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ŻYWNOŚĆ DLA 
POTRZEBUJĄCYCH 

NOWY BISKUP 

35  LAT 
CHÓRU AVE

(cd. na str. 2)

To był pana 17. koncert w Ustroniu. Jak nasze miasto postrzega 
pan przez te lata?
Cały czas się zmienia, a przy ładnej pogodzie jest tu ślicznie. 
Czuję się jak u siebie.
Czuje się pan ustroniakiem?
Tak. Nawet półgóralem.
Także Zaolziakiem?
Na Zaolziu mieszkałem do szóstego roku życia. Potem wyjecha-
liśmy, dom został sprzedany i nic nas z Zaolziem nie łączyło. 
Ale teraz ten dom zwiedzałem i były w nim oryginalne schody. 
Te same sprzed lat. To było przyjemne, że po tych schodach 
mogłem przejść, a chodziłem tam jako dziecko. Poza tym nic 
tam nie rozpoznaję. To była wioska farmerska, jakieś hodowle, 
a ja byłem za młody, by mi w pamięci coś pozostało. Tam są 
pochowani moi dziadkowie, ale dziadka nigdy nie widziałem na 
oczy. Oczywiście wywodzę się stamtąd, ale niewiele mnie łączy 
z Zaolziem. W Ustroniu natomiast bywałem już w latach 50. Tu 
mieszkała matki siostra i ją odwiedzaliśmy, a w 1956 r. ojciec 

ODBIÓR  INDYWIDUALNY JARMARK  ŚWIĄTECZNY
Rozmowa z Adamem Makowiczem

Urząd Miasta w Ustroniu, Muzeum Ustrońskie i Galeria „Na 
Gojach” zapraszają na promocję „Kalendarza Ustrońskiego” na 
2016 r., która odbędzie się w sobotę 28 listopada o godz. 15.00 
w Muzeum Ustrońskim. W programie występ Estrady Ludowej 
„Czantoria”.

 

Przez cały grudzień na ustrońskim rynku odbywać się będzie 
Jarmark Bożonarodzeniowy. Sprzedaż towarów świątecznych 
potrwa od 2 do 24 grudnia. Szczególnie zapowiadają się dni 19 
i 20 grudnia. Kolędy i pastorałki śpiewać będą w sobotę: godz. 
16.00 - Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”, godz. 16.30 - 
Teatr Loch Camelot, godz. 17.30 - Siostry Wajs, w niedzielę: godz. 
16.00 - Zespół Regionalny „Sądeczanie”, godz. 17.00 -  Zespół 
Gama 2, godz. 17.30 - Kapela „Tekla Klebetnica”.

CZŁOWIEK  BEZ  KALYNDORZA
JE  JAK  KSIĄDZ  BEZ  BREWIORZA
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Tłumaczą to troską o rozwój 
cieszyńskiego sportu. 
    
Regionalny Klub Morsów Ślą-
ska Cieszyńskiego, 21 listopada 
rozpoczął kolejny sezon kąpie-
li. Podczas premiery były 2 st. C 
na plusie. Kąpano się w potoku 
Leśnica w Brennej. I tak ma być 
co tydzień, aż do wiosny.

Rozmaicie nazywano daw-
niej na Śląsku Cieszyńskim 
wódkę. Mówiono: siwula, 
szarula, ciapciucha, krampam-
pula, łachmanica, gorzołka, 
smród. Nazwy typu bimber 
czy księżycówka nie były zna-
ne.                                 (nik) 

    
 

– najsłynniejszej koronczarki 
spod Ochodzitej. Otrzymała 
Odznakę Zasłużony Działacz 
Kultury (1982), Nagrodę Oska-
ra Kolberga (1989), Laur Srebr-
nej Cieszynianki (2006).

W Starostwie Powiatowym  
w Cieszynie obradowała Komi-
sji ds. Transportu Kolejowego. 
Wicemarszałek województwa 
śląskiego Henryk Mercik poin-
formował o decyzji dotyczącej 
rewitalizacji 11-kilometrowego 
odcinka linii kolejowej 190 
na trasie Goleszów - Cieszyn. 
Koszt remontu oszacowano na 
blisko 60,5 mln zł. Nie ma jesz-
cze terminu rozpoczęcia robót.

4092 ważnych głosów oddano 
w Cieszynie na projekty do 
budżetu obywatelskiego 2016. 
Wyłoniono ostatecznie sześć 
inwestycji, które otrzymają 
wsparcie finansowe na łączną 
kwotę 286 922,66 zł. 

19 listopada zmarła Zuzanna 
Gwarek, ceniona i zasłużona 
koronczarka z Koniakowa. 
Od 1980 roku opiekowała się 
Izbą Pamięci Marii Gwarek 

W Książnicy Cieszyńskiej 
otwarto wystawę „Czas jest 
wszystkim. Kalendarze w zbio-
rach Książnicy Cieszyńskiej od 
XVI wieku po współczesność”. 
Jest to pierwsza z cyklu kilku 
imprez poświęconych kalen-
darzom. Autorami wystawy są 
Jolanta Sztuchlik i Wojciech 
Święs. Ekspozycja jest czynna 
do 5 marca 2016 roku.

Radni z Klubu Cieszyński 
Ruch Społeczny chcą dopro-
wadzić do likwidacji Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Cieszynie. Projekt uchwały 
ma być głosowany podczas se-
sji Rady Miejskiej 26 listopada. 

*  *  *

*  *  *

*  *  *

zaczął budować domek w Ustroniu. W latach 60. co roku tu już 
przyjeżdżaliśmy. Ja stąd pochodzę.
Po koncertach często krytycy, fachowcy wydają oceny, np. 
podczas Konkursy Chopinowskiego, przybliżali widzom 
zawiłości muzyki, na co zwrócić uwagę. Słuchając takich 
wypowiedzi człowiek czuje się nieprzygotowany. 
Muzyka nie na tym polega. Nie uważam, by takie komentarze 
były ciekawe dla przeciętnego słuchacza. Z jednej strony jest 
wiedza muzyczna, z drugiej odbiór emocjonalny. Muzykę każdy 
odbiera inaczej i jest to całkowicie indywidualna sprawa. Ten sam 
utwór można skomentować w inny sposób. Zwykle krytycy patrzą 
zupełnie inaczej, ich rolą jest znalezienie aspektów ujemnych, 
właśnie skrytykowanie. Dla mnie jest to trochę takie mędrkowa-
nie. Albo czujesz sztukę, albo nie. Najprościej jest stwierdzić, 
czy utwór coś ci daje, czy coś zostaje. Patrząc analitycznie, nawet 
encyklopedycznie tego nie wiemy. Muzyka to faktycznie rodzaj 
matematyki, ale zostawmy to fachowcom. Uważam, że muzykę 
powinno się odbierać w zupełnie inny sposób, każdego słuchacza 
inne nuty poruszają. Jak mnie bardzo dobry pianista nie poruszy, 
to dla mnie nie jest dobry, ale to indywidualna ocena.
Jednak często kierujemy się ocenami krytyków.
Krytyka jest bardzo niebezpieczna dla artysty. Sztuki nie da się 
odbierać obiektywnie. Jeden obraz mi się podoba, inny nie. Akurat 
taki zestaw kolorów na mnie oddziałuje. Dla kogoś innego będą 
to bohomazy. Nie ma krytyki wielkiej sztuki. Przecież było tak, 
że w epoce dany artysta był zapomniany. Potem nowe pokolenie 
go docenia. Sztuka zmienia ludzi, ale potrzeba na to dużo czasu. 
Tak jak z dobrym winem. Nowość elektroniczną, nowe dosko-
nalsze urządzenie wszyscy od razu kupują, do odbioru sztuki 
trzeba dojrzewać. 
Ale wychowujemy się, przekazywane są nam wartości, sposób 

patrzenia na rzeczywistość i trudno od razu przyjmować dzieła 
eksperymentalne, nowatorskie. Osoba bez wykształcenia mu-
zycznego może się czuć na koncercie nieco zagubiona?
Nie wolno mieć kompleksów. Dotyczy to każdego rodzaju sztuki. 
Ważny jest indywidualny odbiór, dla każdego inny. 
Trudno jednak przyznać się, że nie podoba się obraz uznanego 
twórcy.
Jak ktoś ma ustabilizowaną markę, jest bardzo dobry, wręcz ge-
niusz, to oczywiście każdy boi się krytykować, bo od razu spotka 
się z zarzutem, że nie zna się na sztuce. Jednak wiele kreują 
krytycy, a często są to ludzie, którym się w jakiejś dziedzinie nie 
udało przebić. To typowe w muzyce. Znają jej istotę, terminologię, 
mają wiedzę, a widocznie ludzie też potrzebują, by ktoś powie-
dział dlaczego dany utwór, dane wykonanie jest wartościowe. 
Także obrazy. Jeden kosztuje milion, drugi dwieście złotych,  
a mogą być bardzo podobne. Niektórzy kupują obrazy pasujące im 
kolorystycznie do ściany, inni traktują taki zakup jako inwestycję. 
Na Konkursie Chopinowskim pianiści wybierają fortepiany  
z konkretnych firm. Czy to faktycznie duża różnica pomiędzy 
instrumentami?
Każdy instrument ma inną kolorystykę dźwiękową. To bardzo 
ważny element dla pianisty, bo czuje się bardziej komfortowo, bo 
frazę, akordy lepiej brzmią, ale to indywidualny wybór. Oczywi-
ście jeden fortepian bardziej pasuje do Chopina, inny do Bacha. 
Barok to zupełnie inny dźwięk, Liszt, Chopin to romantyzm, gdy 
fortepiany były już na tyle udoskonalone, repetycja była większa, 
można było grać szybciej. Każdy pianista ma inny układ ręki, inne 
możliwości techniczne, więc wiadomo, że wybiera fortepian, na 
którym lepiej czuje klawisze, może kontrolować dynamikę. 
Czy pan ma ulubioną firmę produkującą fortepiany?
W muzyce, którą wykonuję, nie jest to aż tak ważne. Ważny jest 
dźwięk, a nie mechanika i akcja klawiszy. Zawsze przed koncer-
tem staram się dwie godziny grać na fortepianie i się do niego 
przyzwyczajam. Nie mam takich wymogów jak pianiści klasyczni. 
Etiudy Chopina  wymagają techniki, szybkich palców i fortepian 
jest istotnym elementem.
Koncertując zdarza się panu grać na różnych instrumentach?
Jestem do tego przyzwyczajony. W Polsce w dobrych salach 
koncertowych są bardzo dobre instrumenty. W klubach, gdzie 
wyrastałem, bywało różnie. Grało się na pianinach zdezelowanych, 
rozstrojonych, z pękniętymi strunami. Ale czasy się zmieniły.
Dlaczego pana koncerty charytatywne w Ustroniu są na rzecz 
ośrodka w Nierodzimiu?
Mieszkam w Ustroniu, tu jestem zameldowany, choć bywam 
tu rzadko. Nieżyjący Emil Fober zainicjował wszystko. Potem 
Danuta Koenig zaczęła wszystko organizować, więc uznałem, że 
sala jest za mała, żeby dobrze zarabiać, więc zaproponowałem, iż 
mogę grać dla jakiejś instytucji, szpitala, tam gdzie potrzebują po-
mocy. Koncert na określony cel. Danuta Koenig wskazała Ośrodek  
w Nierodzimiu. Tam jest worek bez dna. Jak mam czas, odwie-
dzam ośrodek, widać zmiany, nowe windy. Bardzo sympatyczna  
i operatywna jest młoda pani dyrektor. Za każdym razem, gdy tam 
jestem, coś nowego mi pokazują. Dla mnie to duża przyjemność, 
że pomagam dzieciakom z ośrodka.
Dziękuję za rozmowę.                   Rozmawiał: Wojsław SuchtaA. Makowicz.                                                                Fot. W. Suchta

(cd. ze str. 1)

*  *  *

ODBIÓR  INDYWIDUALNY

*  *  *
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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

16 XI 2015 r.
Kontrola przestrzegania regula-
minu przez osoby handlujące na 
targowisku oraz kontrola prawid-
łowego parkowania, zwłaszcza 
przy skrzyżowaniu ul. Kojzara 
z ul. Brody.
17 XI 2015 r.
Zgłoszenie, że w jednym z domów 
palone są śmieci. Właściciele 
pokazali strażnikom kotłownię, 

w której było jedynie drewno 
i opał. 
17 XI 2015 r.
Kontrola porządkowa na pose-
sjach w Lipowcu od kątem po-
siadania umów oraz rachunków 
za wywóz śmieci i ścieków.
18 XI 2015 r.
Dwie interwencje w sprawie 
potrąconych przez samochody 
saren, jedna przy skrzyżowaniu 
ul. Akacjowej z Katowicką, dru-
ga przy ul. Wczasowej. Zwierzęta 
zostały zabrane do utylizacji. 
19 XI 2015 r.
Kontrola porządkowa na pose-
sjach przy ul. Górnej w Lipowcu.
19 XI 2015 r.
Podczas patrolu strażnicy zauwa-
żyli zdewastowany znak zakazu 
ruchu na ul. 9 Listopada. Zgło-
szono ten fakt do Urzędu Miasta.
19 XI 2015 r.
Kontrola oświetlenia ulicznego 
w Nierodzimiu. Uwagi przeka-
zano do UM. 
21 X 2015 r.
Kontrole porządkowe na po-
sesjach przy ul. Traugutta i ul. 
Wybickiego.
21 XI 2015 r.
Patrole w górnym odcinku ul. 
Akacjowej, gdzie przebiegała tra-
sa biegu górskiego.                   (mn)

47/2015/2/R

47/2015/1/R

 CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Franciszek Makarewicz lat 73  ul. Łączna
Zofi a Krassek  lat 70  os. Manhatan
Ilona Lazar  lat 60  ul. Cieszyńska  

  Anna Cieślar  lat 89  ul. Wantuły

*  *  *

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*  *  *

*  *  *

UWAGA  NA  OSZUSTÓW
Urząd Miasta Ustroń ostrzega przed oszustami usiłującymi 

naciągnąć mieszkańców na zakup książki telefonicznej. UM 
nie planuje w najbliższym czasie zmiany numerów telefo-
nów. Stąd też wszelkie próby sprzedaży książki telefonicznej 
przez osoby podające się za urzędników UM są oszustwem 
i próbą wyłudzenia pieniędzy, o czym należy zawiadomić policję.

NAGRODY BURMISTRZA 
Po raz pierwszy w roku 2015 przyznano Nagrody Burmistrza 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta 
w 2014 roku Komisja Nagród powołana przez Burmistrza Mia-
sta rozpatrzyła trzy wnioski przesłane we właściwym terminie 
i postanowiła przyznać trzy fi nansowe nagrody: 1. Estradzie Lu-
dowej „Czantoria” w wysokości 6.000 zł – za zdobycie I miejsca 
w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Prof. Adolfa Dygacza 
„Śląskie Śpiewanie” oraz I miejsca w I edycji Europejskiego 
Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”. 2. Chórowi „Ave” w wysokości 
3.000 zł w związku z Jubileuszem 35. lecia działalności Chóru. 
3. Urszuli Kluz-Knopek w wysokości 1.000 zł za liczne wysta-
wy indywidualne i zbiorowe w czołowych polskich galeriach, 
publikacje, przeprowadzone warsztaty i wygrane w konkursach.

Ofi cjalne wręczenie nagród nastąpi podczas okolicznościowych 
uroczystości. Chór „Ave” otrzymał nagrodę w czasie jubileu-
szowego koncertu w Czytelni Katolickiej, Estradzie Ludowej 
„Czantoria” nagroda zostanie wręczona 28 listopada 2015 r. 
podczas promocji Kalendarza Ustrońskiego zaś pani Urszula 
Kluz-Knopek otrzyma nagrodę na wernisażu w dniu 23 stycznia 
2016 roku w Muzeum Ustrońskim.

72. ROCZNICA  ŚMIERCI  6  ŻOŁNIERZY 
ODDZIAŁU  AK  „CZANTORIA”

Burmistrz Miasta Ustroń oraz Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej zapraszają na uroczystość patriotyczną poświę-
coną 72. rocznicy śmierci 6 żołnierzy Oddziału AK „Czantoria”, 
która odbędzie się przy Tablicy Pamiątkowej na Dolnej Stacji 
Kolei Linowej „Czantoria” 30 listopada 2015 r. o godz. 12.00.

 „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
                                               Ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Anny Jaworskiej
za wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty

składają 
synowie z rodzinami

47/2015/1/N

• RCU Regionalne Centrum Ubezpieczeń
30 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
• BIURO KREDYTOWE Banku Credit Agricole
• AGENCJA TURYSTYCZNA „Ustroń Travel”
• AGENCJA POCZTOWA
• BROKER LEASINGOWY
• BILETY AUTOKAROWE I LOTNICZE

Ustroń, ul. A. Brody /pl. targowy/ tel. 33 852-15-82, 607-604-602

47/2015/3/R

Przyjmujemy wpłaty na ubezpieczenia komunikacyjne 
i majątkowe bez dodatkowych opłat i prowizji.

POCZTA  CZYNNA  DŁUŻEJ 
Zmieniono godziny pracy Filii Poczty Polskiej w Ustroniu Nie-

rodzimiu, mieszczącej się w dawnym budynku spółdzielni przy 
ul. Skoczowskiej. Od 9 listopada w poniedziałek poczta czynna 
jest od godz. 14.00 do 20.00, od wtorku do piątku po staremu, 
czyli od godz. 8.00 do 14.00. Krzysztof Paw, kierownik Urzędu 
Pocztowego Ustroń, pod który podlega fi lia, stara się dostosować 
godziny jej otwarcia do potrzeb mieszkańców. Nie da się jednak 
utrzymać placówki i dłuższego czasu pracy, jeśli mieszkańcy nie będą 
z niej korzystać. 

*  *  *

LODOWISKO  ZNOWU  NA  KORTACH
Początkiem grudnia otwarte zostanie lodowisko. Będzie więk-

sze niż w ubiegłym roku, bo zajmie powierzchnię 720 m2. Na 
łyżwy, tak jak poprzednio ruszymy na korty w Parku Kościuszki 
nad Wisłą. 
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w Ustroniu Michał Botorka, delegatów 
zaprzyjaźnionych kół łowieckich z okoli-
cy. Uhonorowano myśliwych. Beskidzka 
Okręgowa Rada Łowiecka nadała odzna-
czenia łowieckie: Srebrne Medale Zasłu-
gi dla Łowiectwa Bielskiego otrzymali 
Jan Jaworski i Stanisław Piela, natomiast 
Brązowe Medale Zasługi dla Łowiectwa 
Bielskiego Joanna Kalinowska-Dyrda  
i Andrzej Hałat.

Fragmenty jubileuszowego wydawnictwa: 
Koło Łowieckie „Jelenica” założyli 

jesienią 1945 roku: Franciszek Gań-
czarczyk, ks. Ludwik Kojzar, Ludwik 
Podżorny, Józef Szczepański, Paweł Cho-
lewa, Franciszek Kołder i Paweł Gawlas.  
W 1947 r. dołączył do ich grona Michał 
Gomola a w 1948 r. Adam Zahraj. W latach 
czterdziestych ubiegłego wieku istniało 
w Ustroniu drugie koło łowieckie. Pod 
koniec lat czterdziestych doszło do połą-
czenia obydwu tych kół. Nazwę „Jelenica” 
Ustrońskie Koło Łowieckie przyjęło na 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  
w dniu 3 maja 1980 r. 

Do Koła Łowieckiego „Jelenica”  
w okresie ostatnich 70 lat należało (od 
1945-2015) – 95 członków. (...) 

Na dzień 30.09.2015 r. Koło Łowieckie 
liczyło 38 członków. W okresie dziesięcio-
lecia 2005-2015 z Koła odeszli na zawsze 
nasi Drodzy Koledzy: śp. Józef Dutka, śp. 
Bronisław Kubień, śp. Karol Madzia. (...) 
Do Koła dołączyło 8 nowych Kolegów: 
Grzegorz Armata, Andrzej Hałat, Piotr Ma-
dzia, Daniel Madzia, Leszek Paszek, Marcin 
Patryło, Tomasz Otrębski, Witold Ziebura. 

Władze Koła wybierane są na okres 5 
lat. W 2005 roku na walnym zebraniu Koła 
Łowieckiego „Jelenica” wybrano zarząd 
w składzie: Henryk Chowaniok – prezes, 
Edward Podżorski – łowczy, Joanna Ka-
linowska-Dyrda – sekretarz i Władysław 
Pilch – skarbnik. W 2007 na stanowisko 
łowczego, po rezygnacji Kolegi Edwarda 
Podżorskiego, wybrany został kolega 
Stanisław Piela. W 2005 roku wybrano 
również Komisję Rewizyjną w składzie: 
Mirosław Kulis, Władysław Michalik, 
Kazimierz Dutka. Na walnym zebra-
niu w 2010 roku wybrano Zarząd Koła 
oraz Komisję Rewizyjną w takim samym 
składzie jak w 2005 roku. (...) Ostatnie 
walne zebranie Koła Łowieckiego „Je-
lenica” odbyło się w kwietniu 2015 roku 
na którym wybrano Zarząd w składzie: 
Henryk Chowaniok – prezes, Stanisław 
Piela – łowczy, Joanna Kalinowska-Dyrda 
– sekretarz, Władysław Pilch – skarbnik. 
Wybrano również Komisję Rewizyjną  
w skład której weszli: Mirosław Kulis, 
Karol Madzia, Kazimierz Dutka. Więk-
szość członków Koła – 32 myśliwych po-
siada uprawnienia selekcjonerskie, dwóch 
uprawnienia sędziowsko-instruktorskie, 
jeden uprawnienia sokolnicze oraz in-
struktora kynologii łowieckiej.

Koło Łowieckie „Jelenica” w uznaniu 
za pracę na rzecz łowiectwa otrzymało  
w 2012 roku „Złom” – najwyższe odzna-
czenie łowieckie przyznane przez Kapitułę 
Odznaczeń Łowieckich (...), w 2005 roku 
(...) zostało odznaczone Złotym Medalem 
Zasługi Łowieckiej. W 2009 roku uro-
czyście poświęcona została kapliczka św. 
Huberta usytuowana w Ustroniu Dobce 
ufundowana przez Koło Łowieckie „Je-
lenica” oraz Nadleśnictwo Ustroń. 

Wojsław Suchta

Poczet sztandarowy Koła Łowieckiego „Jelenica”.                                              Fot. W. Suchta

ODZNACZENI  MYŚLIWI
Mszą w kościele pw. św. Klemensa roz-

poczęto obchody 70. rocznicy powołania 
Koła Łowieckiego „Jelenica” w Ustroniu. 
Wnętrze kościoła efektownie przystrojo-
no, wręcz odczuwać można było las ze 
zwierzyną. Wszystkich witał proboszcz 
rzymskokatolickiej parafii św. Klemensa 
ks. kanonik Antoni Sapota. Obecny był 
także proboszcz parafii ewangelicko augs-
burskiej ap. Jakuba Starszego ks. radca 
Piotr Wowry.

Kazanie wygłosił ks. A. Sapota mówiąc  
o wielkiej roli modlitwy w życiu człowieka. 
Życzenia myśliwym złożył ks. P. Wowry, 
podkreślając ich rolę w ochronie przyrody.

Następnie z kościoła udano się do Ja-
szowca do Regionalnego Leśnego Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej „Leśnik”, gdzie 
zaproszonych gości witał prezes Henryk 
Chowaniok. List gratulacyjny w imieniu 
władz samorządowych Ustronia złożyli 
przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz 
i burmistrz Ireneusz Szarzec. Odebra-
no też życzenia od prezesa Beskidzkiej 
Okręgowej Rady Łowieckiej Francisz-
ka Strzałki, zastępcy komendanta policji  

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem św. Klemensa.                                                                                                                         Fot. W. Suchta

*  *  *
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Zdaniem 
Burmistrza

O zaopatrzeniu w wodę mówi bur-
mistrz Ireneusz Szarzec.

*  *  *
W ostatnim czasie sporo się mówi 

o zagrożeniu braku wody, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o wodę do celów pitnych  
i bytowych.

W tym roku opadów w naszym terenie 
było mało, a do tego słoneczne wakacje 
i wysokie temperatury przełożyły się 
na niskie poziomy wody w zbiorni-
kach. Ustroń w wodę zaopatrywany jest  
przez wodociągi komunalne z zapory  
w Wiśle Czarnem, a dodatkowo zasilany 
ujęciami w Pogórzu. Do tego mamy uję-
cia lokalne na ciekach znajdujących się na 
terenie miasta. Sporo osób posiada włas-
ne studnie, zwłaszcza w gospodarstwach 
rolnych. Woda ze studni wykorzystywana 
jest do celów gospodarczych i hodowli 
zwierząt. Tu sytuacja jest najtrudniej-
sza, gdyż w studniach zlokalizowanych 
wysoko czy w górach, wody zaczęło już 
wcześniej brakować. 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej do 
tej pory, nawet w sytuacji trudnej, nie 
wprowadziły ograniczeń w korzystaniu 
z wody, tym niemniej apelowaliśmy  
o racjonalne i oszczędne gospodarowanie 
wodą, by starczyło jej dla wszystkich. 
Stan wody w zbiorniku w Wiśle Czarnem 
był od wielu lat najniższy. To zjawisko 
było dość niepokojące zwłaszcza przed 
zimą. Największe zagrożenie pojawia 
się wtedy, gdy ziemia zostaje zmrożona, 
a wtedy późniejsze opady, czy topnienie 
śniegu nie są w stanie uzupełnić zaso-
bów. Październik i listopad kojarzą się 
nam ze złotą polską jesienią, ale także 
z opadami deszczu, które uzupełniają 
poziom wody. W  tym roku deszczowych 
dni praktycznie było niewiele, ale udało 
się zrekompensować braki powstałe  
w drugiej połowie roku. Pamiętajmy, że 
na przełomie sierpnia i września zasoby 
wody obliczano na miesiąc. Wszyscy 
oczekiwali deszczu.

Z informacji Wodociągów Ziemi 
Cieszyńskiej wynika, że poziom wody  
w zbiorniku w Wiśle Czarnem się pod-
niósł i obecnie dopływ jest większy od 
odpływu. Sytuacja się ustabilizowała, 
a dotyczy to wód powierzchniowych, 
natomiast w wielu studniach nadal brak 
wody. Mieszkańcy zgłaszają się do WZC 
o podłączenie do sieci wodociągowej.
Przed trudnymi decyzjami stoją gesto-
rzy wyciągów narciarskich korzystający  
z wody bezpośrednio z Wisły lub włas-
nych ujęć. 

Teraz oczekujemy na śnieżną zimę,  
a pierwsze opady śniegu zapewne będą 
topnieć co dodatkowo zasili zbiorniki 
wody. Mam nadzieję, że zimowe i wio-
senne opady sprawią, że wody będzie wy-
starczająco dużo.                   Notował: (ws)

Podczas sesji wyborczej Synodu 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego, która odbyła 
się 21 listopada w budynku Augustana  
w Bielsku-Białej, zdecydowano, że nowym 
zwierzchnikiem Diecezji Cieszyńskiej zo-
stanie ks. dr Adrian Korczago. Zastąpi on 
na stanowisku biskupa Pawła Anweilera, 
który przechodzi na emeryturę. Delegaci 
Synodu wybierali spośród trzech kandy-
datów, wytypowanych przez konferencję 
duchownych, ks. A. Korczago otrzymał 60 

głosów, proboszcz Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Ustroniu ks. radca Piotr 
Wowry – 27 głosów, ks. dr Grzegorz 
Giemza – 23 głosy. 

Konsekracja nowego biskupa odbędzie 
się podczas uroczystego nabożeństwa  
6 stycznia 2016 roku w kościele Jezuso-
wym w Cieszynie.

Ks. dr Adrian Korczago ma 51 lat. Po 
studiach na Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie został ordy-
nowany 22 stycznia 1989 roku w Zabrzu.  
Z dniem ordynacji został wikariuszem pa-
rafii w Ustroniu. Uczestniczył w budowie 
parafii w Bładnicach, w 2000 roku został 
jej pierwszym proboszczem. 

Od 1991 roku prowadzi zajęcia  
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej, specjalizuje się w duszpasterstwie, 
homiletyce oraz kontaktach pastoralnych. 
Prowadził również zajęcia z duszpaster-
stwa wśród dzieci, katechetyki, metodyki 
katechetycznej i liturgiki dla studentów 
pedagogiki o specjalności edukacja re-
ligijna w Filii Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie. 

W 1995 roku przebywał na stypendium 
zagranicznym na Uniwersytecie w Bonn, 
a w 2004 roku został doktorem teologii 
ewangelickiej. Pełni obowiązki kierownika 
Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycz-
nej (Sekcji Teologii Ewangelickiej) ChAT. 

Od 2002 roku członek Synodu Kościoła, 
przewodniczący synodalnej komisji ds. 
edukacji i wychowania chrześcijańskiego 
oraz ds. pastoralnych. Członek Konsystor-
skiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła.  
W latach 2011 - 2015 Generalny Wizytator 
Nauczania Kościelnego. Od 2007 roku jest 
dyrektorem Instytutu Pastoralnego Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a od 
2008 opiekunem duchowym studentów 
luteran ChAT. W latach 2008-2015 wice-
przewodniczący Światowej Organizacji 
Duszpasterstwa Interkulturalnego SIPCC 
(Society for Intercultural Patoral Care and 
Counselling). W latach 2010-2015 prezes 
Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii 
Pastoralnej w Polsce (TPiPP). 

W 2013 roku mianowany, a w 2015 roku 
wprowadzony w urząd proboszcza parafii 
w Goleszowie. Ks. Adrian Korczago jest 
żonaty i ma dorosłą córkę. 

Na podstawie luteranie.pl
Monika Niemiec

NOWY
BISKUP

CIESZYŃSKI

47/2015/4/R

*  *  *

Ks. dr Adrian Korczago wygłosił kazanie 
podczas tegorocznych Dni Jakubowych.   

Fot. M. Niemiec
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„Zajrzyj do swojej spiżarni” to hasło akcji, mającej na celu za-
gospodarowanie przeterminowanej żywności. W każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można Inaczej” w ramach projektu grantowego „Pracownia ta-
lentów” Fundacji Tesco Dzieciom przed budynkiem biblioteki koło 
rynku będzie wystawiać pojemniki na przeterminowaną żywność 
bądź ze zbliżającym się terminem ważności. Zebrane produkty 
trafią do schronisk dla zwierząt oraz zostaną wykorzystane podczas 
zajęć plastycznych w Ośrodku. Zbierane są produkty suche: kasze, 
makarony, ryż, groch, fasola, suchy chleb.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” 
otwarło gabinet pomocy psychologicznej, który oferuje bezpłatne 
konsultacje z psychologiem dla dzieci i rodzin borykających się  
z problemem przemocy domowej. Zgłosić może się każdy  
z członków rodziny, również dzieci. Konsultacje odbywać się będą  
w Ośrodku w budynku biblioteki przy rynku. Zapisy pod numerem 
tel.: 500 231 259 lub 33 854 33 99 w godz. 8-16. Pomoc oferowana 
jest w ramach projektu „Bezpieczne dzieciństwo”, dofinansowanego 
przez Fundację „Dzieci Niczyje”.

AKCJE  MOŻNA  INACZEJ

20 listopada w jednym z pomieszczeń 
biurowych przy ul. 9 Listopada wyda-
wana była bezpłatnie żywność w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś-
ciowa 2014-2020. Jego celem jest dotarcie  
z pomocą żywnościową do osób najbar-
dziej potrzebujących w całej Polsce. 

W Ustroniu po produkty spożywcze 
zgłosiło się ponad 160 osób, które wcześ-
niej uzyskały skierowania z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tego bo-
wiem programu pomocowego, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym  sko-
rzystać mogą osoby spełniające określone 
kryteria. 
– Z tej formy pomocy mogą skorzy-
stać osoby i rodziny znajdujące się  
w trudnej sytuacji życiowej, których do-
chód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego, czyli 951 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej i 771 zł dla osoby  

w rodzinie – wyjaśnia kierownik MOPS 
Zdzisław Dziendziel. – Wydaliśmy 167 
skierowań, które w wielu przypadkach 
dotyczą rodzin, więc w sumie pomocą 
objętych zostanie 451 mieszkańców na-
szego miasta. Nie czekaliśmy aż osoby 
potrzebujące się zgłoszą, nasi pracownicy 
kontaktowali się z podopiecznymi MOPS 
i zachęcali do wypełnienia oświadczenia 
oraz odebrania żywności. 

Produkty przydzielane są na każdego 
członka rodziny, a mogą to być makarony, 
ryż, kasza jęczmienna, kawa zbożowa, 
płatki kukurydziane, mleko, ser, groszek 
z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat 
pomidorowy, dżem, mielonka wieprzowa, 
klopsiki, cukier, olej rzepakowy. Akcja 
potrwa co najmniej do czerwca 2016 roku, 
a żywność będzie rozprowadzana raz  
w miesiącu. W ostatni piątek wydawano 
po 2 opakowania na osobę płatków kuku-
rydzianych, puszek z klopsikami w sosie  

i cukru oraz 4 opakowania kawy zbożo-
wej. Za miesiąc będzie inny asortyment.
– Nie wszyscy wiedzieli, jak żywność 
będzie wydawana, niektórzy myśleli, że 
to, co dostaną, zależeć będzie od tego, 
kiedy przyjdą. Dlatego też część osób 
zjawiła się przed lokalem już o godz. 
7. Parę minut po godz. 9 zaczęliśmy 
wydawanie. Był duży ruch, w pew-
nym momencie oczekiwało prawie 50 
osób – tłumaczy Justyna Kostuchowska  
z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
oddział w Bielsku-Białej (PKPS), który 
jest partnerem lokalnym realizującym 
dystrybucję żywności na terenie Ustronia. 

PKPS wynajęło pomieszczenie na czas 
rozdawania żywności, ale koszty są bardzo 
duże. Więcej pieniędzy można by przezna-
czyć dla potrzebujących, gdyby znalazł się 
w mieście bezpłatny lokal na jeden dzień 
w miesiącu. Program nie dopuszcza do 
wydawania produktów z samochodu. 

W piątek od godz. 9 do 16 człon-
kowie Komitetu w sposób dyskretny, 
grzeczny, ale też sprawny przyjmowa-
li kolejnych ludzi, którzy okazywali 
skierowanie z MOPS, dowód osobisty  
i podpisywali potwierdzenie odbioru. 
– Program jest realizowany od czerwca, 
a skorzystało z niego tylko 30 procent 
gmin w Polsce. Ustroń nie przystąpił do 
programu, więc sami zgłosiliśmy chęć 
prowadzenia go w waszym mieście.  
W Bielsku-Białej, Cieszynie również nasz 
komitet zajmuje się rozdawaniem żywno-
ści, ale niektóre gminy same skorzystały 
z tej możliwości i realizują program we 
własnym zakresie. 

Nie łudźmy się, że w Ustroniu nie ma lu-
dzi, którym brakuje pieniędzy na jedzenie. 
Zainteresowanie akcją było duże, przed 
godz. 15 zgłosili się już niemal wszyscy 
zakwalifikowani do programu. 

PKPS mogłoby przywieźć więcej żyw-
ności, ale koszty są nie do przeskoczenia. 
Chyba, że ktoś z Ustronia mógłby ją 
bezpłatnie przywieźć z Bielska-Białej. 
Kolejne terminy wydawania żywności to 
21 i 22 grudnia 2015 r. 

                                      Monika Niemiec

POTRZEBNA  ŻYWNOŚĆ
Żywność wydawali: pan Tomasz, Maciej Kowalski, Justyna Kostuchowska, Mariola  
Saruga.                                                                                                                  Fot. M. Niemiec                               

Każdego dnia w Ośrodku „Można Inaczej” dzieci odrabiają za-
dania, czytają, jedzą obiad, uczestniczą w zajęcia terapeutycznych, 
a że lepiej niż słowa trafiają do nich obrazy, bardzo potrzebny jest 
telewizor. Jeśli ktoś posiada niepotrzebny telewizor, pracownicy 
Ośrodka bardzo proszą o przekazanie go dzieciom (ze względu 
na brak miejsca, musi być płaski). Bardzo przydałaby sie również 
kanapa. Podopieczni Ośrodka serdecznie dziękują panu Arturowi 
Kluzowi, przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń za przekazanie 
kina domowego.                                                                      (mn)

*  *  *

Twórczość podopiecznych Ośrodka.
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Muzeum Marii Skalickiej ma charakter 
bibliofilsko-artystyczny i związane jest 
głównie z książką, ekslibrisem, sztuką,  
a zwłaszcza grafiką. Prowadzi działalność 
wystawienniczą i edukacyjną, związaną  
z historią i kulturą regionu Śląska Cieszyń-
skiego po polskiej i zaolziańskiej stronie.

Oprócz wielu innych ważnych tematów, 
od 2005 r. Muzeum Marii Skalickiej pro-
wadzi cykl spotkań i wystaw pn. „Twórcza 
obecność Polaków na Zaolziu”. Zapraszamy 
polskich działaczy, artystów, pisarzy, poe-
tów, aktorów. Wiele było spotkań, prelekcji, 
wystaw i koncertów z udziałem Zaolzian. 
Dotychczas gościliśmy m.in.: wielokrotnie 
chór Collegium Canticorum, zespół TA 
GRUPA, prof. Daniela Kadłubca, dr Józefa 
Wierzgonia, Bronisława Firlę w charakterze 
artysty, jak i kombatanta, który walczył 
w armii Władysława Andersa. Na Zaolziu 
żywe są tradycje ludoznawcze, zatem nie 
zabrakło ani Jana Szymika – autora książki 
pn Doroczne zwyczaje zwyczaje i obrzędy 
na Śląsku Cieszyńskim ani Leszka Richtera 
– szefa Sekcji Ludoznawczej PZKO, także 
dudziarza Otmara Kantora i innych. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się także dzia-
łacze i artyści. Gościliśmy m.in.: Renatę 
Putzlacher z kawiarni literackiej Avion, 
Władysława Milerskiego - autora Zachod-
niocieszyńskiego słownika gwarowego, 
dr Józefa Szymeczka - prezesa Kongresu 
Polaków w RC, wieloletniego, aktualnie 
honorowego prezesa Macierzy Szkolnej  
w RC - Janusza Brannego, także Danutę 
Chwajol z Międzygeneracyjnego Uniwersy-
tetu Regionalnego, Władysława Owczarzego 
z Głosu Ludu, Stowarzyszenie fotografików 
z Czeskiego Cieszyna oraz PTTS Beskid 
Śląski z okazji 90.lecia istnienia. Nieza-
pomniane było spotkanie z poetką Anielą 
Kupcową, moderowane przez prof. Danie-
la Kadłubca. Wielu było artystów, m.in.: 

Antoni i Władysław Szpyrcowie, redaktor 
Kazimierz Kaszper, poeta Jacek Sikora,  
a także Wiesława Branna – etnograf i Darek 
Jedzok – podróżnik i felietonista Zwrotu.

Scena Polska reprezentowana była na 
spotkaniach przez dyrektora Karola Suszkę i 
aktorów: śp. Ryszarda Malinowskiego, Hali-
nę Pasekovą, Barbarę Szotek-Stonawski. Nie 
zabrakło też Sceny Bajka, której aktorzy czy-
tali dzieciom bajki z okazji Dobra-NOCKI 
w Muzeum. Scena Bajka wystawiła u nas 
swoje kukiełki, pacynki i marionetki, a była 
to niezwykle kolorowa wakacyjna wystawa 
pn. Lalki z Bajki i koniki bujane. Aktywnie 
współpracujemy ze Sceną Polską. Od 5 lat 
jeździmy regularnie - aktualnie 80 osób - 
na spektakle Sceny Polskiej. Dotychczas 
obejrzeliśmy 37 spektakli. Swego czasu 
zorganizowaliśmy dużą wystawę plakatu 
teatralnego tej Sceny. Z innych wystaw warte 
odnotowania są: naiwne malarstwo na szkle 
– Antoniego Szpyrca, malarstwo Oskara 
Pawlasa, galeria ekslibrisów Zbigniewa 
Kubeczki, akwaforty Bronisława Liberdy, 
malarstwo Bronisława Firli, a ponadto wy-

stawa plakatów teatralnych, regionalnych 
takich festiwali jak: Kino na granicy, Teatr 
na granicy, Skarby z cieszyńskiej trówły 
autorstwa Władysława Szpyrca. 

W stałej ekspozycji w naszym Muzeum 
prezentujemy m.in. obraz Oskara Pawla-
sa, Gustawa Fierli, akwaforty Bronisława 
Liberdy, ekslibrisy Zbigniewa Kubeczki  
i Cieszyńskie niebo - artystyczną mapę wy-
konaną przez Władysława Szpyrca. 

Po 1989 roku ożywiła się znacznie kultu-
ralna wymiana trans graniczna, na Zaolziu 
znacznie wzrosło wydawnictwo polskich 
książek i publikacji. Muzeum nasze groma-
dzi je w dziale bibliotecznym Współczesne 
cieszyniana, są to m.in.: Biuletyny Ludo-
znawcze, Doroczne zwyczaje i obrzędy na 
Śląsku Cieszyńskim - Jana Szymika, Zioła 
na kamieniu, albo Cieszyniaków poczet 
własny - Kazimierza Kaszpera, Za późno na 
wiosnę – poezja Jacka Sikory, Po naszymu, 
pieszo i na skrzidłach - Anieli Kupiec, Tu 
żyje się bez starości, Godki śląskie - Józefa 
Ondrusza, W kawiarni Avion, której nie ma 
- Renaty Putzlacher, A jednak zostanie… 
monografia gimnazjum orłowskiego (1909-
2009) – swego czasu kuźni inteligencji 
polskiej na Zaolziu, Augsburski Kościół 
Ewangelicki w czechosłowackiej części 
Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950 
autorstwa Józefa Szymeczka, Pamiętnik sta-
rego nauczyciela - Jana Kubisza, Zachodnio-
cieszyński słownik gwarowy – Władysława 
Milerskiego oraz wiele innych.

Na temat historii Śląska Cieszyńskiego  
i Zaolzia wielokrotnie prelekcje wygłasza-
ły: historyk Halina Szotek i Władysława 
Magierowa.

Na dużą uwagę zasługuje polski miesięcz-
nik społeczno-kulturalny Zwrot, redagowa-
ny pięknie, profesjonalnie. Prenumerujemy 
go już od 9 lat (2007) i udostępniany zain-
teresowanym. 

Gościliśmy również dwóch poetów cie-
szyńskich, Zbigniewa Macheja i Jerzego 
Kronholda, którzy przez wiele lat byli am-
basadorami kultury polskiej w Czechach i na 
Słowacji, pełniąc ważne urzędy. Zbigniew 
Machej – był wicedyrektorem Instytutu 
Polskiego w Pradze, dyrektorem Instytutu 
Polskiego w Bratysławie oraz wicedyrekto-
rem Międzynarodowego Funduszu Wyszeh-
radzkiego w Bratysławie.

Jerzy Kronhold był dwie kadencje konsu-
lem generalnym RP w Ostrawie oraz dyrek-
torem Instytutu Polskiego w Bratysławie. 

                                          Irena Maliborska 

TWÓRCZA OBECNOŚĆ 
POLAKÓW NA ZAOLZIU

Wielką radość sprawił nam pan Zbigniew Niemiec, kiedy w czwartek 8 październi-
ka przybył z wizytą do naszego muzeum wraz z grupą gości z Zaolzia, a konkretnie 
z Karwiny- Raju. Była to dla nas kolejna okazja spotkania się z zaolziańskimi  Pola-
kami. Ten kto doświadczył „granicy”, która do 1989 roku boleśnie dzieliła społecz-
ność nadolziańską – głównie rodziny, przyjaciół, a także paraliżowała współpracę 
instytucji kultury, działaczy i artystów - ten zrozumie, że otwarcie się na sąsiadów 
zza Olzy jest działaniem proeuropejskim, jednoczącym mieszkańców pogranicza 
z obu brzegów Olzy, a przecież wielu ustroniaków ma swoje korzenie na Zaolziu.

Halina Szotek Bronisław Firla

Leszek Richter Karol Suszka
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35  LAT CHÓRU  AVE

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa ks. 
Antoni Sapota przywitał licznie zebranych 
w Czytelni Katolickiej gości, a byli wśród 
nich członkowie rodzin, przyjaciele, dawni 
chórzyści. Mogli sobie przypomnieć, a ci, 
którzy nie należeli do chóru od początku, 
poznać historię zespołu. Nie brakowało 
w niej trudnych momentów, konfliktów, 
tułaczki, nie brakowało też zaangażowania, 
determinacji i wspaniałych ludzi. Andrzej 
Szcześniewski wspominał, że Ave powstało 
z połączenia dwóch chórów – działającego 
przy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Polanie 
i chóru z Parafii pw. św. Klemensa. Uhonoro-
wał postacie Ferdynanda Suchego i Mariana 

Żyły, opowiedział, jak chórzyści spotykali 
się ukradkiem podczas stanu wojennego  
w domu jego brata Adama lub u pani Zofii 
Kozieł, jak zyskali miejsce do prób w po-
wstającym dopiero kościele w Hermanicach. 
Po wielu perypetiach chór Ave od 1995 roku 
działa przy parafii w centrum Ustronia, po-
dobnie jak założone rok później Stowarzy-
szenie pod nazwą „Parafialny Chór Ave”. Za 
pomocą zdjęć działalność Ave przedstawił 
Roman Zabdyr. Chórzyści żywo reagowali 
na fotografie z pielgrzymek, koncertów 
w całej Polsce i za granicą, z audiencji  
u Jana Pawła II, jednak najwięcej emocji 
wzbudzały bardziej prywatne zdjęcia – ze 

ślubów, chrzcin, wycieczek, czy nawet 
kąpieli. Bohaterką wielu z nich była Ali-
cja Adamczyk – wieloletnia dyrygentka 
Ave, która rozpoczęła współpracę z chó-
rem jeszcze jako studentka. Po oficjalnej 
historii, kronice fotograficznej przyszedł 
czas na bardzo prywatne i wzruszające 
wspomnienia. Podzielili się nimi Maria 
Krysta i Adam Szcześniewski. Jednak na 
jubileuszu chóru najważniejsza powinna 
być muzyka i śpiew i tych oczywiście 
nie zabrakło. Recytatorki – Anna Puzoń  
i Daria Cieślawska – przedstawiały pieśni 
oparte na tajemnicach różańca. Była to 
prawdziwa uczta dla ucha. 

Chórowi cały wieczór akompaniował 
Andrzej Sikora, jednak po koncercie mu-
siał wyjść zza klawiszy, by odebrać tytuł 
Członka Honorowego Stowarzyszenia 
Czytelnia Katolicka, tradycyjnie nadawany 
podczas Dni Klemensowych. W uzasad-
nieniu czytamy: „W dowód uznania za 
promowanie wartości chrześcijańskich  
w kulturze oraz za działalność charytatyw-
ną na rzecz wspólnoty parafialnej”.

Życzenia urodzinowe rozpoczęła Wanda 
Mider wierszem, przeczytanym przez Te-
resę Szczepanek. Z kwiatami i winszami 
podeszli do jubilatów przedstawiciele 
chóru Sonata z Kalet z burmistrzem tego 
miasta Klaudiuszem Kandzią, ks. radca 
Piotr Wowry z członkami Chóru Ewange-
lickiego, prezes Halina Fober i Magdalena 
Herzyk ze Stowarzyszenia Estrada Ludo-
wa „Czantoria”, małe artystki z Estrady 
Regionalnej „Równica”, przedstawiciele 
chóru z Goleszowa, chóru z Luhaczowic 
przedstawiciel Michała Bożka właściciela 
firmy „Ustronianka”, osoby prywatne. 

Na obchodach nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli władz miasta. Burmistrz 
Ireneusz Szarzec oraz wiceprzewodnicząca 
RM Anna Rottermund poinformowali o 
przyznaniu chórowi nagrody pieniężnej 
w wys. 3000 zł, Alicję Adamczyk uho-
norowano tytułem „Zasłużony dla Miasta 
Ustronia”. Każdy z chórzystów otrzymał 
upominek od ks. A. Sapoty, któremu dzię-
kowano za owocną współpracę.   

Monika Niemiec

Życzenia od Czantorii.          Fot. M. Niemiec

Różne są obchody jubileuszy, huczne lub ciche i we własnym gronie. Najtrudniej 
połączyć wielką pompę z przyjacielską atmosferą, ale udało się to członkom Chóru 
Ave, który w piątek 13 października obchodził 35. rocznicę rozpoczęcia działalności. 

Koncert jubileuszowy odbył się w Czytelni Katolickiej.                                 Fot. M. Niemiec

Uhonorowano A. Sikorę.         Fot. M. Niemiec Nagrody od władz miasta.   Fot. M. Niemiec
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– Teresa urodziła się niedaleko Jarosła-
wia, a jej nauczycielem w Liceum Sztuk 
Plastycznych był ojciec znanej ustroń-
skiej malarki Elżbiety Szołomiak, która 
również tę szkołę ukończyła – mówi-
ła na wstępie Danuta Koenig, naczel-
nik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki UM. – Po szkole pracowała  
w różnych przedsiębiorstwach jako dekora-
torka, bo takie były czasy, że wszystkie za-
kłady pracy zatrudniały swojego plastyka,  
a jego zadaniem było przygotowywanie 
scenografii na uroczystości patriotyczne  
i partyjne. Teresa pracowała najpierw w 
Nowym Sączu, potem w Jaworznie, a 
później wzięła ślub i razem z mężem przy-
jechała na Kubalonkę do sanatorium prze-
ciwgruźliczego, gdzie prowadziła plastycz-
ne zajęcia terapeutyczne. Ja sama z Teresą 
spotkałam się, gdy pracowałam w Szkole 
Podstawowej nr 1, a ona prowadziła tam 
kółko plastyczne. Prowadziła je wspaniale 
i przekazywała dzieciom dużo pozytyw-
nej energii, ciepła oraz... najróżniejszych 
materiałów, które zdobywała we włas-
nym zakresie. Już wtedy była zatrudniona  
w PSS-ie. W tamtych czasach miałam rów-
nież przyjemność odwiedzić jej pracow-
nię, która mieściła się na ul. Ogrodowej,  
w budynku, gdzie teraz sprzedawane są 
okna. Wspólnie organizowałyśmy pierw-
sze prezentacje prac dziecięcych w „Pra-
żakówce”, które nosiły znamiona profesjo-
nalnych wystaw, miały wspaniałą oprawę, 
a dzieci czuły się jak prawdziwi artyści. 

D. Koenig opowiedziała też o ciekawym 
zdarzeniu z 1983 roku, kiedy to organizo-
wała w amfiteatrze Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Artystycznych. Na nic nie było 
pieniędzy, więc dekoracje trzeba było 
organizować samodzielnie. Żeby głosy 

MISTRZOWSKIE PORTRETY

uczestników nie „uciekały” za scenę, po-
wstała scenografia w formie horyzontu 
z pasów materiału. Kiedy wieczorem 
przyszedł ją zobaczyć I sekretarz PZPR  
w mieście i inni oficjele, wybuchł skandal, 
bo horyzont był w kolorach papieskich,  
a właśnie oczekiwano na przyjazd papieża 
Jana Pawła II, który miał odbyć swoją 
drugą pielgrzymkę do ojczyzny. 
– Teresa wpadła na genialny pomysł, 
żeby wykorzystać elementy dekoracyjne, 
kwiaty z bibuły i zakryć nimi te kolory. 
Jechałyśmy na rowerach do jej pracow-
ni, a potem z powrotem z girlandami 
na szyi, bukietami na kierownicy, bo  
w tych nerwach nie wzięłyśmy żadnych to-
reb. Pracowałyśmy do późnego wieczora,  
a pomagał nam jeszcze Karol Kubala. 

Rano dokupiłam wstążek, a mój tata przy-
jechał z drabiną i je przypinał. Dzięki 
pomysłowości i talentowi Teresy impreza 
była uratowana – wspominała D. Koenig. 

Dla pani Teresy zagrała wschodząca 
gwiazda gitary Radek Stojda. Znany już 
nawet z telewizji chłopak kojarzony jest 
przede wszystkim z gitarą elektryczną. 
Jednak w środę najpierw zagrał na gitarze 
klasycznej, a dopiero później „dał czadu” 
z prądem. 

Zbigniew Niemiec podjął się opowie-
dzenia o twórczości Teresy Skrzypulec:
– Muszę powiedzieć, że Terasa trochę nas 
zaskoczyła, bo jest to jej pierwsza wystawa 
indywidualna. Do tej pory dawała się po-
znać poprzez jeden, dwa obrazy na wysta-
wach zbiorowych i dopiero teraz możemy 
docenić całe bogactwo jej twórczości. 
Mamy tutaj kwiaty, martwą naturę, pejzaże 
i rewelacyjne portrety. Szczerze mówiąc, 
smreki i Czantorię, jeszcze się jakoś da 
wymalować, natomiast portret to wyższa 
szkoła jazdy i tu się nie da oszukiwać. One 
świadczą o mistrzostwie Teresy. 

Z. Niemiec zaprosił do oglądania wysta-
wy, bo jak stwierdził: „Jest na czym oko 
zawiesić”. Oczywiście każdemu co innego 
się podoba, o gustach się nie dyskutuje, ale 
obraz Teresy Skrzypulec na pewno warto 
mieć na ścianie.            Monika Niemiec

Dla jubilatki na gitarze klasycznej i elektrycznej zagrał Radek Stojda.            Fot. M. Niemiec

Bardzo sympatyczny, ciepły, rodzinny, bogaty w emocje, wspomnienia i rozmowy 
był wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa Teresy Skrzypulec, który odbył 
się 18 listopada w Galerii Rynek. Bohaterka wieczoru wyglądała na zdziwioną tak 
dużą liczbą znakomitych gości, wśród których był przewodniczący Rady Miasta 
Artur Kluz, radny Stanisław Malina, przyjaciele, sąsiedzi, rodzina oraz koleżanki  
i koledzy ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” z prezesem i właścicielem Galerii 
Kazimierzem Heczko. 

T. Skrzypulec i jej obrazy olejne.                                                                                                                                                   Fot. M. Niemiec
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47/2015/5/R

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

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

47/2015/7/R

47/2015/6/R

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Od paru lat nie jestem już mieszkanką Ustronia, ale nadal jestem 

stałą czytelniczką Gazety. Bo jak czytam to wiem co się dzieje 
w moim ukochanym Mieście!

Już dwa razy „zbierałam się” do napisania do Was i za każdym 
razem powodem był felieton p. Andrzeja Georga. Nie podobało 
mi się, że autor porusza tematy polityczne; że nie tylko ujawnia 
własne poglądy ale usiłuje je narzucać (przyznaję, w zawoalowa-
nej formie czytelnikom. Felieton powyborczy, który sprowokował 
odpowiedzi „pozwanych”, kazał odezwać się i mnie. Wprawdzie 
nie jestem nikim znanym (a już na pewno nie p. Andrzejowi 
Georgowi), ale myślę że „głos ludu” też powinien być brany pod 
uwagę. „Gazetę Ustrońską” uwielbiam m.in. za to, że nie ma 
w Niej polityki. Wiadomo – ile ludzi, tyle poglądów politycznych. 
Kłótnie na ten temat dzielą obcych i bliskich sobie ludzi. Gazeta 
była wolna od tych treści i dlatego tak cudownie się ją czytało! 
Nie można tego psuć, bo stanie się jedną z wielu. Jeżeli mam 
ochotę na polityczny dyskurs, to mogę wybierać wśród tysiąca 
artykułów, audycji i programów w mediach. Ale „Ustrońska” 
niech będzie jak najdalej od tego. Nawet jeśli pan Andrzej Georg 
chce się dzielić swoimi polityczno – światopoglądowymi prze-
myśleniami, to niech to robi gdzie indziej, a nie psuje wizerunku 
„Gazety Ustrońskiej”. Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Jako mieszkanka naszego miasta Ustroń chciałam zwrócić 
uwagę na artykuł z gazety Głos Ziemi Cieszynskiej na temat nowej 
choinki świątecznej, a zarazem jej ceny. Koszt takiej ozdoby, która 
stanie na rynku wyniesie 60.5 tys. Sztuczne drzewko wysokie na 13 
metrów będzie ozdabiało Ustroń już od grudnia. Pragnę przypo-
mnieć że drzewko które stało rok temu przeszło renowację i nadal 
mogło ozdabiać miasto,więc po co wydawać pieniądze z budżetu 
miasta jak i tak choinka wylądowała w piwnicy. Nie dziwię się, że 
pan Stanisław Malina skrytykował pomysł kupna nowej choinki, 

pieniądze można byłoby zainwestować w coś bardziej przydatnego 
dla miasta jak i mieszkańców. Ustroń przyciąga turystów, mamy 
ładnie zagospodarowane miasto, nowe place zabaw, park rekrea-
cyjny, wiele ośrodków wypoczynkowych, wyciągi narciarskie itp. 
Taka choinka na pewno przykuje uwagę wczasowiczów, ale czy ich 
będzie więcej? Świąteczne ozdoby, które pojawiają się już począt-
kiem grudnia bardzo ładnie ozdabiają Ustroń, wszędzie czuć świą-
teczne klimaty, więc czy jest nam potrzebna nowa ozdoba? Zawsze 
znajdą się przeciwnicy jak i zwolennicy nowego zakupu, lecz czy 
Ustroń na to stać?  Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

*  *  *

 24 listopada  Miejską Bibliotekę Pub-
liczną odwiedził pisarz Kazimierz Szy-
meczko. W tym dniu odbyło się podsu-
mowanie konkursu plastycznego „Moje 
ulubione postaci z kreskówek”. Uczestni-
czyło w nim około 250 przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych z Ustronia. 
Jury w składzie: Monika Niemiec, Kazi-
mierz Heczko i Krzysztof Krysta wyróżniło 

29 prac, a zaproszeni laureaci przy okazji 
odbioru nagród mogli dowiedzieć się jak 
wygląda i na czym polega praca pisarza. 

Kazimierz Szymeczko mieszka w Ru-
dzie Śląskiej. Zanim został pisarzem, był 
nauczycielem, a także pracował w biblio-
tece. W 2010 r. zakończył pracę w szko-
le. W latach 2011-2013 był zatrudniony 
w ośrodkach „Caritas” w Rudzie Śląskiej 

i Mikołowie. Praca w nowym środowisku 
zaowocowała pomysłami na dwie kolejne 
książki. Obecnie utrzymuje się głównie 
z pisarstwa. 

Spotkanie w bibliotece stanowiło pew-
nego rodzaju wyzwanie ze względu na 
przekrój wiekowy uczestników (od 3 do12 
lat). Poradził sobie jednak z tym zadaniem 
i myślę, że dzieci i młodzież sięgną po 
jego książki, bo są napisane w ciekawy 
sposób. Akcja większości jest osadzona 
na Górnym Śląsku, a więc niedaleko nas, 
a bohaterami są młodzi ludzie, którzy 
przeżywają problemy typowe dla swego 
wieku. W twórczości dla młodszych od-
biorców można znaleźć echa jego pasji do 
historii („Historia Polski w opowieściach”, 
„Pomolowana historia” )

Kazimierz Szymeczko, mimo że – jak 
sam mówi – nie pisze dla nagród, a dla czy-
telników – jest zdobywcą kilku wyróżnień, 
m. in. w 2013 otrzymał tytuł Ambasadora 
Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Mło-
dzieżowej za: …propagowanie barwnej, 
poprawnej, nacechowanej uczuciami pol-
szczyzny wśród najmłodszych. (Fundacja 
im. Krystyny Bochenek; Rada Języka 
Polskiego). 

Prace wyróżnione w konkursie plastycz-
nym można obejrzeć w Oddziale dla Dzieci 
MBP, gdzie wiszą wszystkie wyróżnione 
dzieła i część prac uczestników, bo nie-
stety nie wszystkie udało się zmieścić. 
Zapraszamy również po książki Kazimie-
rza Szymeczki.            Beata Grudzień
 

 

SPOTKANIE  Z  PISARZEM
K. Szymeczko opowiadał o swojej pracy.                                                           Fot. D. Gierdal
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KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA  KRZYŻÓWKA
50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

POZIOMO: 1) grzyb nadrzewny, 4) jest wina i …., 
6) angielska dwukółka, 8) płynie w rzece, 9) element 
wodociągu, 10) ozdobna taca, 11) słynny śląski kom-
pozytor, 12) wieś znana z Powstania Listopadowego, 
13) leśna borówka, 14) część kościoła, 15) serdecz-
na opieka, 16) napis na górze krzyża, 17) na wieży 
się odzywa, 18) duża papuga, 19) córka Uranosa,  
20) otwierane na oścież.
PIONOWO: 1) artystka z instrumentem strunowym, 
2) pieśń gondolierów, 3) w galopie, 4) pojemnik z atra-
mentem, 5) gatunek kaktusa, 6) szef wydziału, 7) córka 
brata, 11) bohater „Balladyny”, 13) wódz Argonautów, 
17) rosyjskie „tak”.

Hasło krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 4 grudnia. 
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DNI  KLEMENSOWE
Nagrodę w wys. 50 zł otrzymuje: Łucja Chwastek  

z Ustronia, ul. Wantuły. Zapraszamy do redakcji. 

Piotr Olszówka „Kraina zapomnianych zabawek”
Z Krainy Zapomnianych Zabawek płynie wołanie o pomoc. Nie 

wiadomo jednak, kto tej pomocy potrzebuje. Ekspedycja ratunko-
wa złożona z Bartka i jego przyjaciela, smoka preferującego posił-
ki warzywne (głównie kapustę) o dźwięcznym imieniu Chlorofil, 
ma więc nie lada zadanie. Nie tylko uratować, ale najpierw ustalić 
kogo i przed czym ratować należy. Przygoda goni przygodę, jest 
wesoło i kolorowo, ale chwilami... ach! niebezpiecznie. Doskonała 
rozrywkowa książka dla wszystkich czytelników, którzy lubią 
zwariowane przygody, cenią humor i wyobraźnię, a morał, jak to 
w każdej dobrej opowieści, też się znajdzie bez trudu.

Małgorzata Musierowicz „Feblik”
Feblik – najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz – to ciąg 

dalszy bestsellerowej "Wnuczki do orzechów". Akcja przebiega 
w czasie tych samych kilku upalnych dni sierpniowych, a dotyczy 
przełomu w życiu Ignacego Grzegorza. Humor, dobra energia, 
radość życia i ciepło – znajome postacie i zaskakujące wydarze-
nia! – jednym słowem: Jeżycjada! – Tom 21!

BIBLIOTEKA  POLECA:

zatrudni chętnych do pracy na stanowiskach: 
• MONTAŻYSTA/MONTAŻYSTKA 
• SPAWACZ, 
• USTAWIACZ MASZYN/ AUTOMATYK

Miejsce pracy Skoczów przy ulicy Góreckiej 32.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia 
(umowa o pracę). 
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: 
karina@djmwtechnik.pl  lub drogą pocztową na adres:
ul. Kuźnicza 4c, 43-450 Ustroń, 

tel. kontaktowy: 606-941-203

Polska firma DJMW Technik Sp.zoo
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TRUDNE  REWANŻE

IDĄ MROZY, A CZAD NIE ŚPI
Okres grzewczy trwa już od kilku tygodni. Synoptycy jed-

nak na najbliższe dni, a zwłaszcza noce, zapowiadają temperatu-
ry poniżej zera stopni. Straż pożarna i kominiarze apelują więc  
o bezpieczne korzystanie z urządzeń grzewczych i dokonywanie 
przeglądów przewodów kominowych. Tym bardziej, że już tej jesieni 
doszło do kilku poważnych wypadków.

Bielsko-Biała i powiat bielski każdego roku są w ścisłej czołówce 
województwa śląskiego pod względem ilości zdarzeń związanych  
z podtruciem tlenkiem węgla. Nie tak dawno właśnie z tego powodu, 
do szpitala trafiła 15-latka z Wilkowic oraz 8-latek w Czechowicach-
-Dziedzicach. Niestety, niewiele lepiej jest w innych powiatach – np. 
żywieckim czy cieszyńskim. 

Paweł Waszek, rzecznik prasowy Beskidzkiego Cechu Kominiarzy 
mówi, że kluczem do bezpiecznego użytkowania mieszkań są regu-
larne kontrole oraz czyszczenie przewodów kominowych przez komi-
niarzy. – To podstawa, o której nie wolno zapominać, a którą często 
wiele osób bagatelizuje. Ma ona jednak fundamentalne znaczenie dla 
bezpieczeństwa – zaznacza. Waszek dodaje: – Co roku przypominamy 
też ludziom, że żeby uniknąć wypadków związanych z tlenkiem węgla, 
nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych w 
mieszkaniach i domach. Należy również stosować mikrowentylacje 
(pozycja klamki ¼ lub ¾ w zależności od rodzaju okna) lub też otwie-
rać specjalne nawiewniki w oknach, które zostały w nie wyposażone, 
a także nie zatykać otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to prze-
de wszystkim gazowe podgrzewacze wody, kotły gazowe centralnego 
ogrzewania, kominki, piece węglowe lub olejowe.

W ostatnim meczu pierwszej rundy rozgrywek ligi wojewódz-
kiej juniorów, piłkarze ręczni MKS Ustroń grali na wyjeździe 
z kandydatem do tytułu drużyną Olimpii. Juniorzy Olimpii to 
bezpośrednie zaplecze zespoły pierwszoligowego, część z nich 
regularnie gra z seniorami. Piekary były w tym meczu zdecydo-
wanym faworytem, jak się okazało na boisku, potwierdzili to. 

Po meczu trener MKS Ustroń Piotr Bejnar powiedział: - Mecz 
bez emocji, Olimpia zdecydowanie mocniejsza. Od dwóch lat ten 
zespół rozwija się i w chwili obecnej jest poza naszym zasięgiem. 
Od początku przegrywaliśmy 4:0, 5:1, cień nadziei powstał gdy 
ze stanu 8:2 doszliśmy do 8:5, ale po 20 minutach zrobiło się 
15:5 i po meczu. Mecz nie do wygrania, ale mogliśmy powalczyć  
o lepszy rezultat. Niestety część moich zawodników mecz prze-
grała już w szatni nie wierząc w sukces.

Drużyna MKS Ustroń po pierwszej rundzie na premiowanym 
awansem miejscu. Jednak zadanie nie będzie proste.
–  W drugiej rundzie z zespołami sąsiadującymi w tabeli mamy 
mecze wyjazdowe. Najbliższy mecz 
prawdy w Zawierciu, Potem ciężki 
wyjazd do Rudy Śląskiej, wyjazd do 
robiących postępy Mysłowic, do Za-
brza. Zespól pozostaje w tym samym 
składzie, dwunastu zawodników tre-
nuje na bieżąco. Na pewno będziemy 
walczyć i jest szansa na miejsce pre-
miowane, ale zadanie trudne - stwier-
dza P. Bejnar.                             (ws)

1 Piekary I 14 303:187
2 Ustroń 13 226:176
3  Zawiercie 10 260:193
4  Mysłowice 9 207:185
5 Chorzów 7 212:199
6 Ruda Śl. 7 223:206
7 Zabrze 6 216:215
8 Piekary II 6 214:230
9 Sosnowiec 0 101:372

MKS Olimpia I piekary Śl. - MKS Ustroń 33:21 (19:9)
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na głębność nawet 8 m; ich źrenice pod wodą rozszerzają się, co 
znacząco poprawia wzrok w warunkach kiepskiego oświetlenia,  
a haczykowato zakończony dziób ułatwia przytrzymanie szamo-
czącą się ofiarę. W odróżnieniu od większości ptaków związanych 
ze środowiskiem wodnym, gruczoły kuprowe kormoranów nie 
produkują tłuszczowej wydzieliny, którymi można pokryć pióra 
ochronną warstwą, więc upierzenie tych ptaków przemaka. Po każ-
dym nurkowaniu kormorany muszą suszyć pióra w charakterystycz-
nej pozie, z mniej lub bardziej szeroko rozpostartymi skrzydłami. 
Oczywiście, ptaki te nurkują za rybami, które są pożywieniem.  
A mogą ich spożyć całkiem sporo – różni specjaliści od kormoranów 
podają bardzo rozbieżne dane dotyczącego dziennego spożycia ryb, 

które waha się od zaledwie 146 
g do aż 700 g. Generalnie można 
przyjąć, że kormoran niegniazdu-
jący podczas pobytu w naszym 
kraju (ok. 200 dni od kwietnia do 
października) zjada ok. 70 kg ryb, 
a para z dwoma młodymi – 246 
kg. W ostatnich mniej więcej 30 
latach liczebność polskiej popu-
lacji kormoranów dramatycznie 
wzrosła. Oto jakie informacje na 
ten temat znaleźć można w jednej 
z odpowiedzi na poselską interpe-
lację z 2012 r.: liczba kormoranów 
w naszym kraju w 2010 r. nie spa-
dała poniżej 15 000 szt. (taka wiel-
kość populacji utrzymywała się  
w styczniu, lutym oraz grudniu, 
przy czym jej szacowania dokona-
no na podstawie wielkości popu-
lacji zimującej w trakcie surowej 
zimy 2010/2011). W pozostałych 

miesiącach liczebność kormorana znacznie wzrastała, osiągając  
w maju i czerwcu 130 000 szt. (…) wielkość wyżerowywanej biomasy 
ryb przez przebywające w Polsce w 2010 r. kormorany osiągnęła 
wielkość 12 764 t. W tym samym roku śródlądowe połowy profesjo-
nalne wyniosły zaledwie 2 132 t. Zatem w warunkach Polski zasoby 
wyżerowywanych przez kormorany ryb obecnie kilkakrotnie przekra-
czają wielkość profesjonalnych śródlądowych połowów rybackich 
(dokładnie sześciokrotnie)! Czyż można zatem dłużej tolerować 
takiego „szkodnika”? Zwłaszcza, że gniazdując w koloniach liczących 
nawet 1 000 gniazd zbudowanych najczęściej na drzewach, kormo-
rany swoimi odchodami błyskawicznie prowadzą do przenawożenia  
i zatrucia gleby i obumierania drzew. No nic, tylko odstrzelić to ptasie 
tałatajstwo, uskrzydlone zło wcielone! I na nic zdają się tłumaczenia 
wielu naukowców i ekologów, że głównym pożywieniem kormoranów 
są ryby gatunków najliczniejszych, najłatwiej dostępne (np. kiełb, 
leszcz, jazgarz), a które tak się składa, że niezbyt interesują rybaków 
i wędkarzy. Rybacko-wędkarska strona sporu o kormorany przytacza 
własne szacunki, wedle których w pokarmie kormorany mają cenne 
gatunki ryb, takie jak lin (ok. 15%), szczupak (ok. 11%), okoń (ok. 
10%) sandacz (ok. 3%), a także sieja, sielawa i węgorz, a łączne straty 
przewyższają jednak znacznie obecną wartość rocznych odłowów 
konsumpcyjnych ryb śródlądowych i szacowane są na dziesiątki lub 
nawet setki milionów złotych.

Pokusa sięgnięcia do najprostszych i ostatecznych metod roz-
wiązań kormoraniego „problemu” jest przeogromna. Tym bardziej 
należy wsłuchać się w opinie ornitologów, którzy gwałtowny wzrost 
liczebności kormoranów upatrują w zanieczyszczeniu wód, a w ich 
oczyszczeniu dostrzegają możliwość samoregulacji polskiej (i nie 
tylko) populacji tego gatunku. W czystej i przejrzystej wodzie wbrew 
pozorom często jest mniej ryb, niż w wodach mętnych, ale przy tym 
żyznych. Zanieczyszczenie rzek i jezior ściekami komunalnymi  
i nawozami „odbija się” w całym łańcuchu pokarmowym: najpierw 
rośnie liczebność bakterii i pierwotniaków, potem planktonu, a następ-
nie ryb planktonożernych. Jeśli dodać do tego gospodarkę rybacką, 
nastawioną na połów dużych ryb drapieżnych oraz kłusownictwo, to 
okaże się, że to człowiek doprowadził do zwiększenia zasobności bazy 
pokarmowej kormoranów, a w efekcie do wzrostu liczebność tych pta-
ków. Zamiast więc do nich strzelać, niszczyć gniazda i lęgi, być może 
warto dążyć do oczyszczenia wód, bowiem w efekcie ubędzie kormo-
ranów. Sukces takiej regulacji kormoraniej populacji będzie odsunięty  
w czasie, ale bezkrwawy i z pożytkiem dla całego środowiska. No i małe 
są szanse, że powtórzy się przypadek wspomnianego na wstępie gołębia 
wędrownego.                                 Tekst i zdjęcia: Aleksander Dorda 

Bohaterem ostatniego artykułu uczyniłem północnoamerykańskiego 
gołębia wędrownego, który mimo zaszczytnego tytułu najliczniejsze-
go na świecie gatunku ptaka, w ciągu kilku dziesięcioleci XIX wieku 
został przez człowieka wybity i dziś ma status gatunku wymarłego. 
Dzieje tego gołębia to swego rodzaju memento, które niczym drzaz-
ga winno tkwić w pamięci wszystkim realizującym lub planującym 
działania „ograniczające” liczebność jakiegoś gatunku, z różnych 
przyczyn uznanego za nazbyt liczny, a więc szkodliwy dla środowi-
ska i człowieka. Co rusz można spotkać z opinią, że np. wilków jest  
w Polsce za dużo, powodują zbyt wiele szkód wśród zwierząt dzikich  
i hodowlanych, a więc należy przynajmniej część z nich „zredu-
kować”, czyli po prostu zabić. Spośród innych gatunków, które 
ponoć nadmiernie się w środowi-
sku „panoszą” jest otoczony złą 
medialną sławą kormoran (zwany 
czasem kormoranem zwyczajnym 
albo kormoranem czarnym). To 
przykład gatunku, którego historia 
w ostatnich kilkudziesięciu latach 
na pierwszy rzut oka jest przeci-
wieństwem tego, co stało się z go-
łębiem wędrownym, przynajmniej 
w Polsce i w naszej części euro-
azjatyckiego kontynentu. Jeszcze 
w latach 70. ubiegłego wieku kor-
morany były uważane za rzadkość, 
częściej spotykaną w piosenkach 
– pamiętne „Goniąc kormorany” 
w wykonaniu Piotra Szczepanika 
– niż na Mazurach czy wybrze-
żu Bałtyku. Jak prawie wszystkie 
gatunki ptaków w Polsce, także  
i kormoran został objęty ochroną 
prawną. Aż nagle, zdawałoby się, 
że ni z tego ni z owego, kormoranów zaczęło tu i ówdzie w szybkim 
tempie przybywać. Jako ptaki dość żarłoczne, będące na dodatek 
bardzo skutecznymi łowcami ryb w jeziorach i stawach, kormorany 
szybko stały się niepożądaną konkurencją rybaków i wędkarzy. Nic 
więc dziwnego, że wprost proporcjonalnie do wzrostu liczebności 
polskiej populacji kormoranów i masy zjadanych przez nie ryb, 
częściej i głośniej zaczęły wybrzmiewać postulaty o konieczności 
ich „redukcji”. Jak to jest z kormoranami i czy rzeczywiście jest to 
gatunek, który na skutek ochrony prawnej wymaga obecnie interwen-
cji, aby przywrócić w przyrodzie (i gospodarce rybackiej – dodajmy) 
„właściwą” równowagę? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Kormoran występuje na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem 
Ameryki Południowej i Antarktydy. Ornitolodzy wyróżniają od 2 do 
6 podgatunków w zależności od zasiedlanych przez nie obszarów. 
„Nasz” podgatunek ma jasny dziób z żółtą nasadą, czarne nogi  
i czarne pióra z metalicznym, zielonkawym połyskiem na skrzydłach 
i na szyi. W okresie godowym widoczne są białe policzki, przy czym 
początkowo białe końcówki piór tworzą jasne plamy także z tyłu 
głowy, na bokach szyi i karku, ale szybko się ścierają. Samice i samce 
mają takie same upierzenia, natomiast młode ptaki mają jasny, prawie 
że biały brzuch, który z wiekiem czernieje. Z wiekiem zmienia się 
również barwa źrenic – z młodocianego brązu na szmaragdowozielony 
u dojrzałych kormoranów. Dorosłe ptaki osiągają całkiem słuszne 
rozmiary, dorastając do 100 cm długości ciała, przy wadze od 1,8 do 
2,8 kg i rozpiętości skrzydeł do 160 cm. 

Kormorany to ptaki wędrowne – te, które lęgi odbywają w naszym 
kraju oraz w środkowej i północnej Europie, na zimę odlatują na połu-
dnie, zwłaszcza w rejon Morza Śródziemnego. Jednak coraz częściej 
w okolicach Zatoki Gdańskiej i Zalewu Szczecińskiego spotka się 
zimujące kormorany. Podobnie zresztą dzieje się w innych regionach 
kraju, ale czas trwania takiego zimowiska zależy od srogości zimy, 
a przede wszystkim od utrzymywania się niezamarzniętej wody  
w rzekach i zbiornikach wodnych. 

To właśnie z wodami – zarówno słodkimi, jak i słonymi, płytszymi 
lub głębszymi, byle tylko pełnymi ryb – związane są kormorany, na-
leżące do rzędu pełnopłetwych. Zgodnie z nazwą całego rzędu, palce 
ich nóg są połączone błoną, co oczywiście ułatwia poruszanie się  
w wodzie. W wodzie właśnie, a nie na wodzie, gdyż kormorany 
nie sprawiają wrażenia dobrych pływaków – mają ciało głęboko 
zanurzone i wysoko zadartą szyję i głowę, co sprawia wrażenie 
jakby same ptaki nie wierzyły we własne pływackie umiejętno-
ści i bały się, że zaraz utoną. Kormorany są za to doskonałymi 
nurkami, potrafiącymi w pościgu za upatrzoną ofiarą zanurkować 

Kormoran



Ze zmiennym szczęściem grają siat-
karki TRS „Siła” w rozgrywkach woje-
wódzkich. W minionym tygodniu kadetki 
przegrały z MKS „Zorza” Wodzisław 0:3, 
natomiast juniorki wygrały z UKS „Jedyn-
ką” Rybnik 3:1.

Kadetki grały z liderem grupy, w ubie-
głym roku ten zespół grał w ćwierćfinale 
mistrzostw Polski.
– Zagraliśmy jeden z lepszych meczów, 
ale przegraliśmy, prawdopodobnie  
z mistrzyniami Śląska. Nie mogliśmy się  

z rywalkami równać co do warunków fi-
zycznych. W grze obronnej nie zagraliśmy 
źle, ale siła ognia po ich stronie - mówi 
trener „Siły” Zbigniew Gruszczyk.

Juniorki wygrały z Jedynką Rybnik, 
choć w drugim secie można się było 
obawiać o końcowy rezultat. Po pewnej 
wygranej w pierwszym secie do 19, w dru-
gim nasze siatkarki prowadzą 12:6, by po 
chwili przegrywać 14:18. Seta przegrały, 
ale w dwóch kolejnych się pozbierały i bez 
problemów wygrały.
– Dziewczyny zagrały bardzo dobrze. 
Znamy rywalki i pod każdy mecz przy-
gotowujemy inną taktykę. Zagraliśmy 
rewelacyjnie, choć sędziowie popełniali 
mnóstwo błędów, niestety na naszą nieko-
rzyść. Mam dobry zespół mogący wygrać 
w grupie z każdą drużyną. Dysponuję 
optymalnym składem.                       (ws)

ZMIENNE  SIATKARKI
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ZGRUPOWANIE 
SRS 

CZANTORIA
 Od 7 do 14 listopada odbyło się zgrupo-

wanie klubu SRS Czantoria we Włoskim 
Maso Corto. Uczestniczyło w nim 17 
dzieci z naszego klubu, pod okiem dwóch 
trenerów. 

Pierwsze 2 dni były przeznaczone na 
jazdę luźną, z ćwiczeniami oraz korektą 
błędów. 

Kolejne 4 dni poświęciliśmy na trening 
slalomu giganta. Treningi były prowa-
dzone na różnych trasach ze względu na 
poziom trudności. Wieczorami podczas 
videoanalizy dzieci mogły zobaczyć ja-
kie błędy popełniają oraz postęp, który 
zrobiły. Nasi zawodnicy mieli możliwość 
podpatrzenia jak trenuje kadra Austrii 
kobiet w narciarstwie alpejskim, która w 
tym czasie również przebywała w Maso 
Corto. Mieliśmy również przyjemność 
porozmawiać oraz zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z czołową zawodniczką Pucharu 
Świata Evą Marią Brem. 

Zgrupowanie przebiegło bardzo owoc-
nie, ze względu na świetne warunki tre-
ningowe oraz słoneczną pogodę która 
utrzymała się przez cały wyjazd.

Serdecznie dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację zgru-
powania jak i jego bezpieczny przebieg. 
Dziękujemy również naszym sponsorom 
firmie TECHNICA i PROMAR. 

                                    Bartłomiej Pilch  

Bronią juniorki Siły.                                                                                              Fot. W. Suchta RUSZYŁA  LIGA
Trwają rozgrywki Amatorskiej Ligi 

Siatkówki. Wyniki ostatniej rundy: OSP 
- Belfry 0:3, Brenna - Naprzód do Tyłu 
0:3, Kasa Chorych - Kubala 3:0, Dru-
żyna A - OSP 3:1. W tabeli przewodzi 
zespół Naprzód do Tyłu, ale kolejne ze-
społy Drużyna A i Kasa Chorych rozegrały  
o jedno spotkanie mniej.                   (ws)
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Z rozmowy z architektem Tadeuszem Walarusem: Co pan ma na 
myśli mówiąc o centrum? Właściwie jest to teren przy drodze od Kuźni 
po Brzegi. Tak można powiedzieć. Ustroń nie jest takim miastem jak 
Cieszyn, Strumień, Skoczów i wiele innych miast powstających na 
prawie magdeburskim, gdzie wszystko kształtowało się od placu tar-
gowego, który przekształcał się w rynek z ulicami rozchodzącymi się 
promieniście. Byliśmy wsią do 1956 roku. Wszystko powstawało przy 
drodze ze Skoczowa do Wisły. Rynku jako takiego nie mamy. To, co 
nazywamy centrum, to obszar miasta gdzie zabudowa przez dziesiątki 
lat się zagęściła. Można więc stwierdzić, że centrum to teren od mu-
zeum do Kuźni. I tym terenem trzeba się zająć całościowo? Tak. To 
konieczne, by stworzyć śródmieście. Na szczęście od paru lat mamy 
obwodnicę i ruch tranzytowy omija nas, natomiast na Zawodzie trzeba 
przejechać przez centrum. Nie ma wyraźnego zjazdu z obwodnicy, 
gdzie można postawić napis: „Zawodzie”. Z drugiej strony dzielnica 
lecznicza powinna korzystać z centrum, a my obserwujemy, że coraz 
bardziej się oddala. Zakład przyrodoleczniczy jest małym miasteczkiem 
z pocztą, galerią, sklepami. Po co kuracjusz ma iść do centrum? A nam 
zależy na tym. Ale żeby schodzili, trzeba stworzyć atrakcje.

W ostatniej eliminacji Rajdowego Samochodowego Pucharu PZMot 
XXXIII Rajd Cieszyńska Barbórka zwyciężyła załoga Automobilklubu 
Radomskiego. (...) Na drugim miejscu uplasowała się ustrońska para 
Kajetan i Aleksandra Kajetanowiczowie z Automobilklubu Cieszyń-
skiego. – Na początkowych odcinkach specjalnych na śniegu mogliśmy 
rywalizować z mocniejszymi samochodami – mówi K. Kajetanowicz. 
Wynik dedykujemy kibicom, którzy dopingowali nas przez cały se-
zon. (...) Na czwartym odcinku specjalnym w Iskrzyczynie doszło do 
wypadku. Kierowca cieszyńskiego automobilklubu Wojciech Herban 
stracił panowanie nad samochodem po uderzeniu w narożnik jednego 
z budynków i według mediów najechał na dwóch pracowników telewi-
zji. Panowie wcześniej nie zastosowali się do poleceń organizatorów, 
żeby opuścić to miejsce. W. Herban i jego pilot Paweł Skrzywan oraz 
dwójka poszkodowanych trafili do szpitala w Cieszynie.  

„Wrzos” został sprzedany. Nowy właściciel już myśląc o nowym 
obiekcie, musiał się na początku zadowolić efektem zabiegów jedynie 
kosmetycznych. Za to estetycznie zagospodarowany został teren wokół 
„Wrzosu”. Dlaczego od razu nie ruszyła budowa nowego lokalu? 
– Musiałem czekać na projekt, na zezwolenia, a potem na ekipę bu-
dowlaną, która ma tyle zleceń, że trzeba było czekać w kolejce. To są 
wspaniali cieśle z Zakopanego. Trwało to w sumie 2 lata – tłumaczy 
jeden z właścicieli Krzysztof Dębiński. Jak wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, pierwsi goście odwiedzą lokal w maju. Będzie to kolejna 
propozycja regionalna w naszym mieście. Czy nie czujemy już przesytu 
folklorem? – Myślę, że nie. Góry kojarzą się turystom z krajobrazem, 
góralską kulturą i jedzeniem. Tego właśnie oczekują w Ustroniu. Czego 
tu może być przesyt? To jest nasza architektura drewniana. Równie 
dobrze można by zapytać, czy nie czujemy przesytu domkami ze spa-
dzistym dachem. Poza tym takiego budynku w Ustroniu jeszcze nie ma. 
Po drugiej stronie Wisły jest piękna oryginalna chata przeniesiona  
z Wisły, a ta będzie oryginalna, zbudowana w Ustroniu. A jeszcze, pro-
szę mi powiedzieć, co innego można by w tym miejscu wymyślić, żeby się 
wpisać w klimat? Blaszaną halę?                       Wybrała: (mn) 

28 XI 15.00    Promocja „Kalendarza Ustrońskiego” na 2016 r. 
          Muzeum Ustrońskie 
28 XI 17.00   „Chaja i Edith” - pektakl muzyczny w oparciu 
          o piosenki Edith Piaf i życie Heleny Rubinstein, 
          MDK „Prażakówka”
30 XI 12.00   Uroczystość patriotyczna - rocznica śmierci 6 
          partyzantów Oddziału AK „Czantoria”, Dolna 
          stacja KL „Czantoria” 
2-24 XII 11.00 Handel świąteczny na Rynku, Rynek
4 XII 12.45    Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla ucz- 
          niów II kl.gimnazjów, Pt.: „Swing – najbardziej  
          porywający styl jazzu”, MDK „Prażakówka”
6 XII 12.00    Spotkanie z Mikołajem, Rynek

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.

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

SPŁAĆ SWOJE CHWILÓWKI! 
537-17-17-15.

Podłogi, drzwi, rolety, boazerie, ko-
rek, karnisze. "MARKO" ul. Cieszyń-
ska (pod apteką). (33) 854-33-34.

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

Poszukuję osobę z okolic Ustronia do 
pracy na parkingu. Praca w sezonie 
oraz w weekendy. 601-933-603.

Wyprzedaż końcówek kolekcji. Prze-
ceny do 50%. Meble u Michała ul. 
Daszyńskiego 26A, Ustroń.

Deweloper sprzeda mieszkanie  
w Ustroniu tel. 515-286-714.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie  
w Sosonowcu typu M-4. 504-036-513.

Zaczęło się!                                                                   Fot. W. Suchta

 26.11      Na Zawodziu   ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
27-28.11  Elba    ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
29-30.11  Centrum    ul. Daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
1-2.12    Lawenda    ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
3-4.12    Cent. Leków MAX  ul. Daszyńskiego 1    tel. 856-11-93
Dyżur rozpoczyna się po zamknięciu ostatniej apteki w mieście

*  *  *

*  *  *

dziesięć lat temu

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

47/2015/10/R

LEKARZ   MAREK  WIECHA 
PRYWATNE WIZYTY DOMOWE 

TEL. 503-169-369

47/2015/11/R
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Babskie gadanie

FELIETON

1. Częstokroć zdaje się nam, że „nasza chata 
z kraja”. Żywimy przekonania, że bezpiecznie 
lokujemy się na skraju, na spokojnym ubo-
czu względem głównego nurtu światowych 
wydarzeń, czyli to, co się dzieje w odległym, 
wielkim świecie i w jego centrach, to nas 
wprost nie dotyczy i możemy uznać, iż nie 
musi to być sfera naszych codziennych zain-
teresowań. Jednak nasilające się zagrożenia 
terrorystyczne, a w ostatnich dniach żniwo 
śmierci paryskich zamachów, silnie wstrzą-
sają także „naszą chatą”. Domniemana bez-
pieczna odległość od złowrogich wydarzeń 
nie jest tak wielka jak się złudnie wydawało. 
Okazuje się, że lokujemy się blisko centrum 
targających światem niepokojów. Dlatego 
sytuacje budzące niepokój i trwogę powinny 
znajdować się wśród naszych codziennych za-
interesowań. Względny dystans, także dystans 
poznawczy, który posiadamy jest szansą, aby 
dzięki pogłębionej refleksji dostrzec – także  
z wyprzedzeniem – to, co trudno rozeznać 
tym, którzy znajdują się w samym centrum 
wartko toczących się procesów i zdarzeń. 

2. W kontekście aktualnych wydarzeń chcę 
przypomnieć trafne refleksje i przestrogi, które 
w 2010 r. na konferencji w Ustroniu, dotyczą-
cej edukacji międzykulturowej, przedstawił 
profesor pedagogiki Jerzy Nikitorowicz. 
Ukierunkowanie jego refleksji na kształto-
wanie dobrych relacji międzykulturowych nie 
przesłania widoku niepożądanych procesów, 
których rozeznanie stanowi poważne wyzwa-
nie dla edukacji międzykulturowej. 

2.1. Analiza programów nauczania pro-

wadzi J. Nikitorowicza do wniosku, że  
w wielu krajach Europy znika ze szkół wiedza 
o chrześcijaństwie, „gdyż nauczyciele boją 
się urazić uczniów innych religii”. Podpo-
rządkowując edukację areligijnej ideologii 
wielokulturowości przemilcza się lub w krzy-
wym zwierciadle ukazuje elementy tradycji 
chrześcijańskiej. 

2.2. W kontekście tego typu faktów, J. Ni-
kitorowicz przyjmuje tezę, „że to nie kultura 
europejska asymiluje islam, gdyż jest słaba  
i bezbronna – to islam ją asymiluje”. Nawią-
zując do Bassama Tibi’ego, badacza islamu  
i fundamentalizmu religijnego, J. Nikitoro-
wicz przytacza alternatywę: „Albo Europa 
zeuropeizuje muzułmanów, albo oni zisla-
mizują Europę”. Uwzględniając możliwość 
takich procesów, J. Nikitorowicz poddaje 
pod dyskusję swe przeświadczenia: „Je-
stem przekonany o potrzebie stanowczości 
i konsekwencji, o potrzebie ustalenia zasad  
i realizowania ich przez obie strony, a w razie 
potrzeby ich negocjowania. Taka stanowczość 
miała miejsce w przypadku zakazu noszenia 
chust islamskich we francuskich szkołach 
publicznych. Nie można poddawać się szan-
tażowi”. Stanowczość nie jest wymierzona 
przeciw grupom narodowym i religijnym, 
ale służy ochronie wartości: „Sądzę, że zbyt 
długo tolerowano, kierując się ideą popraw-
ności politycznej, brak pozytywnych efektów 
integracji i niechęć do przestrzegania praw 
gospodarzy”. Brak reakcji skutkuje wzmo-
żonym zagrożeniem uniwersalnych wartości. 

2.3. Rozpatrując sytuację we Francji J. Ni-
kitorowicz wskazuje na klęskę ideologii wie-
lokulturowości pozbawionej rzetelnej edukacji 
międzykulturowej: „notuje się dziennie około 
60 konwersji na islam. Na przedmieściach 
miast francuskich około połowa ludności ule-
gła islamizacji. W merostwach coraz częściej 

młode Arabki nadają dzieciom imię Osama. 
W niektórych szkołach na przedmieściach, 
z obawy przed reakcją środowisk arabskich, 
nie uczy się francuskiego, tylko arabskiego, 
chociaż to szkoły państwowe. Zauważa się, 
że powstaje już nie podziemne, ale naziem-
ne państwo arabskie, a do podziemia mogą 
przejść chrześcijanie i społeczeństwa laickie”. 
Dramatycznie brzmi wizja zejścia do podzie-
mia rodzimej religii i kultury, które kryją się 
i nikną pod naporem religii i obyczajowości 
imigrantów, zagarniających przestrzeń pub-
liczną i eliminujących inne elementy. Błędy  
w socjalizacji i wychowaniu islamskich emi-
grantów skutkują patologicznymi zachowania-
mi: „Źródła problemów nieletnich przestępców 
często tkwią w rodzinie i szkole podstawowej. 
Matki, pochodzące z Turcji czy krajów arab-
skich, rozpieszczają dzieci, nie wyznaczając im 
granic. W szkole uczniowie nie przestrzegają 
żadnych norm. Szczególne problemy pojawiają 
się w wieku dojrzewania, gdy młodzi Turcy 
czy Arabowie odkrywają swą seksualność”. 
I nie ma przeciwdziałania ze strony prawnie 
zobligowanych do tego instytucji publicznych: 
„Fala młodocianych przestępców rośnie. Szko-
ła nie reaguje głównie z powodu posądzeń  
o rasizm, a urzędy z tego powodu rzadko odbie-
rają dzieci tureckim czy arabskim rodzicom”. 
Rodzi to poczucie bezkarności. 

3. Zasygnalizowane patologie skłaniają  
J. Nikitorowicza do przestrogi: „Rozszerzenie 
zakresu praw na tych, którzy ich nie akceptują, 
powoduje rozmycie praw fundamentalnych  
i erozję moralności. Coraz wyraźniej pytamy: 
Czy prawa człowieka nie są wykorzystywane 
opacznie, czy nie stały się pułapką, w której 
się znaleźliśmy”. Nie chodzi o ograniczanie 
praw człowieka, ale o zachowanie ich znacze-
nia, aby nie stały się pustosłowiem. 

                                      Marek Rembierz

W kręgu filozoficznej 
refleksji (214)

FELIETON
Spadek po czarownicach
Kiedy wróciłam po dwuletnim urlopie wy-

chowawczym do pracy, siadłam przy biurku 
i odetchnęłam. Poczułam ulgę i radość. Ko-
cham moje dzieci nad życie, ale świadomość, 
że przez kilka godzin nie będzie ich obok 
mnie, przyniosła mi radość. 

Właściwie każdego dnia, gdy przychodzę 
do pracy, czuję, że najtrudniejsze mam już za 
sobą. Śniadanie pierwsze, śniadanie drugie, 
picie. Strój na wuef, w tym biała koszulka 
i białe skarpetki. W skarpetkach może się 
zdarzyć dziura, a spodnie mogą być brudne. 
Tylko ja to zauważam, ale niestety w ostatniej 
chwili, więc się wracamy. Trzeba podpisać 
zgodę na wycieczkę, dać pieniądze na kino. 
Na dzisiaj miał być kolorowy blok rysunko-
wy, a na jutro kup mi klej. Ale, ale nie ma 
jeszcze jednej rzeczy, która wciąż znika, 
gubi się i zawierusza – kluczyka do szafki! 
Co komu przeszkadzały zwykłe szatnie?! 

Docierając do pracy jestem już po inten-
sywnej rozgrzewce i nie straszne mi spotka-
nia i dokumenty. Myślę, że wiele kobiet tak 
się czuje, i wiele z nich miewa wrażenie, że 
zapanowanie nad porannym chaosem bardzo 
dużo je kosztuje. Czy się przyznają, czy na-
rzekają, czy mówią o tym otwarcie?

Przyznanie się, że trudno jest być mamą 
i prowadzić dom to bardzo ryzykowana 
sprawa. Można być posądzonym o lenistwo, 
nieporadność, a nawet o brak miłości do 
dzieci. Kobiety boją się mówić o tym, że 
sobie z czymś nie radzą, boją się mówić  
o swoich potrzebach. Dlaczego?

Zastanowiło mnie wytłumaczenie, jakie 
zasugerował Wojciech Eichelberger w wy-
wiadzie dla Gazety Wyborczej w związku ze 
swoją książką „Kobieta bez winy i wstydu”: 
Cała historia czarownic jest bardzo silnym 
obciążeniem w psychice wielu kobiet. Nawet 
nie uświadamiamy sobie, jak silnym. Spoty-
kam się z tym w terapii i w życiu. Palenie 
czarownic trwało 300 lat! Ponoć zginęło 
około dwóch milionów kobiet. To w nowożyt-
nej historii Europy zbrodnia bez precedensu. 
Rozciągnięta na wiele pokoleń eksterminacja 
ludzi zabijanych za płeć i przekonania. Czym 
to się różni od zabijania za przynależność 
do napiętnowanej rasy i religii? Istnieje coś 
takiego jak zbiorowa podświadomość grup 
np. tej samej płci, rasy, wieku. Skutki sto-
sów są analogiczne do transgeneracyjnych 
psychicznych konsekwencji zagłady Żydów. 
Potomkowie ofiar nadal doświadczają psy-
chicznych skutków Holocaustu. Potworne 
doświadczenie kobiet traktowanych jak śmie-
ci, które wypalano żywym ogniem, tworzy do 
dziś w ich psychice ogromną barierę lękową. 
Boją się porwać na pełną autonomię, na 
całkowitą wolność.

„Całkowita wolność” nie istnieje ani dla 
kobiet, ani dla mężczyzn. Ale podobałaby 
mi się wolność głoszenia poglądów, czyli 
mówienia na przykład, że jestem zmęczona 
dziećmi. Jak na razie feminizm polski do-
prowadził do powstania nowej rasy ludzkiej 
– superbohaterek, które niewiele się różnią 
od traktorzystek z lat 50. W dalszym ciągu 
zdobywają, kombinują, uwijają się, dwoją i 
troją. Z tym że dzisiaj mogą to robić w swo-
ich gabinetach, firmach, kierowanych przez 
siebie urzędach. 

Jak zauważa Eichelberger w tym samym 
wywiadzie: Zbyt wcześnie ogłoszono zwy-
cięstwo. (...) Czy kobiety rzeczywiście się 
wyemancypowały, czy też zostały tylko dopusz-
czone do gry na męskim boisku – „możecie 
sobie pograć, ale myśmy tę grę wymyślili  
i ustalili reguły”? W tym sensie emancypacja 
to złudzenie. Kobiety w męskiej grze dużo za 
to płacą. (...) W tej chwili za przejaw eman-
cypacji kobiety uznają to, że mogą harować 
jak mężczyźni, po to by zdobyć ich uznanie. 
(...) Okres naśladowczy jest, niestety, koniecz-
nością dziejową w każdej rewolucji, ale w tej 
szczególnej rewolucji niech to będzie tylko 
świadomy kobiecy wallenrodyzm: „Wchodzę 
na to boisko, ale po to, żeby lepiej poznać mę-
ską grę i ją zmieniać, a nawet wymyślić nową.”

Żadnej kobiecie nie przyszłaby do głowy 
taka sportowa metafora. Ja tam na żadne boi-
sko wchodzić nie zamierzam, niech sobie mąż 
sam wozi dzieci na trening.  Janka Krzok 
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W sobotę 21 listopada na Czantorii ro-
zegrano jesienną edycję biegu „Beskidzka 
160 na raty”. Bieg zapowiadano jako 
„Piekło Czantorii” i dla wielu biegaczy 
rywalizacja faktycznie była piekłem. Na 
starcie stanęło 61 kobiet i 224 mężczyzn. 
W dolinach błoto, na szczytach śnieg i do 
tego mordercza trasa.
– Zaskoczyła nas frekwencja. Do tej pory 
w jesiennej edycji startowało 60-70 osób 
- mówi organizator Przemysław Sikora. - 
Na pewno na tak liczny udział startujących 
miał wpływ termin. Wcześniej jesienny 
bieg rozgrywano końcem września, teraz 
końcem listopada, tzn. w czasie, w którym 
w kalendarzu biegowym jest przerwa. 
Duże znaczenie miało także miejsce, czyli 
Ustroń i Czantoria. Po trzecie zrobiliśmy 
jedną pętlę, którą zawodnicy mogli poko-
nać jednokrotnie - półmaraton, dwukrotnie 
- maraton, albo trzykrotnie - bieg ultra. 
Było to ciekawe i odmienne od innych 
biegów ultra rozwiązanie. 

Pętla wiodła od dolnej stacji Kolei 
Linowej „Czantoria” do góry czerwo-
nym szlakiem, potem do Suchego Potoku  
i Rycerskiej Ścieżki, na Poniwiec, dalej 
na Małą Czantorię, zbieg do Jonka na 
Kępie, żółtym szlakiem na Małą Czanto-
rię, ponownie pod hotel Poniwiec, gdzie 
ulokowano punkt żywieniowy z płynami, 
następnie na Dużą Czantorię, czerwonym 
szlakiem w kierunku Wisły na Gahurę, 
następnie na polanę Faturka, i zbieg do 
dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”, 
przy czym finisz odbywał się pod wycią-
giem do mety przy górnej stacji. Pętla to 
21 km i 1600 m przewyższenia plus ostatni 
podbieg. Nie wszyscy sobie poradzili.
-– Zapisałam się na 42 km, a po dwu-
dziestu zeszłam, bo nie zmieściłam się  
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w limicie. Nie byłam przygotowana, za-
wiódł ubiór, nie miałam odpowiedniego 
obuwia, może też brak treningu z ple-
cakiem. Bieg ciężki, ale spora atrakcja, 
więc warto było i za rok przyjedziemy. 
Pochodzimy z Poznania i nie ma tam ta-
kich terenów, ale teraz już wiemy jak się 
przygotować - mówi Sandra Malinowska.
– Dzisiaj się poddałem po dwóch okrą-
żeniach. Zabrakło sił. Najgorsze było 
błoto. Bieg fajny, ale ciężki, dużo zbiegów  
i podbiegów. Dwa miesiące temu zrobiłem 
stukilometrowy Bieg Siedmiu Dolin i był 
łatwiejszy. Takie jest moje odczucie. Do 
tego pogoda nie ułatwiała. Muszę ten bieg 
skończyć za rok - mówi Krzysztof Fojt  
z Orzesza.

W zawodach uczestniczył mistrz Polski, 
czwarty zawodnik Pucharu Świata Marcin 
Świerc. Można było wystartować z takim 
zawodnikiem, przybić piątkę, a nawet 
się pościgać, choć tam gdzie inni szli, on 
podbiegał. Z drugiej strony biegła Han-
na Sypniewska, najstarsza uczestniczka 
biegu. Specjalnie przyjechała z Gdyni  
i ukończyła dystans ultra w limicie czasu.
– Każdy docierający na metę otrzymywał 
pamiątkowy medal wykonany ręcznie 
z gliny przez podopiecznych ośrodka 
wsparcia w Cieszynie „Więź” podczas 
zajęć terapeutycznych, co zrobiło furorę 
wśród zawodników - mówi P. Sikora. - 
Ponadto specjalnie wyprodukowano piwo  
z oryginalną etykietą z napisem: „Ultrama-
raton Biegów Górskich Beskidzka 160 na 
Raty” przez Karczmę Wrzos w Ustroniu, 
które każdy otrzymywał na mecie. Tą 
edycję nazwaliśmy „Piekłem Czantorii”, 
więc zwycięzcy otrzymywali miniatury 
wyciętych z blachy wideł, kojarzących 
się z piekłem, a nam bardziej chodziło  

o podkreślenie pokonania tego piekła. Dla 
nas organizatorów największą nagrodą 
były wypowiedzi zawodników, o tym jak 
było ciężko, bo chcemy odbijać piętno na 
psychice, mięśniach, każdej części ciała, 
żeby zapamiętali, że na Czantorii nie jest 
łatwo. Padał deszcz, w górach śnieg i to 
było dodatkowe utrudnienie, ale z drugiej 
strony taka pogoda sprawiła, iż powstały 
niesamowite zdjęcia gór i Ustronia z tych 
zawodów. 
– Bardzo trudna trasa, chyba najtrudniej-
sza z dotychczasowych podczas Beskidz-
kiej na Raty. Dość często startuję w bie-
gach górskich, a tu trasa trudna. Czasem 
biegnie się 20 km w górach dwie godziny, 
a czasem, tak jak dziś, trzy. Zapisałem się 
do półmaratonu i udało się ukończyć. Naj-
cięższy był finisz pod wyciągiem. Trzeba 
było się pomęczyć, a organizacja super. 
Jestem zadowolony, że ukończyłem, mniej 
z wyniku - mówi Krzysztof Waldon z Żor.

W tym roku królem Czantorii został 
Wojciech Probst z Hażlacha wygrywając 
bieg ultra, a wcześniej zwyciężył we 
wrześniowym Marszobiegu na Czantorię.

Nie zawiodła organizacja co podkreślali 
startujący. P. Sikora podsumowuje:
– W imieniu Organizatorów chciałbym 
podziękować Kolei Linowej „Czanto-
ria”, ponieważ przyjęli nas z otwartymi 
ramionami. Pracownicy Kolei z zaanga-
żowaniem pomagali nam przy organizacji 
zawodów, udostępniono nam pomieszcze-
nie na biuro zawodów, wyżywienie dla 
zawodników. Podziękowania kierujemy 
też dla wolontariuszy, obsługi medycznej, 
którzy podczas śnieżnej i deszczowej aury 
stali na trasie i pilnowali aby zawodnikom 
niczego nie brakowało i służyli pomocą. 
Organizacja takich zawodów wymaga 
pracy i zaangażowania, ale w zamian 
spotyka się ludzi z pasją, w tym przypad-
ku biegania w górach i to jest przyjemne. 
Poza tym obsługa medyczna, choć odbyło 
się bez groźniejszych kontuzji. Kierujemy 
także podziękowania do sponsorów, a byli 
nimi: Mokate, SPOŁEM Ustroń, Gama, 
Wrzos, Jurajska, Dimex Bielsko, Ośrodek 
Poniwiec, Salco Sport, Nutrend, Drukarnia 
Interfon.

Zwycięzcy oraz miejsca mieszkanek  
i mieszkańców Ustronia: 

półmaraton: kobiety: 1. Aleksandra 
Galicz - Ruda Śląska (3.20,00), 5. Maria 
Migacz (3.42,53), mężczyźni: 1. Marcin 
Świerc - Lisowice (2.24,32), 2. Adrian 
Brzózka (2.28,17), 4. Krzysztof Studnicki 
(2.39,29), 11. Jacek Brzózka (3.02,37), 
14. Mieczysław Sikora (3.10,13), 15. 
Marcin Cholewa (3.10,57), 42. Sławomir 
Urbaniak (3.51,36), 61. Łukasz Wisełka 
(4.19,44). 

maraton: kobiety: 1. Dorota Księżnik - 
Brzeg Dolny (7.43,13), mężczyźni: Patryk 
Piasecki - Wisła (5.35,38), 

ultra: kobiety: 1. Iwona Ćwik - Tychy 
(10.39,09), mężczyźni: 1. Wojciech Probst 
- Hażlach (8.53,16).       Wojsław Suchta

Na tarsie biegu.                                                                                                    Fot. W. Suchta


