyczyną bezdomności są zerwane 
więzi z kobietą, z żoną, konkubiną, matką, 
siostrą. Nie mają dla kogo żyć. 

Niektórym udało się odzyskać swoją 
drugą połowę. Kiedyś ksiądz odebrał te-
lefon, kobieta pyta: „Jest tam u was taki 
Rysiek?” „Jest. Szykowny, pracowity, 
podoba się kobietom.” „Co!? Kobietom 
się podoba? Czy ja go mogę odwiedzić?” 
Spotkali się parę razy w Polanie i w końcu 
wyjechali razem. Innego bezdomnego 
ksiądz wysłał do sanatorium w Kołobrze-
gu, bo miał problemy z kręgosłupem. Tam 
poznał panią z Bytomia i po powrocie 
przeprowadził się do niej. Otworzył zakład 
napraw sprzętu AGD i zaczął normalne 
życie. Nie wszystkie historie dobrze się 
kończyły. Nie wszyscy mieli w sobie 
gotowość do zmiany. Ksiądz musiał być 
stanowczy. Tak wspomina trudne chwile:
– Bywało, że klękałem przed tabernaku-
lum i prosiłem Dobrego Pasterza o siły. Na 
przykład wtedy, gdy chcieli mnie wyrzucić 
z Domu. Taki Paweł od Kotańskiego, 
który razem ze Zbyszkiem zakładał nasz 
ośrodek, pewnego dnia kazał mi wyjść  
z ich sali. Twardo powiedziałem, że to ja tu 
jestem gospodarzem. Konfliktów nie bra-
kowało, także z mieszkańcami dzielnicy, 
którzy nie zawsze akceptowali obecność 
bezdomnych w sąsiedztwie. Zwłaszcza 
gdy ci rozrabiali. Z pomocą Boską roz-
wiązywaliśmy problemy. 

Bezdomność to stan ducha i ksiądz 
Alek tę bezdomność poznał dogłębnie. 
Pomagał, ale nie pytał. Nie było sensu, 
bezdomni nigdy nie mówili prawdy,  po-
krzywdzeni przez los i ludzi, sami nicze-
mu nie byli winni. Ksiądz pracował nad 
zmianą tego myślenia, choć obserwator 
z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to 
syzyfowa praca.
– Uratowanie choćby jednego człowieka 
to była wielka satysfakcja, to jakby cały 
świat uratować. Służyć to ogromna radość, 
mimo że na wdzięczność nie można liczyć 
– stwierdza ksiądz. 

Bezdomni żyli, pracowali w Polanie, ale 
też umierali. Jeśli była taka możliwość, 
ksiądz organizował pogrzeb w parafii 
bezdomnego. Raz jechał pod Gniezno, 
a na drugi dzień pod Nowy Sącz, ale 
był obecny na pogrzebach i wspólnie  
z miejscowymi proboszczami odprawiał 
mszę świętą. Jego podopieczni opuścili 
rodzinny dom, a gdy umarli symbolicznie 
do niego wracali. Nie zawsze żyli godnie, 
ale godnie ich żegnano. (cdn)

Monika Niemiec

Ksiądz Alek w swojej parafii w Polanie.                                                              Fot. W. Suchta

Laureatem Srebrnej Cieszynianki przyznanej przez Powiat Cieszyński w roku 2015 
został ks. Alojzy Wencepel, twórca Parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu, budow-
niczy kościoła, filantrop, założyciel Fundacji Dobrego Pasterza, znany z pomocy 
bezdomnym mężczyznom, samotnym matkom, bezrobotnym i powodzianom. 
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3 listopada w sali widowiskowej Miej-
skiego Domu Kultury „Prażakówka” 
tradycyjnie uhonorowano ustrońskie pary 
za długoletnie pożycie małżeńskie. Uro-
czystość prowadziła kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Beata Chlebek,  
a przemawiali również burmistrz miasta 
Ireneusz Szarzec i przewodniczący Rady 
Miasta Artur Kluz. Wzniesiono toast 
kieliszkiem szampana, a prezentem dla 
jubilatów, oprócz koszy łakoci, był występ 
reprezentacyjnego zespołu naszego miasta 
Estrady Ludowej „Czantoria”.  

Pamiątkowe dyplomy wręczono pa-
rom, które w tym roku obchodzą 60.  
i 65. rocznicę ślubu, jedno z małżeństw 
obchodziło 66. rocznicę. Następnie ho-
norowano medalami przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego ustrońskie 
pary obchodzące złote gody. 

Beata Chlebek zwróciła się do bohate-
rów dnia słowami:

– Medal „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” został ustanowiony w 1960 roku. 
Jest nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej 

ZŁOTE, DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY
Polskiej za spędzenie półwiecza w jed-
nym związku małżeńskim. Do tej pory 
otrzymało go ponad milion par. Drodzy 
Jubilaci, Wasza obecność na dzisiejszej 
uroczystości jest dowodem na to, że  
w ciągu tych wielu wspólnych lat udało 
Wam się znaleźć właściwą receptę na 
szczęśliwe małżeństwo i rodzinę. Jest to 
dla nas, młodszych pokoleń szczególnie 
ważne, gdyż coraz więcej młodych ludzi 
zamiast lokować czas, siły i pieniądze  
w małżeństwo i rodzinę, przedkłada nad 
to inwestowanie w siebie, w swój indy-
widualny rozwój, w spełnianie swoich 
marzeń, a przede wszystkim w swoją 
karierę zawodową. Coraz częściej inwe-
stujemy w wartości, które są nietrwałe  
i które przemijają. A małżeństwo to przede 
wszystkim troska o drugiego człowieka.

Złote gody, czyli 50. rocznicę ślubu 
obchodzili: 

Waleria i Jan Albrewczyńscy, Renata  
i Zygmunt Białasowie, Krystyna i Henryk 
Błaszczykowie, Wanda i Karol Brudny, 
Renata i Emil Dawidowie, Ewa i Le-
onard Greniowie, Genowefa i Henryk 

Hermowie, Jadwiga i Zenon Kaweccy, 
Barbara i Zygfryd Lupowie, Jadwiga  
i Władysław Małyszowie, Edeltrauda  
i Czesław Mitasowie, Zofia i Franciszek 
Molkowie, Monika i Jan Moskałowie, 
Mieczysława i Stefan Odehnalowie, 
Ewa i Piotr Podżorscy, Zuzanna i Jerzy 
Pszczółkowie, Zofia i Andrzej Romano-
wie, Zofia i Jan Rymorzowie, Maria i Jan 
Szarcowie, Wanda i Józef Węglorzowie, 
Anna i Edward Żydlowie.

Diamentowe gody, czyli 60. rocznicę 
ślubu obchodzili: 

Jan i Stefania Chwastkowie, Włady-
sław i Zuzanna Fabianowie, Gustaw  
i Helena Gomolowie, Henryk i Katarzy-
na Krzysztofczykowie, Paweł i Jadwiga 
Szarcowie, Adolf i Hermina Szczotkowie, 
Jan i Marta Urbankowie, Józef i Teresa 
Wojtasowie.

Żelazne gody, czyli 65. rocznicę ślubu 
obchodzili: 

Władysław i Stefania Bałożytowie, 
Teofil i Jadwiga Grendowiczowie, Jan 
i Wiktoria Tomiczkowie. Jan i Zofia 
Ogrodzcy są po ślubie już 66 lat.            (mn)  

Uroczystość wręczenia medali i pamiątkowych dyplomów odbyła się w sali widowiskowej domu kultury.                        Fot. J. Piechocki

Wymieniony zostałem w ostatnim artykule Starostoburtmistrza 
Andrzeja Georga na honorowym pierwszym miejscu wśród osób, 
które chciał sprowokować, za co mu uprzejmie dziękuję. Urosłem 
przez to i dowartościowałem się w swoich oczach i chyba sobie 
sprawię jeszcze wyższy kłobuk zbójnicki. :-)

Co do treści artykułu: wpisuje się ten artykuł w jego cyrylometo-
diańską metodę robienia wszystkim wody z mózgu z czego czerpie 
uciechę z życia, poprzez samousprawiedliwienie, samooczysz-
czenie, itd. Świadczy też o jego braku rozeznania w politycznej 
rzeczywistości na ustrońskim podwórku nad czym zawsze bolałem 
i boleję. Triumf swój, który ogłosił bezkrytycznie po ostatnich 
wyborach, a który osiągnął tym razem bez najmniejszego wy-
siłku i bez własnego udziału - osiągnął dzięki temu, że kilka lat 
temu wygryzły go młodsze wilczki z funkcji założonego przez 
niego na naszym terenie strukturom PO, co okupił opisywanym 
przez niego zawałem serca, którego omal nie byłem świadkiem. 
Z niecierpliwością czekam, a pewnie i czytelnicy GU czekają, na 

LISTY DO REDAKCJI
kolejną transformację naszego publicysty - a to może być nieba-
wem. Już Lusia z Lolą o to się postarają.              Jan Sztefek 

Amnesia historica
Niewiele jest cnót których Polacy nie posiadają, ale niewiele 

jest też błędów, których potrafili uniknąć. 

Szanowny Kolego Andrzeju!

Jako że czytanie Gazety Ustrońskiej zazwyczaj rozpoczynam 
od strony z felietonami, w czym Masz swój wielki udział, z zain-
teresowaniem zapoznałem się z Twoim nowym tekstem Zmiana II. 
Zadałeś w nim pytanie, skierowane również osobiście do mnie: 
I co teraz powiecie? Odpowiadam, szczerze i od serca: Gratulacje! 
Szanuję demokratyczny wybór, nie podważam jego prawomoc-
ności, nie sugeruję fałszerstw i nie zamierzam mówić, że w jego 
wyniku Państwo przestało istnieć. Nie zamierzam również relaty-
wizować wyniku, przedstawiając matematyczne argumenty, które 
miałyby udowadniać jaki procent naszych współobywateli poparł 
zwycięską partię. Korzystając z nadarzającej się okazji, bijąc się  

*  *  *
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Po drugie dziękuję Ci, że w niezliczonych przeprowadzonych 
przez nas rozmowach, w różnych sytuacjach i na różnych forach, 
wszak w wielu stowarzyszeniach wspólnie działamy, a niektóre 
z nich razem zakładaliśmy, potrafiliśmy merytorycznie i rzeczowo 
wymienić, czasem odległe od siebie poglądy. Nie ukrywam, że 
wchodziliśmy również w ton żartobliwy, ale wyśmiewczy? Pozwól, 
że z tym się nie zgodzę. Z przykrością natomiast, muszę przyznać 
rację pewnemu zażywnemu, brytyjskiemu dżentelmenowi, lubiącemu 
cygara, który stwierdził: „Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest 
to, że większości ludzi niczego nie uczy.”

Znasz pewnie równie dobrze jak ja słowa Marszałka: „Polska jest 
jak obwarzanek, wszystko co najlepsze jest na zewnątrz.” My jako 
kresowiacy, jeden ze wschodu a drugi z południa, dobrze wiemy, 
jaki głęboki sens jest w nich ukryty. Wszak zostały wypowiedziane 
przez człowieka wyrosłego w kresowej kulturze. Wiedział, że siła 
Ojczyzny leży w ludziach mających osobiste doświadczenie wie-
lokulturowości, wieloetniczności i różnorodności wyznaniowej. 
W ludziach mających otwarte nie tylko serca, ale i umysły. Pozwól 
więc, że pozostanę przy swoich opiniach i racjach, ponieważ 
„Człowiek, który zgadza się ze wszystkim, nie może liczyć na to, 
by ktokolwiek się z nim zgadzał.” 

                                                            Twój kolega Przemysław 

w piersi, że dopiero tak późno, chciałbym Ci natomiast podziękować.  
W pierwszej kolejności za propozycję zmierzenia się z demokratycz-
ną oceną mojej osoby, jaką był start w wyborach samorządowych. 
Był rok 2006. A jak pisał Jan Ch. Pasek, „rok ów był wielce trudny 
i srogi” dla ugrupowania z którego mieliśmy (razem), jak dobrze 
pamiętasz, startować. Co więcej, z partii, której byłeś jednym  
z Ojców Założycieli, nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, ale w całym 
kraju. Niewiele wcześniej wybory parlamentarne i prezydenckie 
wygrało ugrupowanie konkurencyjne, pozwól, że nazwę je za twoim 
przykładem PIStacjowe lody. Mimo to zaryzykowaliśmy, wprowa-
dzając do Rady Miasta trzech naszych kandydatów. Nasi konkurenci 
jednego. Współpracowaliśmy, mimo różnic poglądowych, śmiem 
powiedzieć wzorowo. Nie pamiętam abyśmy wpadali kiedykolwiek 
w ton tryumfalizmu, dostrzegając nie tylko sukcesy naszej partii, 
ale również jej zaniechania i błędy. Później, nastało, wracając do 
pięknego języka Paskowego, „wielce gorące lato iż się w Wielkiej 
Polszcze zboże po spichlerzach grzało,” roku 2007. Na tyle gorące, 
że lody o których wspominałeś, przyprawione dwiema rodzynkami, 
roztopiły się przedwcześnie, brudząc niejedne ręce. Po dalszą część 
historii, by nie zanudzać Czytelników, odsyłam do pamiętników, nie 
tylko J.Ch. Paska, bowiem dobry dyplomata i kolega „Dwukrotnie 
się zastanowi, zanim nic nie powie.” 

W strugach deszczu ustroniacy oddawali 
hołd zamordowanym w dniu 9 listopada 
1944 roku mieszkańcom naszego miasta. 
Pod pomnik 34. ofiar hitlerowskiego terro-
ru, znajdujący się na budynku Gimnazjum 
nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego licznie 
przybyła młodzież. Nie tylko z najbliżej 
położonych „Jedynek”, ale i z wszystkich 
pozostałych ustrońskich szkół. Nie zabra-
kło krewnych i członków rodzin pomor-
dowanych, kombatantów oraz przedsta-
wicieli samorządu w osobach burmistrza 
Ireneusza Szarca, wiceprzewodniczącej 
Rady Miasta Anny Rottermund, radnych: 
Barbary Staniek-Siekierki, Romana Siw-
ca i Andrzeja Szeji. Wszyscy oni złożyli 
kwiaty pod pomnikiem. 

Najpierw jednak zebranych przywitał 
dyrektor Gimnazjum nr 1 Leszek Szczyp-
ka, wyrażając uznanie dla osób szanują-
cych pamięć o trudnych czasach II wojny 
światowej, która odcisnęła piętno na lo-
sach wielu ustrońskich rodzin. Uczniowie 
G-1 przygotowali krótki program arty-
styczny złożony z wierszy patriotycznych 
recytowanych przy akompaniamencie 
akordeonu. Młodzież przypomniała rów-
nież okoliczności bestialskiego mordu 
sprzed 71. laty:

„9 listopada 1944 roku na terenie Ustro-
nia i kilku pobliskich miejscowości roz-
strzelano 34 osoby. Po kolei niemieccy 
żołnierze o 4 rano wyrywali swe ofiary 
ze snu. Powód tej zbrodni nie do końca 
jest nam znany. Połowa ofiar przed wojną 
udzielała się społecznie i politycznie, lecz 
wśród zabitych znajdowały się też osoby 
z polityką niemające nic wspólnego. Li-
sty z nazwiskami Ustroniaków zostały 
przygotowane na długo przed tragedią, 
niemieckie oddziały czekały tylko na 
pretekst do wykonania egzekucji. Pre-
tekstem tym było zranienie niemieckiego 
żołnierza podczas jednej z partyzanckich 
wypraw, a celem zastraszenie ludności 
cywilnej.”                                    (mn)  

OKUPANCI  CZEKALI 
NA PRETEKST

Pod pomnikiem zebrała się młodzież i dzieci z całego Ustronia. Składano kwiaty pod 
pomnikiem pomordowanych, który zaprojektował Karol Kubala.                 Fot. M. Niemiec

45/2015/5/R
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Konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Komunalnego  
w Ustroniu i firmy Sanit-Trans z Międzyrzecza wygrało przetarg 
na odbiór odpadów komunalnych w przyszłym roku. Podmiotem 
wiodącym w tym konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Komunalne.

Ustroniacy lubią podkreślać, że to nasze miasto było jednym 
z pierwszych, w którym wprowadzono segregację śmieci,  
a mieszkańcy w referendum zdecydowali o opodatkowaniu się 
za wywóz odpadów komunalnych. Byliśmy liderami, ale czy 
nadal jesteśmy?
– W odpadach segregowanych jest bardzo dużo zanieczyszczeń. 
Ponad 90% osób deklaruje segregację odpadów, przy czym jakość 
tej segregacji się wyraźnie obniżyła. Obecnie 60% odpadów se-
gregowanych to zwykłe śmieci. To dodatkowy koszt, gdyż takie 
odpady nie nadają się do sprzedaży, a tylko jako paliwo alterna-
tywne. Kłopot jest również z tym, że mieszkańcy często pobie-
rają worki do segregacji, a wykorzystują je na inne cele. Zapis  
w umowie jest taki, że worki są na wymianę, czyli wszystkie 
worki powinny wracać. Worek kosztuje około 50 groszy, więc 
w skali roku wydajemy na ten cel 100.000 zł. To spore obciąże-
nie – mówi prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu 
Alojzy Sikora.

Również tzw. stacja przeładunkowa powstała w Ustroniu 
wcześniej niż w wielu innych gminach. Obecnie jest to Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. 
– PSZOK odbiera całą gamę odpadów, co określa regulamin – 
mówi A. Sikora. - Głównie są to odpady segregowane, biomasa, 
gruz, popiół, meble, choć raz w roku odbieramy spod domów 
odpady wielkogabarytowe. Odpłatność jest tylko za odpady 
niebezpieczne czyli przede wszystkim za papę i azbest. Poza 
tym trzeba zapłacić za podstawienie kontenerów, przy czym 
nie za transport, a za dzierżawę. Koszt jest niewielki. Chodzi o 
sprawne zarządzanie kontenerami, bo zdarzało się, że ktoś trzymał 
kontener przez tydzień, a inni musieli czekać. Postanowiliśmy 
przyspieszyć obrót kontenerami, a nie kupować nowych.

Zapytałem o opony, na co uzyskałem odpowiedź, że też są 
odbierane za darmo. Podobnie na PSZOK możemy przywieźć 
komputery, telewizory, inne urządzenia AGD, ale prezes A. Sikora 
czyni jedno zastrzeżenie, muszą być kompletne. Jeżeli będzie to 
tylko plastikowa obudowa, zostanie przyjęta za odpłatnością.
– My nie demontujemy takich urządzeń, ale przekazujemy je do 
firmy, która się tym zajmuje. Jeżeli urządzenie jest niekompletne, 
musimy za nie płacić – mówi A. Sikora. - A jeżeli chodzi o PSZOK 
to w ubiegłym roku przewinęło się tam 6 tys. osób. Jest to 12 
tys. ważeń, gdyż waży się przy wjeździe i wyjeździe, poza tym 
każdemu trzeba wystawić potwierdzenie, a my na tej podstawie 
rozliczamy się z miastem. Niektórych to denerwuje, bo twierdzą, 
że po co te papiery, całkiem zbędne. Na PSZOK jest informacja, 
gdzie należy się zgłosić itd. A wystarczy po prostu przyjechać. 

PSZOK w Ustroniu działa od godz. 7 do godz. 17, natomiast 
w okresie letnim od godz. 7 do godz. 20, także w soboty od 8 do 
16. Został zrobiony dodatkowy najazd do zsypywania biomasy, 
co jest sporym ułatwieniem.

CO  ZROBIĆ  ZE  ŚMIECIAMI

Zapytałem też prezesa, co się dzieje w przypadku, gdy np. 
musieliśmy wyjechać w terminie zbiórki odpadów, a nie chcemy 
czekać na kolejny termin, na co A. Sikora odpowiedział.
– Generalnie na PSZOK nie powinny być przyjmowane odpady 
komunalne, ale rozumiemy sytuacje, gdy ktoś wyjechał, i wrócił 
po terminie odbioru, a nie chce mieć tych odpadów w domu. 
Wtedy można przywieźć takie odpady na PSZOK. Może też u nas 
zamówić dodatkowy wywóz i jeżeli są to sporadyczne przypadki 
nie żądamy za taką usługę opłaty.

Od lat kłopotliwe są kontenery na odpady segregowane. Stoją 
w Ustroniu i są dostępne dla wszystkich, tak jak np. przy domu 
handlowym Savia. 
– Jeżeli chodzi o segregacje w kontenerach, to jest bardzo dużo 
zanieczyszczeń. Chyba ludzie nie zwracają na to uwagi, że sko-
ro na kontenerze napisano plastik, to powinno się tam wrzucać 
plastik – mówi A. Sikora. - W zasadzie odpadów z kontenerów 
nie można nazwać segregowanymi. Gdy odbiera się worki, 
można czasami zidentyfikować osoby prowadzące niechluj-
ną segregację, w przypadku kontenerów jest to niemożliwe.  
W Ustroniu jest kilka miejsc z kontenerami na segregację. In-
strukcje są dostępne, dostarczane do spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkańców. A wszystko to skutkuje tym, że mając 
tak segregowane odpady, firma odbierająca kwalifikuje je jako 
śmieci. Zwracamy cały czas na to uwagę, by segregowane odpady 
były w miarę czyste. Natomiast do metalu możemy wrzucać tzw. 
wielopaki, czyli opakowanie np. z soków, mające wewnątrz folię 
metalową. Natomiast czyste metale są zabierane z kontenerów 
przez zbieraczy złomu.

Od lat w kontekście śmieci dyskutuje się w Ustroniu o właści-
cielach domków kampingowych i dacz. Oni twierdzą, że śmieci 
nie produkują, bądź wywożą je do swego miejsca zamieszkania. 
– Pomimo powszechnego opodatkowania za śmieci zdarzają się 
sytuacje, że śmieci są podrzucane – mówi A. Sikora. - Kolejny 
problem to domki letniskowe. Właściciel deklaruje, że korzysta  
z domku tylko w lecie, a co robi z odpadami przez pozostałą część 
roku, skoro tu przyjeżdża? Wtedy odpady podrzuca się koło koszy 
na śmieci. Potem są pretensje do naszego przedsiębiorstwa, że 
nie wywozimy śmieci, a często są one podrzucane w nocy czy 
nad ranem. Widać to szczególnie w rejonach, gdzie tych domków 
letniskowych jest sporo.

Z funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych 
mieszkańcy chyba są zadowoleni, bo też nie słychać jakichś za-
strzeżeń. Potwierdza to naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu 
Miasta Monika Maksymczak mówiąc:
– Jeżeli chodzi o odbiór odpadów z terenu miasta wszystko 
funkcjonuje dobrze, mieszkańcy znają harmonogram i nie ma 
problemów. Natomiast Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów 
Komunalnych na ul. Krzywej też wszystko przyjmuje. Miesz-
kańcy oddają tam przede wszystkim trawę i odpady budowlane, 
czyli gruz. Trawa jest odbierana spod domu tylko raz w miesiącu 
łącznie z odpadami segregowanymi i jeżeli ktoś nie chce czekać 
na odbiór, może sam odwieźć je na PSZOK prowadzony należycie 
przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w okresie 01.01.2015 do 30.10.2015 r. przyjęto  następujące  

ilości odpadów (ilość podana w tonach)
  
Gruz z rozbiórek i remontów  683,67
odpady  wielkogabarytowe  108,34
odpady ulegające biodegradacji  541,12
zużyte opony    5,98
farby     2,33
zużyty  sprzęt elektryczny  8,73
odpady segregowane   9,80

W okresie od 02.01.2015 r. do 30.10.2015 r. w PSZOK  oddało 
odpady 5781 osób.

 
Ilość odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych 

i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych za 10 m-cy 2015 (ilość podana w tonach)

zmieszane/niesegregowane odpady komunalne 3.100,62
odpady segregowane    546,22

Z gruzem na PSZOK.                                                   Fot. W. Suchta
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) potężne u kulturysty, 4) nadmorski deptak, 
6) wypieki na twarzy, 8) Równica i Czantoria, 9) leśny ludek, 
10) zasłużona sława, 11) były domeną Małysza, 12) imię 
żeńskie, 13) z gabinetem burmistrza, 14) lodowy deszcz, 
15) mieszka w Oslo, 16) patrzałki, 17) w rowie melioracyj-
nym, 18) Agata dla bliskich, 19) pogoda, 20) chodzą do tyłu.
PIONOWO: 1) owad w kropeczki, 2) przetwórnia ropy, 
3) mocny alkohol, 4) bal maskowy, 5) siostra operetki, 
6) proces wytwarzania, 7) grillowe danie, 11) wyznaczony 
teren, 13) w kręgosłupie.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 20 listopada.

  Rozwiązanie Krzyżówki 43

DZIEŃ  ZADUSZNY
Nagrodę w wys. 50 zł oraz książkę wydawnictwa Koino-

nia pt. „Uwierz, że możesz” otrzymuje: Marta Maciejczek 
z Ustronia, ul. Cieszyńska. Zapraszamy do redakcji. 

Chris Bohjalian – „Zamki na piasku”
Jest rok 1915. Młoda  Amerykanka Elizabeth przyjeżdża do 

Aleppo w ramach misji humanitarnej, której celem jest dostar-
czenie żywności i lekarstw, a także niesienie pomocy medycznej 
uchodźcom ocalałym z Rzezi Ormian. Tam Elizabeth poznaje 
Armena,ormiańskiego inżyniera, który właśnie stracił żonę 
i maleńką córeczkę. Wiele lat później ich amerykańska wnuczka 
Laura odbiera telefon, pod wpływem którego postanawia zagłębić 
się w losy swojej rodziny i poznać swoje ormiańskie korzenie. 

Ewa Winnicka – „Angole”
Ewa Winnicka podróżuje po Wielkiej Brytanii i oddaje głos  

„najeźdźcom” z Polski, wywodzącym się ze wszystkich grup 
społecznych. Pyta, jak polscy inteligenci, robotnicy, drobni 
przedsiębiorcy, studenci i bezdomni widzą kraj, do którego 
przybywają. Każda historia to gotowy scenariusz fi lmowy. Ta 
książka to przede wszystkim niejednoznaczny obraz tubylców: 
obywateli Wielkiej Brytanii, malowany nadzieją i rozczarowa-
niem, podziwem i lekceważeniem.

BIBLIOTEKA  POLECA:

45/2015/8/R

W książce „Uwierz, że możesz” Jentezen Franklin przedstawia pełne mocy przesłanie nadziei: możesz zrealizować marzenia! Realizowanie marzeń wymaga wytrwałości, a także wiary 
w Boga i w wizję, którą On dał. Więcej na stronie: www.koinonia.org.pl

PREMIERA LATA 2016! wcześnie kupujesz....mniej płacisz...
10% zaliczki, 40% rabat, dzieci gratis - wszystkie gwarancje

Pawilon nad potoczkiem 1 piętro - czynne: 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00
e-mail:kropkair@op.pl tel. 33 854 14 54, 508 035 189

 jesienią....październik i listopad z wylotami z Katowic!

www.kropka-ustron.pl lub wakacje - net.pl

10% zaliczki, 40% rabat, dzieci gratis - wszystkie gwarancje

NOWOŚĆ! PIĘKNA POLSKA I WAKACJE RODZINNE! 
33 miejscowości, Hotele nad morzem, na Mazurach, w górach, rodzinne hotele z animacjami, 

hotele przyjazne Rodzinie, hotele Wellness/Spa

GABINET STOMATOLOGICZNY 
ANNA OLEŚNIEWICZ 

OD LISTOPADA ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z USTRONIA 
DO GOLESZOWA. TEL. I GODZINY PRACY BEZ ZMIAN. 

Nowy adres: Goleszów ul. Pocztowa 3
 (w centrum, obok poczty). TEL. 601-628-415

45/2015/6/R

XV  DNI  KLEMENSOWE  
"Godzi się zatem, abyśmy wreszcie poszli za tylu tak wielkimi przykładami”.

 
12.11.2015 - czwartek

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
16.30 - Czwartek ze zdrowiem  - dr Marcin Pecold - Profi laktyka 

i możliwości dobrego starzenia się;
Oprawa artystyczna - Danuta Koenig, Maria Nowak i Paweł Brańczyk 

 
13.11.2015 - piątek

Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
18.30 - Uroczystość jubileuszowa 35 - lecia CHÓRU AVE;

Nadanie tytułu „Członka Honorowego Stow. Czytelnia Katolicka”;
 

14.11.2015 - sobota
Ustroń - biwak „U Jonka”

12.00 - Uroczyste otwarcie szlaku: Cyrylo-metodiańskiej misji 
chrystianizacyjnej; 

 
Kościół pw. św. Klemensa 

17.30 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Woli Mędrzechowskiej pod dyr. Andrzeja Komorowskiego

 
15.11.2015 - niedziela

12.00 - Uroczysta Suma Odpustowa 
- przewodniczy i wygłosi kazanie o. Jacek Skupień, dominikanin;
- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej 

pod dyr. Andrzeja Komorowskiego;
 18.00 - Msza św. w intencji trwania wiary chrześcijańskiej w Ustroniu;

 
Czytelnia Katolicka im. Jerzego Nowaka
19.00 - Prelekcja Elżbiety i Andrzeja Georgów: 

Trasy cyrylo-metodiańskiej misji chrystianizacyjnej 
na Śląsku Cieszyńskim. 

 

ZAPISY  DO  PRZEDSZKOLA  MUZYCZNEGO 
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu prowadzą-

ce Ognisko Muzyczne informuje, że trwają jeszcze zapisy dzieci 
do przedszkola muzycznego oraz chętnych do klasy wokalu, którą 
po przerwie wznawia.

Zapisy przyjmuje kierownik Ogniska – Agnieszka Durlow – 
tel. komórkowy 501 057 750.               W imieniu Zarządu TKA

                                    Elżbieta Sikora 

„Dwór Skibówka” na Równicy w Ustroniu 
przyjmie do pracy w kuchni i w bufecie 
na stałe lub dorywczo. 
                                                    tel. 602-218-918

45/2015/7/R



które wedle szacunków obserwujących je przyrodników i ornitolo-
gów liczyć miało ni mniej ni więcej, tylko 2 miliardy gołębi! Tak, 
to nie pomyłka, ja również nie mogłem uwierzyć własnym oczom 
czytając w kilku źródłach te szokujące cyfry: największe zaobser-
wowane stado gołębia wędrownego (w roku 1866) miało jakieś 1,5 
km szerokości i kilkaset kilometrów długości, a jego przelot trwał 14 
godzin. Świadkowie wspominają o prawdziwej chmurze gołębi, która 
przyćmiła słońce, o harmidrze i hałasie, jaki towarzyszył takiej masie 
ptaków, a także o prawdziwym deszczu… ptasiego guana, które siłą 
że tak powiem rzeczy, spadało sobie tu i ówdzie. Inne doniesienie 
związane z tym gatunkiem dotyczy lęgowiska, które zajmowało połać 
puszczy o powierzchni współczesnego Tokio, a w którym jaja jedno-

cześnie wysiadywało 136 milio-
nów gołębi! Wydaje się, że cała 
populacja tego gatunku – czyli 
wszystkie ptaki żyjące w tym 
samym czasie – mogła liczyć na-
wet i 5 miliardów gołębi. Rzecz 
absolutnie zdumiewająca, biorąc 
pod uwagę, że w lęgu samica 
gołębia wędrownego składała 
tylko jedno jajko. Wydaje się, że 
tak licznemu gatunkowi nic, ani 
nikt nie jest w stanie zagrozić. 
Ale gdzie tam, ludziom się udało 
i to jak skutecznie i szybko!

Na taką masę ptaków zdecy-
dowana większość ludzi patrzyła 
wyłącznie jak na zdawałoby się 
niewyczerpane i łatwo dostępne 
źródło smacznego i taniego mię-
siwa. Czy taką okazję można 
było przepuścić? Oczywiście, że 
nie, więc rozpoczęła się prawdzi-
wa masakra gołębi wędrownych 

z użyciem broni palnej, siatek i siarki, której apogeum przypadło na 
wiek XIX. Przy tej liczbie ptaków strzelcy nawet nie musieli wysi-
lać się i mierzyć – po prostu wystarczyło oddać strzał ze śrutówki 
w stronę przelatującego stada, a z nieba spadał „grad” postrzelonych 
gołębi. Bywały okresy, w których dziennie – tak, tak, każdego dnia 
– zabijano kilkadziesiąt, nawet 50 tysięcy gołębi wędrownych! Pod 
drzewami z gołębimi gniazdami ustawiano garnki z płonącą siarką, 
której oparami zatruwały się ptaki wysiadujące jaja – wystarczyło 
pozbierać te, które spadły, strącić kijami pozostałe, albo po prostu 
ściąć całe drzewo i gotowe. Zabijano przede wszystkim dla mięsa, 
które było najtańszym dostępnym na rynku. Żywe gołębie łapano 
do sieci – sprawny sieciarz w specjalną pułapkę mógł jednorazowo 
złapać nawet 5 tysięcy ptaków – aby służyły jako… żywe cele na 
strzelnicach i nie tylko. Truchła gołębi, które nie udało się sprzedać 
wyrzucano na pola uprawne, niczym nawóz lub dawano świniom 
jako wysokobiałkowy pokarm. Jeżeli do tego dodamy stałe kurczenie 
się lasów – naturalnych siedlisk gołębia wędrownego, to okaże się 
że w XIX stuleciu mieliśmy do czynienia z prawdziwą rzezią tego 
jednego, „wybranego” gatunku ptaka, z czego zyski (i to całkiem 
niezłe) czerpało w całych Stanach Zjednoczonych co najmniej 1 200 
dużych i wyspecjalizowanych wyłącznie w tym „asortymencie” firm. 

Oczywiście, znaleźli się ludzie, którzy dostrzegając zagrożenie 
dla całego gatunku już w połowie XIX w. bezskutecznie postulowali 
objęcie ochroną gołębia wędrownego. Jednak po cóż chronić zwierzę, 
którego wszędzie jest pełno? Po co wstrzymywać polowania i łapanki, 
skoro każdy widzi, że stada i lęgowiska gołębi wędrownych zdają 
się „nie mieć końca”? Efekt takiego myślenia okazał się stosunkowo 
łatwy do przewidzenia – ostatnią parę lęgową gołębia wędrownego 
zaobserwowano w 1890 r., ostatni dziki gołąb wędrowny został za-
strzelony najprawdopodobniej w 1900 r., a ostatnia żyjąca w niewoli 
samica tego gatunku padła w ogrodzie zoologicznym w Cincinnati 
dokładnie 1 września 1914 r. I już. Od tego konkretnego dnia nikt 
nie widział już żadnego gołębia wędrownego, stąd bardzo prosty 
i w pełni uzasadniony wniosek – gatunek ten wyginął, a w zasadzie 
został przez człowiek wybity! 

Kiedy więc co rusz słyszymy nawoływania, że jakiś gatunek 
zwierzaka jest zbyt liczny i należy go „zredukować”, winna się nam 
natychmiast zapalić „czerwona lampka”, przypominająca historię 
miliardowej populacji gołębia wędrownego.

                                          Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda

Co jakiś czas w mediach pojawią się alarmistyczne doniesienia 
o masowym wręcz wymieraniu wielu gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów. Regularnie publikowane są tak zwane czerwone listy 
gatunków w różnym stopniu zagrożonych wymarciem lub już 
wymarłych na całym świecie, w wybranym regionie (np. Europie) 
lub na obszarze jakiegoś kraju. Na chyba najważniejszym tego typu 
zestawieniu dotyczącym całej kuli ziemskiej, opracowywanym przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), 
aktualnie zamieszczono ok. 70 tys. gatunków. I chociaż samo znika-
nie gatunków jest procesem jak najbardziej naturalnym, wpisanym 
w istotę życia na Ziemi, to jednak warto pamiętać, że większość ga-
tunków ujętych na czerwonych listach zawdzięcza ten mało chlubny 
zaszczyt działalności człowieka. 
Spora część naukowego świa-
ta uważa, że żyjemy w czasie 
jednego z kilku – pięciu „na-
turalnych” i szóstego, którego 
jesteśmy nie tylko świadkami, 
ale przede wszystkim sprawca-
mi – okresów w dziejach Ziemi, 
w trakcie których wymieranie 
gatunków nabiera gwałtownego 
przyśpieszenia i osiąga tak nie-
bywałą skalę. Niektóre szacunki 
mówią, że tempo współczesne-
go znikania gatunków, za które 
odpowiada człowiek, jest być 
może nawet i tysiąc razy szyb-
sze, niż to „zwykłe”, wnikające 
li tylko z działania czynników 
mniej lub bardziej naturalnych. 

Człowiek wpływa na kon-
dycję i liczebność gatunków 
w różnoraki sposób. Przede 
wszystkim zmienia środowisko 
przyrodnicze i niszczy naturalne siedliska poszczególnych zwierząt, 
roślin czy grzybów. Sprowadza z odległych stron świata gatunki 
obce, które często okazują się być gatunkami inwazyjnymi, zajmu-
jącymi siedliska i dosłownie zjadającymi przedstawicieli gatunków 
rodzimych, doprowadzając do ich całkowitej eksterminacji. No 
i wreszcie niszczenie bezpośrednie, czyli np. wycinanie drzew czy 
zrywanie roślin zielnych konkretnych gatunków, łowienie ryb bądź 
też polowanie (zarówno legalne myślistwo, jak i kłusownictwo) na 
wybrane zwierzęta, również często prowadzi do eliminacji całych 
gatunków. Sceptycy zapewne wzruszą ramionami – bo przecież 
wydaje się niemożliwością wyciąć, wyłapać lub wystrzelać wszyst-
kich przedstawicieli jakiegoś gatunku żyjącego na Ziemi! Oj, ludzie 
małej wiary – historia życia na naszej planecie zna nie jeden tego 
typu przypadek. Bodaj najbardziej spektakularnym są dzieje gołębia 
wędrownego, które to ptaki bezmyślnie i w sposób bynajmniej nie 
celowo zaplanowany, zostały przez człowieka najpierw wystrzelane 
lub wyłapane, a następnie dosłownie prawie wszystkie zjedzone. 
A mówimy w tym przypadku o gatunku, który powszechnie uchodzi 
za najliczniejszy gatunek ptaka na Ziemi!

Gołąb wędrowny jakoś specjalnie nie wyróżniał się swoją wielkością 
(długość ciała – ok. 33 cm, rozpiętość skrzydeł – do 50 cm, czyli był 
nieco mniejszy niż przeciętny gołąb miejski – na zdjęciu), ani upie-
rzeniem spośród innych gatunków gołębi, tak dzikich, jaki i udomo-
wionych. Miał prawie wszystkie pióra niebieskawo- lub ciemnoszare, 
jedynie na brzuchu rudawe, a te na szyi mieniły się metalicznie na 
zielono i fioletowo. Pod względem kolorystycznym całość uzupełniały 
czerwone nogi i oczy. W sumie nic szczególnego, niektóre gołębie ras 
hodowanych lub zaliczane do gatunku gołębia miejskiego są bardziej 
różnorodnie ubarwione. Gołąb wędrowny występował wyłącznie na 
kontynencie północnoamerykańskim, odbywając przy tym regularne 
wędrówki. Był to ptak leśny, żyjący w puszczach i odżywiający się – 
jak to gołąb – nasionami i owocami. Okres lęgowy gołębie wędrowne 
spędzały na północno-wschodnim obszarze kontynentu (okolice Wiel-
kich Jezior, kanadyjskie prowincje Quebec, Ontario i Manitoba), a na 
zimowiska migrowały w rejon Zatoki Meksykańskiej.

Niezwykłą cechą tego gatunku była stadność, a w zasadzie li-
czebność grup, w jakich gołębie te zakładały kolonie lęgowe oraz 
odbywały przeloty i wędrówki. I nie mówimy tu o liczebności 
rzędu tysięcy, a nawet setek tysięcy ptaków. Mówimy o dosłownie 
wielomilionowych stadach – zachowane relacje mówią o stadzie, 

Gołąb wędrowny
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Kuźnia traci bramkę w 11 min. po błę-
dzie naszej obrony. Zabrakło komunikacji 
obrońców z bramkarzem, co umiejetnie 
wykorzystali zawodnicy z Czechowic. 
Najlepszą okazję na wyrównanie Kuźnia 
stworzyła na początku drugiej połowy. 
Po indywidualnej akcji Mateusz Zaczek 
dośrodkował na trzeci metr do Mateusza 
Braka, a ten zdecydował się na strzał  
z pierwszej piłki i przeniósł nad po-
przeczką. Od 55 min. Czechowice grają 
w osłabieniu, ale Kuźnia nie potrafi tego 
wykorzystać. Co prawda nasza drużyna 

ma przewagę, ale bramkę z kontrataku 
zdobywają gospodarze.

Po meczu trener Kuźni Mateusz Że-
browski powiedział:
– Od 55 minuty graliśmy w przewadze  
i nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Prze-
ciwnik mądrze się bronił. Niepokojące jest 
to, że pomimo starań nie stworzyliśmy 
więcej sytuacji bramkowych. Praktycznie 
w meczu mieliśmy jedną. W tym meczu 
nic nam nie wychodziło. Dochodziliśmy 
do 16 metra przed bramką, były próby 
dośrodkowań, ale nic z tego nie wynikało. 

MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Kuźnia Ustroń - 2:0 (1:0)

1   Skoczów 14 34 31:12 
2 Wisła 14 31 51:15 
3 KS Kuźnia  14 29 23:11 
4 Dankowice 14 28 37:24 
5 Żywiec 14 25 21:18 
6 Bestwina 14 22 19:14 
7 Chybie 14 20 27:23 
8 Pruchna 13 18 23:22 
9 Koszarawa 13 17 20:19 
10 Żabnica 14 16 14:18 
11 Zebrzydowice 14 16 28:35 
12 Leśna 14 14 19:28 
13 Czechowice-Dz. 14 13 18:25 
14 Cięcina 14 10 12:30 
15 Kobiernice 14 8 13:29 
16 Cisiec 14 8 16:49 

NIC NAM NIE WYCHODZIŁO

Siatkarki TRS Siła w minionym tygo-
dniu rozegrały dwa mecze i oba pięcio-
setowe. 3 listopada kadetki wygrały na 
wyjeździe z GS UKS Krzanowice 2:3 (-17, 

19, -18, 17, -11), natomiast 5 listopada 
juniorki przegrały u siebie z Jastrzębskim 
Klubem SMS Jastrzębie Zdrój 2:3 (12, 
-22, 24, - 19, -13).

Kadetki grały na trudnym terenie,  
w dużej hali, do której dziewczętom cięż-
ko się było przyzwyczaić.
– Drużyna nie umiała się tam odnaleźć, 
ale zdobyliśmy ważne dwa punkty – mówi 
trener Zbigniew Gruszczyk, prowadzący 
również drużynę juniorek.

Mecz juniorek z Jastrzębiem miał kil-
ka oblicz. Pierwszy set nasze siatkarki 
zdecydowanie wygrywają do 12 i wydaje 
się, że będzie to krótkie spotkanie i pewne 
zwycięstwo w trzech setach. Jednak drugi 
set rozwiewa te nadzieje. Od początku na-
sze siatkarki z trudem zdobywają punkty, 
tymczasem rywalki świetnie zagrywają 
i atakują. Tego nie pokazały w pierw-
szym secie, tymczasem w drugim szyb-
ko zdobywają przewagę kilku punktów.  
W końcówce nasze dziewczęta niwelują 
siedmiopunktowa przewagę, dochodzą do 
wyniku 22:24, niestety przegrywają, by  
w kolejnym secie wygrać. Następnie Ja-
strzębie wygrywa czwartego i piątego seta.
– Nic nie wskazywało na to, że spotka-
nie przegramy. Teraz musimy walczyć  
z Rybnikiem o zwycięstwo i mam nadzie-
ję, że wyjdziemy z grupy w pierwszej 
trójce awansującej do lepszej połówki 
dalszych rozgrywek. W tie breaku meczu 
z Jastrzębiem prowadziliśmy11:8, później 
12:10, 13:12. Potem przytrafił się błąd 
zagrywki, a z kolei zagrywka z drugiej 
strony była bardzo dobra – powiedział  
Z. Gruszczyk.                    Wojsław Suchta

TERAZ  MUSIMY  WALCZYĆ

Przede wszystkim drużyna z Czechowic 
zagrała bardzo zdeterminowana, ambitna, 
grająca agresywnie, atakująca na każdym 
metrze boiska i nie pozostawiająca nam 
miejsca na rozegranie piłki. To nas trochę 
zaskoczyło. Poza tym błąd w obronie na 
początku i strata bramki. Próbowaliśmy 
zaatakować jeszcze w pierwszej połowie, 
strzelali z dystansu Dawid Kocot i Ariel 
Moskała i to wszystko. Może gdyby Ma-
teusz Brak wykończył akcję, mecz poto-
czyłby się inaczej. Ale to tylko gdybanie.

                                   Wojsław Suchta 

W najbliższą sobotę 14 listopada Kuźnia 
zagra awansem mecz z rundy wiosennej  
z LKS 99 Pruchną. Mecz odbędzie się  
w sobotę 14 listopada o godz. 11 na sta-
dionie Startu w Wiśle

*   *   * 

Mecz juniorek z Jastrzębiem.                                                                                    Fot. W. Suchta
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Z rozmowy z Janem Szturcem, trenerem skoczków KS Wisła 
Ustronianka: Zbliża się rok olimpijski. Zna pan dobrze Adama Ma-
łysza. Jak ocenia pan jego szanse na Olimpiadzie? Wiadomo jakiego 
koloru medalu olimpijskiego brakuje Adamowi. Ja jednak myślę, że 
każdy medal będzie ogromnym sukcesem. Mam nadzieję, że jeszcze 
któryś z naszych skoczków wystartuje w Olimpiadzie. Teraz trzeba 
spokojnie czekać na pierwsze starty, które pokażą w jakiej dyspozycji 
są nas i zawodnicy. Najlepsi skoczkowie w kadrze „A” szkolili się 
w tym roku inaczej, w sposób niepodobny do lat poprzednich. Moim 
zdaniem powinno to przynieść efekty i będzie lepiej niż przed rokiem.

6 listopada o godz. 1.30 na ul. Szpitalnej ustrońscy policjanci 
zatrzymali seata toledo, którego prowadził mieszkaniec Cisownicy. 
Kierowca był nietrzeźwy, a badanie wykazało 0,68 i 0,72 mg/l. Stracił 
prawo jazdy, ale samochodu nie trzeba było odholowywać, bo nie stwa-
rzał zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Mężczyzna nie siadł 
wprawdzie za kierownicą, ale o odwiezienie auta poprosił znajomą 
mieszkankę Goleszowa. Została zatrzymana o godz. 2.10 jeszcze na ul. 
Szpitalnej i okazało się, że również jest nietrzeźwa. Alkomat pokazał 
0,7 i 0,83 mg/l. Uczynna goleszowianka także stracił a prawo jazdy.

3 listopada wieczorem na ulicach Ustronia i Skoczowa policjanci 
prowadzili pościg za złodziejami samochodów. Zaczęło się od kon-
troli na ul. Daszyńskiego, kiedy funkcjonariusze Komisariatu Policji  
w Ustroniu wezwali do zatrzymania seata leon. Kierowca zjechał na 
bok jezdni, ale kiedy policjanci podeszli do samochodu, nagle wysko-
czył i zaczął uciekać. Wsiadł do nadjeżdżającego sportowego audi  
i razem ze wspólnikami zaczął uciekać w stronę Skoczowa. Kierowca 
audi nie zwracał uwagi na znaki, inne samochody, za nic miał barierki 
i zieleńce. Policjanci nie mieli szans dogonić tak szybkiego auta. Za-
rządzono blokadę dróg aż do Skoczowa, ale przestępcy uciekli. Seat 
został ukradziony sprzed sanatorium przy ul. Szpitalnej kilkanaście 
minut przed kontrolą. 

Bieg legionów odbywa się w sobotę i w tym samym dniu Kuźnia 
gra swoje spotkanie. Od kiedy pamiętam, nie udaje się tak ułożyć 
terminarza rozgrywek piłkarskich, by właśnie w tę sobotę Kuźnia grała 
na wyjeździe. Debatuje się o tym wiele, natomiast efektów nie ma .  
W tym roku dodatkowo doszła zagrywka taktyczna ustrońskiego klubu. 
Skoro już nie udało się  tak skonstruować terminarza, by biegacze 
nie przeszkadzali piłkarzom, to mecz postanowiono przełożyć na 
niedzielę. Od pomysłu tego odstąpiono, gdy okazało się, że pierwsza 
drużyna Podbeskidzia gra właśnie w sobotę. To znaczy, że jeżeli mecz 
rezerw też będzie w sobotę, to nie można będzie wykorzystać piłkarzy, 
którzy pojechali na mecz z pierwszą drużyną, ale siedzieli na ławce. 
W niedzielę mogliby grać. Ten chytry zabieg opłacał się Kuźni, bo 
odniosła zwycięstwo.                                                  Wybrała: (mn) 

13 XI 17.00   Spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem pt. „Azja 
          Środkowa z humorem”, czytelni MBP
13 XI 18.00   Ustrońska Jesień Muzyczna: „Wariatka, czyli 
          niełatwo być kobietą” – spektakl muzyczny, MDK 
          „Prażakówka”
16 XI 12.30   Ustrońska Jesień Muzyczna: Koncert Młodzie- 
          żowej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej, 
          MDK „Prażakówka”
18 XI 17.00   II Debata Samorządowa, MDK „Prażakówka”
19 XI 17.00   Prelekcja mgr. inż. Wiktora Naturskiego p.t. 
          „Dobre praktyki edukacji leśnej w Polsce i Eu- 
          ropie”, Izba Historyczno-Przyrodnicza przy Nad- 
          leśnictwie w Ustroniu
24 XI 16.30   Popis uczniów Towarzystwa Kształcenia Arty- 
          stycznego: klasy skrzypiec i fortepianu, MDK 
          „Prażakówka”
25 XI 16.30   Popis uczniów Towarzystwa Kształcenia Arty- 
          stycznego: klasy fortepianu, gitary, saksofonu, 
          MDK „Prażakówka”

www.ustron.pl

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,  
33-854-22-57. www.komandor-
-ustron.pl

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

Lekka pożyczka. Dojazd do klienta.
Szybko! dzwoń 537-17-17-15. 

Drewno kominkowe. (33) 854-47-10.

SPŁAĆ SWOJE CHWILÓWKI! 537-
17-17-15.

Pożyczka pozabankowa! Szybko, na 
oświadczenie. 537-17-17-15.

Mieszkanie do wynajęcia. 603-
117-553.

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

Zatrudnimy na stanowisko asystentka 
stomatologiczna w wymiarze 1/2 
etatu. 694-176-355. mail: sse.jaku-
biec@vp.pl

Karczma Podkowa Ustroń poszukuje 
kucharki, pomoc kuchenna. 724-
774-205.

Do wynajęcia lokal obok sanato-
rium Równica. 505-168-217.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, 
korek, karnisze. "MARKO" ul. Cie-
szyńska (pod apteką). (33) 854-33-34.

Kajto na każdym kroku.                                               Fot. W. Suchta

 12.11     Cent. Leków MAX ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
13-14.11  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
15-16.11  Pod Najadą    ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59
17-18.11  Dr. Zdrowitt    ul. Daszyńskiego 73  tel. 853-63-22
19-20.11  Na Szlaku    ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

*  *  *

*  *  *

45/2015/1/O

PODATKI 2015
Burmistrz Miasta Ustroń informuje, iż termin 

płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolne-
go, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego 
upływa w dniu 16.11.2015 r. Wpłaty można doko-
nywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 730 
do 1530 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń 
podany na decyzji podatkowej.

dziesięć lat temu
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Babskie gadanie

FELIETON

1. Święto Niepodległości, które obcho-
dzimy 11 listopada, skłania do pytań o to, 
co umożliwiło odzyskanie niepodległości  
w 1918 roku. Za jedno z istotnych 
źródeł polskiej niepodległości uznaje 
się wychowanie, oświatę powszechną  
i kształcenie uniwersyteckie, gdyż dzięki 
nim uformowali ci, którzy doprowadzili 
do odzyskania polskiej państwowości.  
W tym kontekście warto – podobnie jak 
w poprzednim felietonie – przybliżyć 
myśl i działalność pedagogiczną Ka-
zimierza Twardowskiego (ur. 1866 r.  
w Wiedniu, zm. 1938 r. we Lwowie), pro-
fesora Uniwersytetu Lwowskiego i twórcy 
polskiej filozofii.

2. Charakteryzując zakres działalności 
Twardowskiego na rzecz polskiej oświaty 
można przywołać niektóre jego publiczne 
wystąpienia (przytaczane też w prasie 
codziennej), dotyczące sytuacji i perspek-
tyw polskiej oświaty. Wygłosił on wiele 
społecznie nośnych przemówień, m.in. 
we Lwowie (18.11.1905) na wiecu rodzi-
cielskim w sprawie unarodowienia szkoły,  
z okazji otwarcia siedziby Polskiego Mu-
zeum Szkolnego we Lwowie (3.05.1907), 
w obronie polskości Uniwersytetu Lwow-
skiego na wiecu doktorów Polaków we 
Lwowie (21.12.1912), w wystąpieniach 
na forum Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Wyższych bronił roli języka ojczystego 
w nauce szkolnej (Lwów 21.03.1908) 
i postulował utworzenie Biura Polskiej 

Statystyki Szkolnej i Oświatowej (Lwów 
15.05.1910). 

3. Określenie głównych powinności 
szkoły polskiej znajduje się między in-
nymi w przemówieniu Twardowskiego 
podczas wiecu rodzicielskiego we Lwowie 
(18.11.1905) w sprawie unarodowienia 
szkoły. Wśród tych powinności na plan 
pierwszy wysuwa się nakaz, aby „pie-
lęgnować rozumny patriotyzm polski”. 
Patriotyzm, który ma kształtować polska 
szkoła to patriotyzm rozumny. Odwołanie 
się do rozumności modyfikuje pojmowa-
nie patriotyzmu polskiego, który bywał 
wiązany głównie z intensyfikacją emocji 
i uczuć. 

4. Kwestię kształtowania ducha naro-
dowego w edukacji szkolnej podjął Twar-
dowski w przemówieniu (12.06.1905) po 
wyborze na przewodniczącego Towa-
rzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych: 
„Powinniśmy tedy dążyć do tego, aby  
w naszych szkołach było więcej miejsca 
na rzeczy narodowe, aby w nich wszystko, 
począwszy od ducha, a skończywszy na 
ołówkach, było narodowe”. Wspomniane 
ołówki, jako „ołówki narodowe”, mogą 
wydawać się drobiazgiem. Sprawa doty-
czy jednak faktycznego sporu o zakup do 
szkół ołówków od polskiego wytwórcy. 
W przemówieniu na wiecu rodzicielskim 
dotyczącym unarodowienia szkoły Twar-
dowski zaznacza: „Także w kierunku 
ekonomicznym szkoła powinna działać 
w duchu polskim, zachęcając uczniów do 
popierania przemysłu swojskiego”. Pod-
niesienie pozornie trzeciorzędnej sprawy 
używania polskich ołówków w polskiej 
szkole, to nie małostkowość lub szowi-
nizm, ale uwrażliwianie na kształtowa-
nie postawy patriotyzmu gospodarczego  
i ekonomicznego. Kwestię dbałości spo-
łeczeństwa polskiego o rozwój włas-
nej gospodarki podnosił Twardowski  

w referacie pt. „W niewoli niemieckiej”, 
wygłoszonym w Sali Ratuszowej we 
Lwowie (6.12.1908), którego treść przyta-
czały lwowskie gazety. Zwracał uwagę na 
„pokusy sprowadzania towarów obcych, 
pozakrajowych. Te pokusy płyną właśnie 
z niemieckich prowincji Austrii, których 
przemysłowcy uważają od dawien dawna 
nasz kraj za rynek zbytu dla swych wy-
tworów i czynią kupcom naszym, jak też 
publiczności, niesłychane ułatwienia, byle 
tylko móc sprzedawać towar swój u nas.  
A w skutek tego nasze krajowe zakłady 
przemysłowe nie mogą z nimi konkuro-
wać; nie mogą więc produkcji swej ani 
powiększać, ani wydoskonalić, skoro za-
ledwie mogą istnieć”. Tak zdecydowanie 
brzmiał głos Twardowskiego w sprawie 
kształtowania społecznej troski o rozwój 
własnego przemysłu i głos sprzeciwu 
wobec redukcji ziem polskich wyłącznie 
do rynku zbytu czyichś wytworów.   

5. W działalności oświatowej, jak pod-
kreśla Twardowski, konieczne jest odpo-
wiednie ukształtowanie „przywiązania 
do przeszłości dziejowej”, dlatego trzeba 
wyzwalać „podziw dla kultury rodzinnej  
i miłość do kraju ojczystego”. Urzeczy-
wistnianie tego wymaga pielęgnowania 
pamięci o narodowych dokonaniach. Twar-
dowski wypomina, że „zdarzają się jeszcze 
szkoły polskie, w których nie ma obcho-
dów narodowych”. Praca pedagogiczna 
musi być tak prowadzona, aby „wyrabiać  
w młodzieży szczególną wrażliwość na to, 
co dotyczy bytu narodowego i odrębności 
narodowej”. Postulowana „szczególna 
wrażliwość” nie ma być przewrażliwie-
niem na punkcie pochodzenia etnicznego, 
nie ma też prowadzić do narodowej (na-
cjonalistycznej) megalomanii. Powinno 
się bowiem konsekwentnie kształtować 
rozumny patriotyzm. 

                                    Marek Rembierz

W kręgu filozoficznej 
refleksji (213)

FELIETON

Sportowe emocje

Poczuć dreszcz emocji sportowych – 
bezcenne. Nie jestem zagorzałym kibicem, 
ale od czasu do czasu wciągnie mnie 
oglądanie jakichś rozgrywek, turnieju siat-
kówki czy ręcznej. Zdarza mi się obejrzeć 
mecz tenisa, podoba mi się Nadal i Djoko-
vic, a najbardziej lubię naszego Janowicza. 

Jestem dumna, że znam się co nieco na 
sporcie. Wszystko przez PRL i jedynie 
dwa dostępne kanały telewizyjne w dzie-
ciństwie. W związku z tym, że mężczyźni 
rządzili w moim domu pilotem (nie pi-
lotem, a telewizorem, bo o pilotach nikt 
wtedy jeszcze nie słyszał), oglądałam 
sporo relacji. Choćby mimochodem śle-
dziłam skoki narciarskie, biegi, biatlon, 
łyżwiarstwo szybkie, figurowe, zawody 
lekkoatletyczne – biegi na 100, 400, 1000 
metrów, na 3 kilometry z przeszkodami, 
strzelanie z łuku, z karabinku, wieloboje, 

pływanie, boks. Ojciec chyba tylko zawo-
dów konnych nie oglądał, choć pamiętam 
złoty medal olimpijski Jana Kowalczyka 
z Drogomysla, zdobyty w 1980 roku w 
Moskwie. Za to teraz, w dobie telewizji 
sanitarnej, wciągnął tatę snooker, czego 
za Chiny Ludowe nie mogę zrozumieć. 

Nawet lubiłam oglądać te wydarzenia, 
bo sport wyzwala wielkie emocje. To 
niezwykłe spektakle, tworzące się na 
żywo, bez scenariusza, nieprzewidywalne, 
zaskakujące, często piękne. 

I nawet lubiłam piłkę nożną. Jak przez 
mgłę pamiętam mundial w Argentynie  
w 1978 roku i kolejne juz lepiej. Czasem 
angażowałam się za bardzo i raz skończyło 
się płaczem i koszmarami sennymi, ale tak 
mi było żal, tak mi było żal Salwadoru, gdy 
przegrał 1:10 z Węgrami. 

Teraz nie lubię już futbolu. Denerwuje 
mnie traktowanie go jak sprawy narodowej 
Polaków, wielkie pieniądze z nim związa-
ne, afery, już nie tylko w PZPN, ale nawet 
w FIFA. Nie wspominając już o pseudoki-
bicach, bo to wstyd i gańba. A najbardziej 
denerwuje mnie, że niedoceniane są inne 
dyscypliny i sportowcy, którzy odnoszą 
wielkie sukcesy. Tacy na przykład jak 
Kajetan Kajetanowicz. 

Jak mnie się ten chłopak podoba! Jego 
bezpośredniość, otwartość, swoboda, mo-
gliście go widzieć w „Prażakówce”! A ten 
uśmiech! A te wyniki! Młody kierowca 
z Ustronia kochał jazdę samochodem, 
postanowił się tym rzetelnie zająć i od-
niósł sukces. Zawsze powtarzam moim 
dzieciom złotą myśl – „Uczyń ze swojej 
pasji zawód, a nigdy nie będziesz musiał 
pracować.” Oczywiście to nie do końca 
prawda, bo musi być pot i trud, i wysiłek, 
i dyscyplina, żeby zdobywać góry i do-
stawać kołacze. 

Zdobycie tytułu mistrza Europy przez 
Kajetanowicza zbiegło się z wywalczeniem 
eliminacji naszej drużyny piłkarskiej do 
Mistrzostw Europy. Tyle było o to krzyku! 
O naszym kierowcy też mówiono, ale nie  
z takim entuzjazmem. A on wygrywa co 
chce, musi się tylko zawsze zadomowić  
w jakiejś imprezie, a potem obiera taktykę, 
wykorzystuje swój talent, umiejętności  
i zgarnia całą pulę. Założę się, że jak za-
łatwi sobie te wielkie pieniądze na start, 
a zrobi to, bo wszyscy widzą, że na nim 
można polegać, to zdobędzie mistrzostwo 
świata. Sympatyczny ten Lewandowski, 
ale gdzie mu tam do Kajetanowicza.    

                                        Janka Krzok
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W sobotę 7 listopada rozegrano 26. Bieg 
Legionów. Startowano tak jak w roku ubie-
głym z bulwarów nad Wisłą na wysokości 
amfiteatru. Trasa wiodła bulwarami do Nie-
rodzimia i z powrotem. Tego samego dnia 
odbywał się Rajd Cieszyńskiej Barbórki 
z serwisem w firmie Inżbud. Rajdowcy  
i biegacze mijali się na ul. Sportowej. Rajd 
utrudniał bieg, niektórzy mówili wręcz  
o slalomie wśród samochodów i nie cho-
dziło o rajdówki, ale o auta kibiców licznie 
przejeżdżających ul. Sportową. Obyło się 
bez jakichkolwiek kolizji.

Pierwszy na linię mety wbiegł miesz-
kaniec Katowic Kamil Czapla trenujący 
w TL ROW Rybnik. Na mecie K. Czapla 
powiedział:
– Trenuję siedem razy w tygodniu, średnio 
w tygodniu przebiegam 130 km. Jestem 
długodystansowcem. Biegam półmarato-
ny, 10 km, natomiast maratonu jeszcze nie 
biegłem. W Ustroniu fajny kameralny bieg, 
trasa płaska, w miarę szybka, wszystko  
w porządku.

Drugi na mecie zameldował się Rafał 
Błachut z Ustronia. W GU pisaliśmy o nim 
jako twórcy gier komputerowych, co jak 
widać nie przeszkadza w sporcie.
– W Biegu Legionów startuję czwarty raz 
i co roku jest lepiej – mówi R. Błachut. – 
Biegam pięć razy w tygodniu gdzieś po 
godzinie, bo nie mam za dużo wolnego 
czasu. Za pierwszym razem zająłem tu 74. 
miejsce. Jeżeli się trenuje systematycznie, to 
przychodzą postępy, ale to wymaga czasu.

Wśród kobiet w klasyfikacji generalnej 
zwyciężyła Jadwiga Dybczyńska z Górek 
Wielkich.

Zakończenie biegu odbyło się w amfi-
teatrze, gdzie startujący otrzymali gorący 
posiłek. Wśród biegaczy był też prof. Ja-
rosław Cholewa z AWF w Katowicach,  
a mieszkający w Ustroniu. Podzielił się nami 
refleksjami dotyczącymi Biegu Legionów:
– Pomysł zakończenia w amfiteatrze bar-

dzo dobry, bez zarzutów. Można się zasta-
nowić, czy nie wytyczyć trasy tego biegu 
przez centrum Ustronia. Każde miasto 
mając bieg, stara się pokazać swoje naj-
lepsze strony. Można start zrobić przy 
amfiteatrze, a potem przelecieć ul. 3 Maja 
do rynku, następnie ul. Grażyńskiego 
na bulwary. Droga byłaby zablokowana 
najwyżej pół godziny, a miasto mogłoby 
sporo zyskać. Dziś pogoda rewelacyjna, 
podobnie atmosfera biegu, jedynie nieco 
wszystko komplikował Rajd Barbórki. 
Przez wielu biegaczy było to traktowa-
ne jako niedogodność, bo samochody 
trochę przeszkadzały. Z córką startuje-
my trzeci raz w tym biegu. Za pierw-
szym razem, mając siedem lat przebiegła  
w 70 minut, w zeszłym roku 60 min.,  
w tym roku zrobiliśmy 55 min. A obecnie 
jesteśmy świadkami coraz większego 
zainteresowania bieganiem. Raport GUS 
sprzed 5 lat dotyczący formy aktywności 
rekreacyjnej Polaków wykazał, że najbar-

USPRAWNIONY  BIEG  LEGIONÓW

dziej popularna była jazda na rowerze. 
Obecnie jest to bieganie. Świadczy też 
o tym wzrost liczby masowych imprez 
biegowych. 

W kilkunastu Biegach Legionów 
uczestniczył Zbigniew Fijałkowski  
z Orzesza. Kilka razy stawał na podium. 
Po tegorocznym biegu powiedział:
– Usprawniony Bieg Legionów bar-
dziej mi się podoba. Przede wszystkim 
po zakończeniu jesteśmy pod dachem  
w amfiteatrze, a poza tym krążenie po 
stadionie wśród tylu ludzi powodowało, 
że się traciło sekundy. Teraz prosta trasa, 
bez komplikacji .Natomiast, o ile mnie 
pamięć nie myli, po raz pierwszy Bieg 
Legionów ukończył ustroński radny, 
a był nim Grzegorz Krupa.

Gorącą herbatą na specjalnym stoisku 
częstowała firma Mokate. 

W przeprowadzeniu zawodów pomaga-
li: GOPR, OSP Lipowiec, Straż Miejska 
i Policja.

Wyniki (przy mieszkańcach naszego 
miasta nie podajemy nazwy): 

Kobiety: 16-19 lat: 1. Izabela Wysłuch 
LKS Pogórze, 3. Julia Cieślar, 4. Joanna 
Sikora, 6. Jagoda Cholewa, 20-34 lata: 1. 
Daria Kudio Rybnik, 23. Anna Szwarc, 
35-49 lat: 1. Jadwiga Dybczyńska Górki 
Wielkie, 5. Maria Migacz, 7. Anna Sikora, 
11. Sylwia Mazoń, 18. Sylwia Sikora, 
20. Małgorzata Heczko, 50 i więcej: 1. 
Grażyna Madzia.

Mężczyźni: 16-19 lat:1. Paweł Toma-
szewski Świętochłowice, 3. Szymon Ja-
worski, 20-29 lat: 1. Kamil Czapla Krze-
szów, 22. Jakub Cieślar, 28. Bartosz Dulę-
ba, 30-39 lat: 1. Rafał Błahut Ustroń, 24. 
Łukasz Ząber, 26. Łukasz Wieremiejczyk, 
40-49 lat: 1. Grzegorz Szymura Leszczy-
ny, 18. Piotr Sikora, 50-59 lat: 1. Andrzej 
Strojny Chełm Śląski, 60-69 lat: 1. Stefan 
Sikora Bielsko-Biała, 14. Henryk Kuźnik, 
19. Jerzy Pustelnik, 70 i więcej: 1. Werner 
Legomiński Mysłowice, 7. Franciszek Pa-
sterny.                                   Wojsław Suchta 

Po starcie.                                                                                                             Fot. W. Suchta

R. Błachut zwyciężył w swej kategorii.                                                              Fot. W. Suchta


