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TYGODNIK MIEJSKI                             UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku 
wszystkim mieszkańcom i gościom Ustronia 

życzą

burmistrz Ireneusz Szarzec
i przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz
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4,8 mln zł. Miasto trzy lata temu 
przejęło niszczejący obiekt. 

2,5 metra średnicy miała serwe-
ta wykonana przez koniakow-
skie koronczarki dla papieża 
Jana Pawła II. Jeszcze większą, 
bo o wymiarach 3 m x 3 m, 
zrobiły one na zamówienie dla 
pewnej indyjskiej księżniczki. 

Biblioteka Miejska w Cieszy-
nie zajęła 15. miejsce w ogól-
nopolskim rankingu najlepiej 
prowadzonych bibliotek, or-
ganizowanym przez Instytut 
Książki i „Rzeczpospolitą”.  
                     (nik) 

wygłosił Lech Krzyżanowski 
z Uniwersytetu Śląskiego. 

U sąsiadów w Brennej, Sko-
czowie i Wiśle również od-
będą się zabawy sylwestrowe 
pod chmurką. Nie zabraknie 
przebojów, życzeń i fajerwer-
ków. W Cieszynie w nowy 
roku pod wieczór wystrzelą  
w niebo sztuczne ognie.

W Zebrzydowicach przy ul. 
Chabrowej stoją świetnie za-
chowane cztery słupy granicz-
ne. To pamiątka po dawnym 
zaborze pruskim. Pochodzą  
z 1870 roku.

Katowicki Oddział Instytu-
tu Pamięci Narodowej otwo-
rzył w Cieszynie Akademię 
Niepodległości. Proponowa-
ny jest cykl wykładów, które  
w ramach obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, odbywać się będą 
regularnie aż do 2021 roku. 
Wykład inauguracyjny poświę-
cony Józefowi Piłsudskiemu 

W Strumieniu można oglądać 
wystawę, która stanowi efekt 
współpracy ze słowacką gmi-
ną Krasňany. W Galerii „Pod 
Ratuszem” prezentowane jest  
„Boże Narodzenie w Krasňa-
nach”. 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
działa od 1885 roku. Została 
założona przez Pawła Stalma-
cha i grupę działaczy narodo-
wych jako Macierz Szkolna dla 
Księstwa Cieszyńskiego. 

Szykuje się gruntowny remont 
budynku dworca kolejowego 
w Wiśle. Inwestycja pochłonie 

to i owo
z 

okolicy
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Śpiewajcie radośnie niebiosa, wesel się ziemio i wy góry roz-
brzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował 
się nad nami. Amen.

Pewien człowiek w młodości był rewolucjonistą i modlił się 
słowami: „Panie, daj mi siły, żeby zmienić świat”. W miarę 
dorastania uświadomił sobie, że minęło mu już pół życia, a nie 
zdołał zmienić ani jednego człowieka i wtedy zaczął się modlić: 
„Panie, udziel mi łaski, by przemienić tych, którzy się ze mną 
kontaktują. Choćby tylko moją rodzinę i moich przyjaciół. Tym 
się zadowolę”. Gdy jednak się zestarzał, jego dni dobiegały końca, 
zaczął rozumieć, jaki był głupi i pozbawiony realizmu. I wtedy 
jego modlitwa brzmiała: „Panie, udziel mi łaski, bym sam się 
zmienił”. Zrozumiał, że gdyby tak się modlił od początku, nie 
zmarnowałby życia. 

Jak z tego przykładu wynika, ludzie myślą o zmianie innych, 
ale prawie nikt nie myśli o zmianie samego siebie. Czas Bożego 
Narodzenia jest właśnie takim czasem, aby to wszystko mogło 
ulec zmianie. 

W Dzieciątku złożonym w stajence Bóg ukazuje Swoją chwałę – 
chwałę Miłości, która daje siebie w darze i wyzbywa się wszelkiej 
wielkości, by prowadzić nas Drogą Miłości.                                           
                                       Papież Benedykt XVI

Na świętą Noc Narodzenia Bóg Zbawiciel wstąpił w sam środek 
naszej historii. Pragnie być w niej w całej pełni obecny. Także  
w tym, co w niej niepokojące, trudne, bolesne…

On zwycięża potęgę zła, uwalnia nas od wszelkich lęków, ota-
cza Swoją czułą Miłością i wzywa nas do dzielenia się dobrem. 
Jeśli pozwolimy, aby Jezus narodził się w naszych sercach, wtedy 
będziemy umieli rozpoznawać oblicze Boga, który w Chrystusie 
przyjął ludzką postać, w twarzach żyjących obok nas ludzi. Wtedy 
poczujemy w sobie smak utraconego Raju.

Radosnego przeżycia Chrystusowej Miłości w Tajemnicy 
Bożego Narodzenia oraz obfitości Bożego błogosławieństwa na 
cały Nowy Rok – 2018!

Życzą 
duszpasterze Parafii Rzymskokatolickiej

Ks. Wiesław Bajger – proboszcz 
oraz księża wikariusze – ks. Mirosław i ks. Krzysztof

*  *  *

W ten świąteczny czas zadajemy sobie pytanie: Dlaczego Pan 
Jezus narodził się w Betlejem?  Dlaczego Bóg przyszedł jako 
człowiek na świat? Czy po to, aby dać nam okazję do radosnego 
czasu, aby dać możliwość stworzenia przepięknych religijnych 
pieśni nazywanych kolędami, albo abyśmy mieli możliwość 
zasiąść do wspólnego stołu z najbliższymi? Oczywiście, że nie. 
Więc dlaczego? Apostoł Paweł w liście do Tytusa bardzo jasno 
ukazuje ten cel: 

Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, 
nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych 
pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, 
sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei 
i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chry-
stusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od 
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy 
w dobrych uczynkach. Tt  2,11-14.                                                    

Prawdziwa radość Bożego Narodzenia płynie z faktu, że Bóg 
nas kocha i przychodzi na świat, aby oddać za nas życie. Ale przy-
chodzi, żeby nas zmienić. Abyśmy z grzesznych, egoistycznych 
ludzi stali się Jego ludem, żyjącym dla Niego. Dlatego tak ważne 
jest, aby Pan Jezus Chrystus narodził się nie tylko w Betlejem, 
ale przede wszystkim w naszych sercach.

Jeżeli świętowanie Bożego Narodzenia ograniczymy do emo-
cjonalnych przeżyć tego szczególnego czasu, to po świętach nadal 
będzie nam brakowało Jego miłości i pokoju! 

Cóż więc mamy czynić? Apostoł Paweł napisał o tym: abyśmy 
wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym 
doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie 
żyli, (13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały 
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. 

Prawdziwe świętowanie Bożego Narodzenia to otwarcie na-
szych serc dla Niego, to otwarcie się na Jego słowo i naukę. To 
pokorne przyjęcie Jego drogi i życie w świętości i pobożności, 
a nie w bezbożności i światowych pożądliwościach.

Prawdziwe świętowanie Bożego Narodzenia ma miejsce wtedy, 
kiedy mam świadomość, że Syn Boży Jezus Chrystus narodził 
się i żyje w moim sercu. 

Pełne przeżywanie świąt nie musi burzyć tradycji. Nie musi-
my wyrzec się choinki, świec, stołu wigilijnego, podarunków. 
Musimy za to wyrzec się grzechu, egoizmu, aby święta te nie 
były tylko tradycją.

Chrystus przyszedł, aby nas i wokół nas wszystko zmienić. 
Dlatego ze żłóbka Chrystus dzisiaj woła: 

Urodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne
Bogactwo, 
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświecać każde
miejsce,
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się mnie nie lękał,
Narodziłem się w nocy, abyś uwierzył, że mogę rozjaśnić każdą
rzeczywistość spowitą ciemnością. 
Narodziłem się w ludzkiej postaci, aby zaprowadzić ciebie do
domu Ojca.                                                                        Amen.

Ks. Piotr Wowry
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

*  *  *  
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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

51/2017/1/R

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 
Straż Miejska 33 854-34-83  
  604-558-321
Pogotowie Energetyczne 
  991
  33 857-26-00
Kominiarz 33 854-37-59
  602-777-897
Urząd Miasta     33 857-93-00

KRONIKA MIEJSKA

51/2017/2/R

KSIĄŻKA 
NAJLEPSZYM PREZENTEM

*  *  *

wiatru. Osobom odpowiedzial-
nym nakazano zaprowadzenie 
porządku.
14 XII 2017 r.
Interwencja przy ul. Leczniczej 
w sprawie padniętej sarny. 
Zwierzę zostało zabrane do 
utylizacji.
16 XII 2017 r.
Interwencja przy ul. Drozdów  
w sprawie rannej sarny. Zwierzę 
zostało zabrane do leczenia 
przez odpowiednie służby.
16 XII 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia kon-
trola jednej z kotłowni przy ul. 
Ogrodowej.
17 XII 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia kon-
trola jednej z kotłowni przy ul. 
Lipowej.
17 XII 2017 r.
Interwencja na rynku w sprawie 
biegającego bez opieki psa. 
Zwierzę trafiło do schroniska. 
                                           (aj)

W święta na lodowisko zapraszamy w godzinach: 24 grudnia – 
9.00-14.00, 25 grudnia – 14.00-21.00, 26 grudnia – 12.00-21.00, 
31 grudnia – 9.00-18:00, 1 stycznia – 12:00-21:00. Lodowisko 
zamknięte codziennie od godz. 15.00 do 16.00 z powodu przerwy 
technicznej. Planuje się, że lodowisko będzie działać do 28 lutego.

USTROŃSKIE LODOWISKO

11 XII 2017 r.
Straż miejska otrzymała wiele 
zgłoszeń w związku z uszkodze-
niami spowodowanymi silnymi 
porywami wiatru. Zgłoszenia 
dotyczyły przewróconych drzew, 
pozrywanych linii energetycz-
nych, dachów. Straż miejska 
patrolowała wszystkie dzielnice 
miasta, sprawy na bieżąco prze-
kazywała JRG PSP. Zabezpiecza-
no również miejsca zdarzeń.
12 XII 2017 r.
Patrol po wszystkich dzielnicach 
w związku z uszkodzeniami spo-
wodowanymi silnym wiatrem. 
Na bieżąco informowano odpo-
wiedzialne osoby o zniszczonych 
tablicach reklamowych, znakach 
drogowych i lustrach. 
14 XII 2017 r.
Interwencja na jednej z budów 
w dzielnicy Hermanice. Zgłosze-
nie dotyczyło uszkodzeń powsta-
łych na skutek silnych porywów 

CZYNNE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
27.12.2017  /śr/  9.00-19.00
28.12.2017  /czw/  9.00-19.00
29.12.2017 /pt/  14.00-19.00
30.12.2017  /sb/  9.00-14.00
02.01.2018  /wt/  14.00-19.00
03.01.2018  /śr/  9.00-19.00
04.01.2018  /czw/  9.00-19.00
05.01.2018  /pt/  14.00-19.00
  ZAPRASZAMY!

UBEZPIECZENIA
POŚREDNICTWO

 UBEZPIECZENIOWE

MARIA NOWAK                         
ul. DOMINIKAŃSKA 26

tel. 693 627 465 
33 854 32 04

51/2017/3/R

TERMIN 
PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE 

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, 
iż termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi upływa w dniu 5.01.2018 r. Wpłaty 
można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń w godz. 
7.30 do 15.30 lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

51/2017/2/O

Od dawna wiadomo, że dla inteligentnych i kulturalnych osób 
najlepszym prezentem pod choinkę jest wartościowa książka, 
która wzbogaci wiedzę o naszej społeczności. Wychodząc temu 
zapotrzebowaniu naprzeciw, Muzeum Ustrońskie oferuje trzy 
nowe, wartościowe publikacje: 

„Kalendarz Ustroński”, „Pamiętnik Ustroński” i  „Wybór 
korespondencji Jana Wantuły”. Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych codziennie, także w Wigilię. 

Więcej informacji na oficjalnej stronie www. muzeum.ustron.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły informuje  
o zmianach godzin otwarcia w okresie świątecznym. Biblioteka 
będzie nieczynna w soboty 23 i 30 grudnia. W piątek 22 grudnia 
będzie czynna do godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy!

BIBLIOTEKA 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

W drugi dzień świąt, 26 grudnia 2017 r. o  godz. 16.00  
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbędzie się spek-
takl „Królowa śniegu” SCENY LALEK BAJKA z Czeskiego 
Cieszyna. Na spektakl oraz wspólne kolędowanie zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych. Przed spektaklem słowo wstępne 
– ks. Grzegorz Olek.

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w księgarni „Warto” w Cie-
szynie, ul. Wyższa Brama 29 oraz w teatrze na pół godziny przed 
rozpoczęciem spotkania. 

                 Centrum Misji i Ewangelizacji www.cme.org.pl

RODZINNE 
SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

*  *  *
Program imprezy:

godz. 22:00 - kapela POLANDIA
godz. 23:30 - zespół TABU
godz. 00:00 - Przywitanie Nowego Roku 
        - pokaz sztucznych ogni
godz. 00:15-00:45 zespół TABU

Wstęp bezpłatny!
UWAGA!!!!
Na terenie Rynku zostanie wydzielona strefa imprezy ma-

sowej, co wiąże się z pewnymi obostrzeniami wynikającymi  
z przepisów prawa, m.in. z tym, że na teren ten nie będzie można 
wnosić alkoholu oraz fajerwerków - pokaz fajerwerków zapewnia 
organizator. Chodzi o bezpieczeństwo wszystkich bawiących się!

SYLWESTER NA RYNKU

*  *  *
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USTROŃSKIE ROCZNICE W 2018 

455 Gmina Lipowiec uzyskała od księcia Wacława prawo założenia
 trzech stawów na potoku Postrzednik
405 Bernard Jaworski z Jaworza kupuje w Lipowcu mały folwark. 
 Od jego imienia ta część Lipowca nazywa się dziś Bernatka
410 Książe  Adam Wacław za długi odstąpił chłopa z Lipowca  
 o nazwisku Ostróżka
390 Ustroń Dolny staje się własnością rodziny Tschamerów z Iskrzy- 
 czyna
385 Ustroński bogaty chłop Marcin Gomola kupuje folwark zwany 
 nowakowski w Górnym Ustroniu [30.07]
 Ustroń Górny przechodzi na własność książąt cieszyńskich jako  
 samodzielny majątek ziemski
355 Zamordowany został właściciel Nierodzimia Joachim Marklowski
305 Właścicielem młyna w Lipowcu został Jan Maciejczyk
335 Przez Ustroń przemaszerowały oddziały króla Jana Sobieskiego 
 zdążające pod Wiedeń
285 Jerzy Śliwka sprzedaje swój folwarczek w Dobce (zakupiony  
 w 1697 r.)  synom Szymonowi i Jerzemu
265 Zakończono budowę sierocińca wg projektu Juliusza Fixa. Frag- 
 ment tego sierocińca stanowi obecnie część zabudowań dzisiejszej  
 parafii św. Klemensa
235 Powstanie na mocy Patentu Tolerancyjnego samodzielnej parafii  
 ewangelickiej 
230 Poświęcono katolicki kościół św. Klemensa [27.11.]
225 Hermanice w wyniku sprzedaży stają się własnością Habsburgów
 Wybudowano w Lipowcu murowany budynek plebanii
220 Zmarła Maria Krystyna Habsburżanka, małżonka Alberta Kazi- 
 mierza Sasko-Cieszyńskiego, współzałożyciela ustrońskiego 
 przemysłu  
205 Urodził się Teodor Kotschy, botanik, podróżnik [15.04]
 Rozpoczęły się pierwsze próby walcowania żelaza na terenie 
 Młotowni „Krystyny” i późniejszej Walcowni „Hildegardy”
 Rozpoczęła produkcję walcownia
 Wielka powódź po sierpniowych opadach
195 Urodził się Jan Śliwka, autor pierwszych podręczników polskich 
  [05.02]
 Liczba mieszkańców wynosiła w: Ustroniu 2204, Hermanicach  
 247, Lipowcu 531, Nierodzimiu 250
 Do Bożego Narodzenia było ciepło. Rok był bardzo urodzajny
180 Poświęcono ewangelicki kościół ap. Jakuba Starszego [25.07]
 Prawnie uregulowano działalność kopalni rudy żelaza w Lipowcu
 Jan Kozieł (senior) uruchomił w Hermanicach papiernię
170 Zakończono w papierni Jana Kozieła ręczną produkcję papieru 
 czerpanego
165 Ks. K. Kotschy wydał „Śpiewnik pogrzebny i szkolny”
160 Andrzej Broda (od 1882 r. przełożony Gminy Ustroń) założył  
 warsztat stolarstwa ozdobnego
155 Oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej w Polanie
150 Dzięki inicjatywie hutmistrza Emila KHli powstało drugie po  
 kolonii w Hermanicach osiedle robotnicze o nazwie Frankreich, 
 składające się z 4 drewnianych domków czterorodzinnych
140 W Gródku koło Jabłonkowa na Zaolziu urodził się ks. Paweł 
 Nikodem [10.03]
135 Urodził się Jerzy Lazar wieloletni sekretarz Wydziału Gminnego, 
 członek i działacz Towarzystwa Miłośników Ustronia [15.11]
 Parafia ewangelicka przy obecnej ul. Strażackiej uruchomiła dom  
 i ochronkę dla sierot
 Uruchomiono filię fabryki mebli giętych braci Kohn z Cieszyna
 Odkryto nad potokiem Gościradowiec źródło żelaziste
130 Powołano Kółko Pedagogiczne
 Założono Towarzystwo Miłośników Ustronia [28.07]
 Urodził się ks. Ludwik Kojzar [12.08]
 Założono Katolickie Kółko Rolnicze i Oświaty wraz z Czytelnią 
 [08.11.]
 Zlikwidowano kąpiele siarczano – żużlowe i zastąpiono je odkrytą  
 na parceli Jana Błaszczyka borowiną
 Doprowadzono do Ustronia linię kolejową [18.12]

125 Założony został Związek Zawodowy robotników Metalowych  
 w Ustroniu
120 Utworzono Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej [28.11]
 Towarzystwo Upiększania przy źródle żelazistym wybudowało 
 pawilon gastronomiczny
115 Urodził się Jerzy Cienciała, współzałożyciel Towarzystwa Polaków  
 Ewangelików na Górnym Śląsku i Zrzeszenia Ewangelików  
 Polaków w Wielkiej Brytanii, publicysta
115 Poświęcono nowy budynek szkoły w Dobce
110 Zlikwidowana została kotlarnia, działająca przy Arcyksiążęcym  
 Zakładzie Budowy Maszyn, produkująca bardzo duże kotły  
 parowe i rezerwuary
 Urodziła się Józefa Jabczyńska, pedagog, instruktor harcerstwa 
 [10.03]
 Powołano spółkę „Śląski Zakład Kąpieli Borowinowych w Ustro- 
 niu”
105 Odbyły się pierwsze zawody narciarskie przy schronisku na 
 Czantorii
 Urodził się Józef Pilch [02.03]
 Urodził się prof. Jan Szczepański [14.09]
 Założono oddział Związku Młodzieży Katolickiej na Śląsku 
 „Zjednoczenie”. Tymczasowym prezesem został Józef Tomiczek  
 [19.10]
100 Założono Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe 
 „SIŁA” [05.11.] 
95 Urodziła się Maria Skalicka  [19.08]
 Wybudowano pierwsze schronisko na Równicy
90 Zmarł Jerzy Michejda [14.01]
 Zmarł Paweł Wałach, pedagog, organizator życia muzycznego  
 [23.03]
 Zmarł Józef Sztwiertnia, kowal, działacz narodowy, spółdzielczy 
 i robotniczy (24.05)
 Uruchomiono linię kolejową do Ustronia Polany (29.02)
 Poświęcono kamień węgielny pod rozbudowę „Prażakówki”
 Otwarto przebudowane schronisko na Równicy [02.06]
 Józef Sikora otworzył zakład fotograficzny
85 Otwarto basen kąpielowy [02.07]
 Rozpoczęto budowę drogi na Równicę
80 Paweł Dorda uruchomił restaurację znaną pod nazwą „U małego 
 chłopka”
70 Utworzono bibliotekę publiczną (obecnie Miejska Biblioteka 
 Publiczna im. Jana Wantuły)
65 Zmarł Jan Wantuła (29.07)
60 Założono Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” [18.10]
55 Otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 [17.02]
45 Zmarł ks. Ludwik Kojzar, długoletni proboszcz parafii rzymsko- 
 katolickiej
35 Wybudowano w Polanie kościół katolicki pw. Dobrego Pasterza
 Wybudowano w Polanie kościół ewangelicki pw. ap. Mateusza
 Karol Grelowski i Henryk Rakowski założyli zakład na wykony- 
 wanie kowalskiego rzemiosła artystycznego
30 Powstała Estrada Ludowa „Czantoria” [26.05]
 Ukazał się 1. numer „Pamiętnika Ustrońskiego”
25 Powstało Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” [13.03]
 Rozpoczęło działalność Policealne Studium Zawodowe [01.10]
 Otwarto Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” [06.08]
 Podpisano umowę partnerską z Hajdunanas (Węgry) [01.10]
20 Odsłonięto tablicę pamiątkową  poświęconą J. Pilchowi [20.03]
 Uruchomiono obwodnicę Ustronia [31.08]
 Otwarto Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
 „Leśnik” [17.09]
 Zmarł Karol Gruszczyk, Wojewódzki Konserwator Zabytków   
 [01.10]
 Zmarł Marian Żyła, pedagog, założyciel i dyrygent Estrady  
 Ludowej „Czantoria”
15 Oficjalne otwarcie zadaszonego amfiteatru
10 Zlikwidowano zakład „Kuźnia Ustroń”

w opracowaniu Michała Pilcha
Lat temu:

Kolejny numer naszej Gazety Ustrońskiej ukaże się 4 stycznia 2018 roku. 
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Zdaniem 
Burmistrza

O świętach
Bożego Narodzenia 

mówi burmistrz 
Ireneusz Szarzec.

Chwała na wysokości...                                                                                 Fot. M. Niemiec

Przed nami jeden z najpiękniejszych 
okresów w roku - Boże Narodzenie. Czas 
to szczególny, czas radości, czas rodzinny, 
kiedy wszyscy spotykamy się przy wigi-
lijnym i świątecznym stole. 

Od pewnego czasu przyjęło się w kraju, 
także w naszym mieście, organizowanie 
przedświątecznych jarmarków, koncertów, 
spotkań. Przygotowujemy się do świąt 
coraz dłużej, coraz staranniej. Dobiera-
my nowe dekoracje, eksperymentuje-
my z potrawami, okres przedświąteczny  
się wydłuża, coraz więcej jest atrakcji  
i ciekawostek.

Jednak zawsze bazą do przeżywania 
Godnich Świąt są tradycje lokalne, zwy-
czaje rodzinne, które w danym miejscu się 
przyjęły i są praktykowane od lat. Jestem 
przekonany, że jak co roku na naszym stole 
wigilijnym nie zabraknie tradycyjnych 
potraw, ale i miejsca dla nieoczekiwanego 
gościa i klasycznego wystroju – choinki, 
szopki i oczywiście prezentów, na które 
czekają zwłaszcza nasi najmłodsi. 

W mieście też od lat staramy się tworzyć 
i ocieplać klimat świąteczny. Przygotowu-
jemy coraz więcej atrakcji, a miejscem, 
gdzie najwięcej się dzieje, i gdzie możemy 
się spotykać, jest ustroński rynek. Stroimy 
go efektownie w przepiękną choinkę, 
światła i inne dekoracje. Przygotowujemy 
też koncerty kolęd w wykonaniu naszych 
utalentowanych artystów, ale i znanych  
z mediów wykonawców. Na nasz Ustroń-
ski Jarmark Świąteczny przychodzi coraz 
więcej osób, a żeby go ubogacić, w week-
endy odbywają się występy i warsztaty, 
podczas których można samodzielnie 
wykonać ozdoby.

Wierzę, że ten cały pośpiech związany  
z zakupami i przygotowaniami nie 
przytłumi samego sensu tych świąt – 
ich wymiaru duchowego i rodzinnego.  
W tym roku dni wolne przypadają dość 
korzystnie i czasu na przygotowania 
mamy więcej. Łatwiej zaplanować ko-
nieczne prace, tak by świąteczny czas 
przeżywać nie w kuchni, a wspólnie  
z rodziną, przyjaciółmi, bliskimi. 

Miasto przygotowane jest na święta 
bardzo atrakcyjnie i chcielibyśmy, aby 
zarówno nasi mieszkańcy, jak i tury-
ści, czuli się tutaj jak najlepiej i żeby 
także, jeśli zechcą, mogli wystrzałowo 
powitać Nowy Rok. Zapraszam zatem  
w noc sylwestrową na ustroński rynek, 
gdzie na żywo wystąpią zespoły muzyczne 
i odbędzie się pokaz fajerwerków.              

                                            Spisała: (mn)

W dniu zamykania numeru skontakto-
waliśmy się z Agnieszką Bujok, pytając 
o zdrowie chłopczyka. Mama Przemka 
powiedziała: 

– Siódmy rzut choroby został przez 
lekarzy Szpitala Klinicznego nr 1 w Za-
brzu opanowany tradycyjnymi środkami. 
Lekarze planują podać podwójną, uderze-
niową dawkę leku Soliris jeszcze w tym 
roku. Jeśli się uda dopełnić wszystkich 
formalności, to jeszcze przed świętami. 
Od 6 grudnia, kiedy Przemuś miał siódmy 
rzut choroby, jesteśmy w szpitalu. Sytu-
ację udało się opanować, choć wszyscy 
podkreślają, że choroba przebiega u Prze-
musia wyjątkowo źle, a ataki są bardzo 
poważne. Lek Soliris ma powstrzymać te 
grożące śmiercią ataki, ale żeby go podać 
trzeba organizm przygotować przez poda-
nie leków, szczepionki itd. Syn jest teraz 
w fajnej kondycji i dobrze się czuje, bo 
niedogodności porzutowe są na bieżąco 
opanowywane. 

Mama Przemka poprosiła, by podzię-
kować wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy przekazali środki, a także tym, 
którzy swoim zaangażowaniem i działa-
niami zachęcali ludzi do wpłat, również 
wolontariuszom zbierającym datki, oso-
bom, które wzięły udział w aukcjach albo 
coś przekazały.

– Muszę powiedzieć, że mieliśmy czarne 
myśli – kolejny rzut i brak perspektyw, 
bezsilność, że nie możemy pomóc włas-
nemu dziecku. Jednak dzięki wspaniałym 
ludziom powróciła nadzieja, że Przemek 
otrzyma potrzebny lek i nie będą mu 
grozić rzuty choroby, oraz wiarę w ludzi, 

ŻYCIE DLA PRZEMKA

bo poświęcają swój czas na organizowa-
nie akcji i chcą się dzielić tym, co mają. 
Suma, jaką trzeba wydać na lek jest dla nas 
nieosiągalna, państwo nie refunduje tego 
leku, więc tylko dzięki darczyńcom nasz 
syn ma szansę na życie. 

W ostatni weekend podczas akcji 
zorganizowanej przez Karolinę Kidoń 
i wielu jej przyjaciół udało się zebrać 
około 15 tys. zł. Wolontariusze kwe-
stowali m.in. w czasie Ustrońskiego 
Jarmarku Świątecznego 9 i 10 oraz 16  
i 17 grudnia. W ostatnią sobotę po połu-
dniu odbył się na scenie rynku koncert 
Karoliny Kidoń i jej przyjaciół, głównie 
z SingInOut. Młodzi ustrońscy wokaliści 
pod batutą, a właściwie pod notatnikiem 
swojej trenerki wykonali kilka znanych 
kolęd, niektóre w nieznanych aranżacjach. 
Następnie przeprowadzono licytację świe-
cącej gwiazdy wykonanej przez Marcina 
Szypułę. Nie mogła kosztować mniej 
niż 300 złotych, bo tyle twórca wydał na 
same materiały. Daria Staniek postanowiła 
powiększyć tę kwotę o 2000 zł, wcześniej 
musiała pokonać groźną konkurencję. 
2300 zł kosztowała gwiazda, która zawiś-
nie w Utropku nad Wisłą. 

W czasie akcji pod hasłem „Życie dla 
Przemka” Karolina Kidoń umiejętnie 
wykorzystała media społecznościowe, 
głównie Facebooka, za pośrednictwem 
którego osoby cenione i rozpoznawalne 
zapraszały do pomagania Przemkowi. I 
tu wiadomość z ostatniej chwili! Kiedy 
oddawaliśmy gazetę do druku właśnie 

W ostatnich dniach w Ustroniu zrobiło się świątecznie nie tylko za sprawą choinki 
czy świetlnych iluminacji. I nawet koncerty nie miały tak wielkiej mocy przywoły-
wania bożonarodzeniowej atmosfery jak akcja zbierania pieniędzy dla Przemka, 
chłopczyka mieszkającego w Ustroniu, który cierpi na nieuleczalną i śmiertelną 
chorobę aHUS. Przemek potrzebuje najdroższego leku świata.

(cd. na str. 6)
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 Dzieci pokazywały swoje bombki...                             Fot. A. Jarczyk

Podekscytowane dzieci szukały swoich bombek. Na stole 
prezentowano ozdoby równie piękne jak te, które zawisły na 
choince, jednak to właśnie te drugie zostały nagrodzone.  – Jury 
miało bardzo ciężkie zadanie, bo wszystkie prace są wyjątkowe 
i precyzyjnie wykonane, ale coś trzeba było wybrać – mówiła 
Barbara Nawrotek-Żmijewska, dyrektor MDK „Prażakówka”, 
która wraz z Kazimierzem Heczko, właścicielem Galerii Rynek  
i prezesem ST „Brzimy”, oraz Agnes Nagy, plastyczką i członkiem 
stowarzyszenia, zasiadała w komisji. Zadanie typujące najlepsze 
bombki rzeczywiście musiało być ciężkie, bo każda spośród 87 
ozdób choinkowych była jedyna w swoim rodzaju. Po długich 
obradach jury zdecydowało się nagrodzić następujące dzieci za 
ich kreatywność, precyzję i estetykę: 

w kategorii klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce otrzymali Aleksander Kolasa i Tatiana Michalik, 

II miejsce przyznano Zofii Malec i Martynie Dąbrowskiej, III 
miejsce zajęły Emilia Krakowska i Zuzanna Kobel. Wyróżnieni 
zostali Marta Browarczyk, Konrad Rubas, Oliwia Strach, Anna 
Nogowczyk i Lena Kozik. 

W kategorii klas IV-VII szkół podstawowych:
I miejsce dostały Justyna Warzecha, Maria Witkowska i Mar-

tyna Kubień, II miejsce zajęli Maja Grzybek, Natalia Kobiela, 
Tymoteusz Greń i Ewelina Klajmon, na III miejscu uplasowali się 
Zuzanna Kania, Nina Brachaczek i Wojciech Starzyk. Wyróżnienia 
otrzymali Martyna Armata, Szymon Sikora, Max Legierski, Maja 
Torbus, Julia Siemek i Mikołaj Cieślar. 

W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce przyznano Martynie Martynek, II miejsce – Magda-

lenie Mateja, III miejsce – Agnieszce Bolik. 
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, kalendarze ścienne 

na rok 2018, nagrody rzeczowe, opaski odblaskowe i słodkości. 
                                                                    Agnieszka Jarczyk

Małe i duże, kuliste oraz podłużne, o kształtach domku czy 
postaci. Na choince wisiały te, które zostały nagrodzone.  
W Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” czuć było przedsmak 
świątecznych przygotowań za sprawą konkursu na najpiękniej-
szą bombkę choinkową. Dziecięca wyobraźnia nie zawiodła.

BOMBKA Z WYOBRAŹNIĄ

51/2017/4/R

 ... które były różnych kształtów.                              Fot. A. Jarczyk

pojawił się film Adama Małysza, w którym skoczek apeluje 
o wsparcie leczenia Przemka. Oprócz mistrza Adama wystą-
pił mistrz Kajetan Kajetanowicz, a także m.in.: zespół IRA, 
Remigiusz Dancewicz – Muzeum Zabytkowych Motocykli 
„Rdzawe Diamenty”, dzieci i nauczyciele Przedszkola nr 7, 
SwimGym, Zbigniew Bałdys, aktorzy Sceny Polskiej Teatru 
w Czeskim Cieszynie, Mateusz Bielesz, Aneta Okupska-Pońc 
– Etnochata Topolej, Darek Dusza, Tekla Klebetnica z Nowej 
Zelandii, Miss Beskidów z Sewilli, bliźniacy Artur Stojda i Ra-
dek Stojda, Ustroński Team i Bartosz Gołyszny, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Alicja Janosz, Remigiusz Ciupek, 
Katarzyna Serafin, Kasia Zaręba, Marcin Nawrocki, Piotr Żyła  
i wiele innych osób.                                            Monika Niemiec

Pieniądze na leczenie Przemka można cały czas wpłacać za pośredni-
ctwem Fundacji SiePomaga: www.siepomaga.pl/zycie-przemka. Z kolei 
poprzez Fundację Iskierka jest możliwość przekazania dla niego 1% 
podatku: https://fundacjaiskierka.pl/podopieczni/25202/. 

(cd. ze str. 5)

Karolina Kidoń podczas koncertu dla Przemka.       Fot. M. Niemiec

ŻYCIE DLA PRZEMKA
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51/2017/5/R

BĄDŹMY
BLIŻEJ NATURY

Na debiut trzeba było wybrać pewniaka, więc postawiliśmy 
na Aleksandra Dordę, od 2002 roku naszego stałego felietonistę, 

W prezencie książka od Gazety Ustrońskiej. 
Do odebrania w redakcji.

Można powiedzieć, że mijający rok jest dla naszej Gazety 
Ustrońskiej rokiem debiutów. Zadebiutowaliśmy z nową 
okładką, z nowym papierem, zaistnieliśmy na Facebooku (od 
marca polubiło nas ponad 900 osób! Serdecznie dziękujemy!) 
i – co było najtrudniejszym zadaniem – wydaliśmy książkę! 

który w cyklu „Bliżej natury” snuje opowieści o faunie i florze, 
o zależnościach między gatunkami, o ekologii, o ingerencji 
człowieka w środowisko czy o inwazji obcych. I nie dość, że po 
lekturze wiemy niemalże wszystko o bohaterze artykułu, to jesz-
cze mamy wiele do przemyślenia, bo autor nie traktuje przyrody 
encyklopedycznie, jest dla niego punktem wyjścia do rozważań 
o porządku świata, naszej w nim roli i odpowiedzialności za 
środowisko, w którym żyjemy. 

Felietony, czasem bliższe nawet esejom, są chętnie czytane 
przez mieszkańców Ustronia, ale wiemy, że ich sława sięga 
daleko poza granice naszego miasta. Najczęściej sięga po nie 
lud czytający, czy dojrzali obywatele, ale wystarczy trochę tylko 
namówić i zmobilizować młode pokolenie, by zaczęło w tekstach 
odkrywać tajemnice natury. 

Wydanie felietonów Aleksandra Dordy było nieuniknione, nie-
mal tak jak felietonów Jerzego Pilcha z Tygodnika Powszechnego. 
Artykułu z cyklu „Bliżej natury” stanowiły gotowy materiał na 
książkę, czekały i aż się prosiły, by zebrać je razem, opatrzyć 
większą liczbą zdjęć, a także nadać im atrakcyjny wygląd, co 
udało się dzięki Katarzynie Raczyńskiej-Targowskiej. Słowo 
wstępne napisał Zygmunt Białas i nadleśniczy Leon Mijal oraz 
dr hab. Anna Orczewska.

Jesteśmy przekonani, że książka zbliży czytelników do natury, 
dlatego zapraszamy do lektury.                        Monika Niemiec

KUPON NA KSIĄ
ŻKĘ

Po książkę Aleksandra Dordy 

„Bliżej natury”
zapraszamy do redakcji naszej 

Gazety Ustrońskiej 
(Rynek 4 – siedziba biblioteki, pon.-pt. 8-16) 

ze świątecznym numerem GU 

lub z wyciętym kuponem. 

Książka jest bezpłatna. 

51/2017/7/R
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Prezentacja odbyła się w gościnnych wnętrzach Muzeum Ustrońskiego.          Fot M. Niemiec

51/2017/19/R

A przecież pamięć jest zawodna, 
oprócz tego monumentalna, zbiorowa, 
historyczna i o tym wszystkim mówił 
dr Grzegorz Studnicki we wciągającym 
wykładzie pt. „Ustroń a tożsamość miejsc 
i ludzi - proces, projekt, narracja”. Również  
o tym, czym się różni pamięć od pamięci, 
o tym, że Pamiętnik łączy je, stwarzając 
bardziej lub mniej dokładny, bardziej 
lub mniej osobisty obraz miasta i ludzi 
w nim mieszkających. Gdyby tych zano-
towanych wspomnień, cytowanych doku-
mentów, spisanych wywiadów nie było, 
historia Ustronia byłaby niekompletna. 

Następnie do przedstawienia kolejnego 

tomu Pamiętnika przystąpiła jego redak-
tor i prezes Towarzystwa Miłośników 
Ustronia Bożena Kubień. Wymieniła 
przede wszystkim osoby współpracują-
ce: Annę Gluzę, Elżbietę Sikorę, Alicję 
Cieślar, Michała Pilcha i Jana Sztefka 
oraz osoby i firmy, które wsparły wydanie 
tomu. Współfinansowało je Miasto Ustroń 
i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. 
Przedstawiając tematykę poruszaną w 
20. Pamiętniku, B. Kubień pokazywała 
na ekranie zdjęcia, które można znaleźć 
wewnątrz książki. 

Redaktorki prowadzącej słuchali au-
torzy Pamiętnika, jego bohaterowie (cd. na str. 32)

51/2017/6/R

i czytelnicy, a wśród nich przewodniczą-
cy Rady Miasta Ustroń Artur Kluz oraz 
naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń 
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, którzy po 
prezentacji gratulowali dzieła. 

Miłe spotkanie w Muzeum Ustrońskim 
zakończył występ uczestniczki The Voice 
of Poland Edyty Cymer i poczęstunek.

Poniżej fragmenty wystąpienia B. Ku-
bień.

PREZENTACJA 20. TOMU 
„PAMIĘTNIKA 

USTROŃSKIEGO”

(…) „Pamiętnik Ustroński” jest wydaw-
nictwem popularnonaukowym, niemniej 
90% jego artykułów posiada charakter 
naukowy, poprzez zawarty w przypisach 
tzw. aparat naukowy. Tylko dział wspo-
mnień traktujemy bardziej od serca i tutaj 
ten aparat naukowy nie jest wymagany. 

20. tom „Pamiętnika Ustrońskiego” 
– tak jak jego poprzednie roczniki – po-
dzielony jest na poszczególne działy te-
matyczne, wyodrębnione dużą fotografią. 

Dział I (…) rozpoczyna artykuł rocz-
nicowy. W tym roku Ustroń obchodzi 2 
ważne rocznice, a mianowicie 60-lecie 
nadania praw miejskich oraz 160-lecie 
otrzymania statusu miasteczka. Autorem 
tegoż artykułu jest nieżyjący od ponad 3 
lat Stanisław Niemczyk, polonista, pre-
zes Towarzystwa Miłośników Ustronia, 
redaktor „Pamiętnika Ustrońskiego” oraz 
pomysłodawca jego tytułu. Tekst Stani-
sława Niemczyka znalazłam w archiwum 
Towarzystwa i po jego lekturze stwierdzi-
łam, że mimo iż powstał on 20 lat temu 
(na 40-lecie praw miejskich), treści w nim 
zawarte – nigdy wcześniej nie publikowa-
ne – nadal pozostają ważne. (…)

Kolejny tekst, mojego autorstwa, do-
tyczy „Meblowni”, czyli budynku, który 

Kiedy już niedługo do świąt i w głowie nam tylko porządki, prezenty i potrawy, 
przychodzi czas na Pamiętnik, Pamiętnik Ustroński. Solidna książka w twardej opra-
wie trafia do czytelników wprost pod choinkę – swoją własną lub kogoś bliskiego. 
20. tom wydawnictwa zapoczątkowanego przez Józefa Pilcha jest znakomitym 
prezentem, bo to tak jak by podarować komuś piękne opowieści, garść wzruszeń, 
kilka uśmiechów, wspomnień i sporą dawkę solidnej historycznej wiedzy. Podanej 
z pierwszej ręki przez uczestników wydarzeń, świadków historii albo przekazanej 
nam przez niestrudzonych badaczy. 

FASCYNUJĄCE  ARCHIWALIA
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50/2017/5/R

51/2017/8/R

WIECZERZA, NIE KOLACJA

Andrzej Piechocki

Na opowieści Kadłubca Daniela
Przyszło ludzi wiela
Było to w grudniu
Po południu
Tego roku
O zmroku
Uroczyście w kultury domu
Oficjalnie, nie po kryjomu
Równica - za nią kurtyna
Solo śpiewa Maryna
Profesor na razie nie gada
Bo Danuta zapowiada
Szumno Paniczka
A na sali stoliki - na każdym 
świyczka
A on gotowy już
Sprężony skupiony
Słowa tuż, tuż
Temat znajomy
Nie nowy
Bo Bożonarodzeniowy
Dla niego to żadne mecyje
Więc opowiada o Łucyje
O wilije
Kolędy Równica śpiewa
Na ulicy wiatr mocno zawiewa 
W reżyserce Chvaściu ziewa
Na widowni studenci z UTW 
zasiadają
Też śpiewają
Światła przygaszone
Ludzie wzruszone
Piękne rzewne nacht stile
I to by było na tyle

                 

To nie był zwykły wykład Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 11 grudnia studenci – 
seniorzy spotkali się w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”, 
zasiedli przy stolikach, częstowali się 

kawą, herbatą i ciasteczkami, a przede 
wszystkim wysłuchali opowieści Daniela 
Kadłubca pt. „Zwyczaje i obrzędy bożo-
narodzeniowe”. Jak by tego było mało, 
na scenie pojawiła się Estrada Regionalna 

„Równica” i zaśpiewała najpopularniejsze 
kolędy i pastorałki. Zresztą prof. Kad-
łubiec opowiadał, skąd się owe pieśni 
wzięły, a prezes ustrońskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Danuta Koenig za-
chęcała słuchaczy do śpiewania. Rektorki 
trzeba słuchać, toteż wspólne kolędowanie 
wyszło znakomicie. 

Wykład profesora podzielony był 
na trzy części. W pierwszej opowiadał 
o magicznym okresie od Łucyje do Wili-
je, w drugiej o obrzędowości wigilijnej, 
a w trzeciej o pochodzeniu kolęd. Gdyby 
ktoś planował perfekcyjne pod względem 
wierności tradycji święta, to mógłby je 
przygotować właśnie na podstawie tego 
wykładu. Profesor przypomniał, dlaczego 
celebrujemy Boże Narodzenie, a ściśle 
mówiąc Godni Święta. Pokazał, że każdy 
szczegół i niepozorny nawet zwyczaj, 
ma ogromne znaczenie – biały obrus, 
dodatkowe nakrycie, żywa choinka, pora 
rozpoczęcia wieczerzy (nie kolacji!) itd. 
Bardzo pięknie wytłumaczył też, dlacze-
go siadamy do stołu wraz z pojawieniem 
się pierwszej gwiazdy. To światełko jest 
dziurą w czarnym niebie, przez którą może 
do nas spłynąć światło. Dnia zaczyna 
przybywać, przychodzi nowe życie. Warto 
być wtedy razem...       Tekst i foto: (mn)
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WYDANO 
WYBÓR KORESPONDENCJI 

JANA WANTUŁY

„Gdybyśmy byli społeczeństwem  
o nieco odmiennej postawie, tacy ludzie, 
jak Drogi Pan, byliby przedmiotem spe-
cjalnego szacunku. Niestety, dzieje nasze 
[…] upływały nie tyle na budowaniu, 
ile na walkach. […] Mamy order Virtuti 
Militari, ale nie mamy orderu Virtuti Ci-
vili. Gdyby taki order istniał, Pan byłby 
jednym z najpierwszych kandydatów 
do odznaczenia nim. […] Mojem zda-
niem Drogi Pan powinien był już dawno 
otrzymać nie jakiś wawrzynek [Srebrny 
Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury], 
ale wysokie odznaczenie realne. […] 
Pan samem swojem istnieniem zrobił dla 
podtrzymania ducha polskiego w swo-
jem środowisku daleko więcej niż nieje-
den głośny działacz. Nie wiem, czy jako 
uczony byłby Pan mógł wykonać więcej. 
Przyjdzie chwila, że tacy cisi w ziemi, do 
jakich Kochany Pan należy, będą oceniani 
inaczej niż dzisiaj”.

Paweł Hulka-Laskowski 
w liście do Jana Wantuły z 24.12.1935 r.

„Każdy list Pański, jak je znam i prze-
chowuję, wart jest druku” – pisał do Jana 
Wantuły literaturoznawca Tadeusz Mikul-
ski. Teraz wszyscy możemy się przekonać 
o prawdziwości tego stwierdzenia, ukazał 
się bowiem „Zmieszany zapach książek  
i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wan-
tuły z lat 1899–1953”. Ob-
szerny tom, wydany z okazji 
140-lecia urodzin tytułowego 
bohatera, zawiera 235 listów 
i kart pocztowych, które ten 
niezwykły ustroński chłop-
-bibliofil, publicysta, histo-
ryk Śląska Cieszyńskiego  
i ewangelicyzmu, działacz 
narodowy i społeczny wy-
mienił z ok. 100 osobami 
lub instytucjami. Otrzymu-
jemy tu listy skierowane do 
Wantuły m.in. przez J. S. By-
stronia, W. Orkana, J. Ocho-
rowicza, J. Szczepańskiego, L. Brożka,  
M. Wysłouchową, Z. Kossak-Szczucką,  
G. Morcinka, S. Pigonia, K. L. Konińskie-
go, P. Hulkę-Laskowskiego, ks. F. Michej-
dę, ks. J. Stonawskiego, A. Kamieńską,  
I. Krzywicką czy gen. W. Bortnowskiego 
oraz inne postacie – pisarzy, historyków, 
polityków, krytyków literackich, księży, 
naukowców. Nieraz udało się zestawić 
wiadomości, które ustroński bibliofil wy-

słał do danego korespondenta i od niego 
otrzymał, co pogłębia obraz łączącej ich 
relacji. Sporą część książki zajmują wiado-
mości wymieniane między Janem a synem 
Andrzejem, późniejszym zwierzchnikiem 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego  
w Polsce. 

Tom korespondencji Wantuły 
pod redakcją Katarzyny Szka-
radnik, która przepisała zebrane 
przez siebie listy oraz sporzą-
dziła obszerne przypisy i wstę-
py do bloków korespondencji  
z poszczególnymi osobami, zo-
stał opublikowany przez Gale-
rię na Gojach we współpracy  
z Wydawnictwem Uniwersy-
tetu Śląskiego. Listy te stano-
wią świadectwo kilku epok, 
atrakcyjne zarówno dla hi-
storyka ziemi cieszyńskiej, 
jak i dla zwykłego czytel-

nika. Prócz oczywistej wartości doku-
mentalnej wiele z nich ma walory li-
terackie, a dopełnia je bogaty materiał 
ilustracyjny. Zmieszany zapach książek  
i jabłek można nabyć w Muzeum Ustroń-
skim (czynnym do świąt codziennie, rów-
nież w Wigilię) lub za pośrednictwem 
strony http://www.muzeum.ustron.pl/. 
Bez wątpienia będzie to pasjonująca  
lektura na święta i zimowe wieczory. 

WARSZTATY CERAMICZNE
29.01 – 31.01.2018 r. godz. 10.00 – 13.00  sala nr 8 (II piętro)
Trzydniowe warsztaty technik stosowanych w ceramice 

(tworzenie form z bryłki gliny plastycznej, sposób tworzenia  
z plastra gliny oraz formowanie wyrobów metodą wałeczkową). 
Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 20 osób.
Prowadzenie: Marta Czech – Śniegulska
Cena za udział w warsztatach ceramicznych: 30 zł (za 3 dni)
(płatne do 5 stycznia 2018 r. w sekretariacie MDK)

INNE ZAJĘCIA 
1.02.2018 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00 sala widowiskowa

Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci z kół i zespołów 
zainteresowań MDK i dzieci uczęszczających na zajęcia ferii 
zimowych wcześniej zapisanych w MDK oraz Akademii Esprit 
(uczestnicy balu – dzieci od lat 7 – zapisy do 2 stycznia 2018 r.).
Ilość miejsc ograniczona: MDK „Prażakówka”- 30 osób, Akademia 
Esprit - 30 osób.
Opiekunowie – Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek oraz opie-
kunowie z Akademii Esprit.                                    Wstęp wolny

WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
2.02.2018r. (piątek) godz. 10.00 – 13.00 sala nr 8 (II piętro)

Podczas warsztatów dzieci poznają: origami (sztuka składa-
nia papieru), quilling (metoda tworzenia ozdób papierowych  
z wąskich pasków papieru skręcanych spiralnie, następnie for-
mowanych do uzyskania odpowiedniego kształtu i przyklejanych 
na zdobioną powierzchnię).                                 Wstęp wolny

FERIE 2018 W MIEJSKIM DOMU KULTURY „PRAŻAKÓWKA”
Grupa warsztatowa liczyć może maksymalnie 20 osób.
Prowadzenie: Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie 
MDK „Prażakówka” do 2 stycznia 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00, 
tel. 33 854 29 06

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
5.02 – 8.02.2018 r. godz. 10.00 - 13.00 – sala nr 8 (II piętro)

Na czterodniowych warsztatach artystycznych dzieci będą 
miały okazję wykonać karmnik dla ptaków. Poznają tajniki róż-
nych technik plastycznych i zdobnictwa. Wykonają także ciekawą 
pracę „drzeworyt - gipsoryt”.
Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 15 osób. 
Prowadzenie: Artur Szołdra
Cena za udział w warsztatach artystycznych: 50 zł (za 4 dni)
(płatne do 5 stycznia 2018 r. w sekretariacie MDK)
Chętne dzieci w wieku od 10 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie 
MDK „Prażakówka” do 2 stycznia 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00, 
tel. 33 854 29 06

INNE ZAJĘCIA                
9.02.2018 r. (piątek) godz. 10.00 – 14.00 

Wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek (w razie niepogody 
gry i zabawy ruchowe – sala nr 7)                         Wstęp wolny
Opiekunowie – Katarzyna Rymanowska i Renata Łacek
Chętne dzieci w wieku od 7 lat prosimy zgłaszać w sekretariacie
MDK „Prażakówka” do 2 stycznia 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00, 
tel. 33 854 29 06

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów
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USTRONIU
Nawiązując od radosnych klimatów świąteczno-sylwestrowych 

przedstawiam nie publikowane dotąd zdjęcie balowych szaleństw 
w Hotelu „Kuracyjnym”. Na fotografii widoczny jest znany 
ustroński restaurator i kupiec – Alfons Jamróz (siedzi trzeci od 
prawej), który w latach 30. XX w. dzierżawił ów hotel od Śląskich 

Kąpieli Borowinowych, generując jego dynamiczny rozwój.  
Nie każdy ustroniak wie, iż teren obecnej ulicy Hutniczej pełnił 
niegdyś rolę  tętniącego życiem, tańcem i muzyką centrum naszej 
miejscowości, a Hotel „Kuracyjny” (dziś Rezydencja „Parko-
wa”) był główną bazą dla gości korzystających z dobrodziejstw 
zabiegów borowinowych.  

Powracając do zagadki z poprzedniego numeru Gazety Ustroń-
skiej, w rubryce Dawny Ustroń prezentowane było zdjęcie 
wschodniej ściany budynku należącego dziś do Spółdzielni Usług 
Rolniczych, w którym przed laty funkcjonowała najpierw Papier-
nia Arcyksiążęca, a później Kuźnica „Teresy”. Uwagę zwraca tu 
niezwykła ściana, wykonana z kamieni rzecznych i łupkowych, 
ułożonych w nieregularny wzór. Fragmenty podobnego muru, 
pozostałego po Walcowni „Hildegardy”, można oglądać na terenie 
ustrońskiego Nadleśnictwa.                              Alicja Michałek

BIBLIOTEKA     POLECA:

Krzysztof Pyzia, 
Kajetan Kajetanowicz 

„Kajto. Jadę po swoje”

Wywiad-rzeka z najbardziej utytuło-
wanym sportowcem z Ustronia, trzy-
krotnym Rajdowym Mistrzem Europy.  
Dzieciństwo w małym miasteczku i po-
czątki kariery. Kulisy rajdów samocho-
dowych i tajemnica, okupionego morder-
czą pracą, sukcesu. Dziesiątki anegdot  
i fascynujących wspomnień. Książka nie 
tylko dla wielbicieli motoryzacji.

Tomek Michniewicz
„Gorączka. W świecie 

poszukiwaczy skarbów”
Przygodowy reportaż ze świata  ludzi 

owładniętych żądzą bogactwa. Opowieść 
o poszukiwaczach skarbów, zarówno 
tych, którzy poszukują ich na zatopio-
nych statkach na dnie mórz i oceanów, 
jak i tych, którzy szukają szczęścia  
w kasynach.  Poznajemy zarówno pro-
fesjonalnych poszukiwaczy zaginionych 
kosztowności, ale i samotnych wilków, 
próbujących na własną rękę i na skróty 
zrealizować swój sen o dostatku. 
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51/2017/9/R

To nie kuchenne rewolucje, a dzielna załoga pań kucharek i młodych kelnerów. Za nimi 
i przed nimi sporo pracy, bo na sali zasiada ponad 60 osób.                         Fot. M. Niemiec

Taniec country w wykonaniu skoczowianek spodobał się paniom z Lipowca.        Fot. M. Niemiec

Już nie wie, co wymyślić przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich w Lipowcu 
Olga Kisiała, by zabawić członkinie na 
corocznym walnym zebraniu. Tym razem 
zaprosiła do Ustronia studentki Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku ze Skoczowa, które 
zaprezentowały liniowy taniec country. 
Bez wątpienia zrobiły wrażenie na ponad 
60 paniach, które uczestniczyły w spotka-
niu w gościnnej strażnicy OSP Lipowiec, 
oraz na zaproszonych gościach: naczelnik 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Monice 
Maksymczak, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 5 Katarzynie Burzyńskiej oraz 
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ustroniu Danucie Koenig. W naszym 
UTW też odbywają się zajęcia z tańca 
liniowego, chociaż tak stylowych strojów 
studenci jeszcze nie mają. 

Zanim jednak przyszedł czas na rozryw-
kę, trzeba było omówić działalność w mi-
jającym roku, a że współczesne technolo-
gie nie są obce paniom z KGW, oglądano 
prezentację multimedialną ze zdjęciami 
z wycieczek, zebrań, uroczystości, ale 
i pracy - tradycyjnego pieczenia ciaste-
czek, wizyt w przedszkolach i szkołach, 
wigilijki dla seniorów oraz pieczenia ko-
łoczy na święto plonów. Tu zaangażowało 
się wiele osób, także zaprzyjaźnieni pano-
wie, którzy ciasta wozili i wypakowywali. 
Jednak pogoda nie sprzyjała handlowi 
i były obawy, czy uda się sprzedać owoce 
cięzkiej pracy. Udało się i pieniądze moż-
na będzie przeznaczyć na ciekawe inicja-
tywy. Jesienią lipowczanki przygotowały 
zabawę podożynkową dla 200 osób.

Podczas miłego posiedzenia przed-
stawiono też stan kasy i stan konta, i na 
szczęście wszystko się zgadzało – zespół 
do kulinarnych zadań specjalnych mógł 
wydać obiad z deserem, kawą, herbatą 
i lampką czegoś mocniejszego. Panie 
złożyły życzenia okrągłym jubilatkom, 
świeżo upieczonym mężatkom i gratulo-
wały nowo przyjętym członkiniom. (mn)

LINIOWY
DLA KGW
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Już w latach 60. państwowa telewizja 
emitowała szopki, ale ich propagandowy 
język nijak się miał do satyry. Na począt-
ku lat 80. powstał Dziennik Telewizyjny 
Jacka Fedorowicza i jego trzy specjalne, 
noworoczne wydania. Po 1989 roku 
nikt już nie mógł powstrzymać satyry-
ków. Pierwszą wolną szopkę można było 
obejrzeć w 1990 roku, a jej twórcami 
byli Marcin Wolski, Andrzej Zaorski  
i Jerzy Kryszak. Ta trójka odpowiedzial-
na była również za „Polskie zoo”, które 
wzbudzało wiele emocji i komentarzy na 
temat porównania polityków do zwierząt. 
Przypomnijmy, że Leszek Balcerowicz 
występował jako koń, Włodzimierz Ci-
moszewicz – szakal, Adam Michnik – lis, 
Tadeusz Mazowiecki – żółw, Bronisław 
Geremek – kozioł, Maciej Giertych – 
nosorożec, Aleksander Hall – kumak, 
Wojciech Jaruzelski – gawron, Borys 
Jelcyn – niedźwiedź polarny, Jarosław  

i Lech Kaczyńscy – chomiki, Helmut 
Kohl – mors, Janusz Korwin-Mikke 
– mucha, Jacek Kuroń – hipopotam, 
Aleksander Kwaśniewski – dzik, Antoni 
Macierewicz – wyżeł, Leszek Miller – pa-
jąk, Alfred Miodowicz – truteń, François 
Mitterrand – kogut, Stefan Niesiołowski 
– nietoperz, Donald Tusk – Kaczor Do-
nald, Lech Wałęsa – lew. Dialogi były 
błyskotliwe i dowcipne, lalki ciekawie 
zaprojektowane, stąd duża popularność. 
Konwencję szopki wykorzystywał rów-
nież w programie satyrycznym Szymon 
Majewski, który na antenie TVN groma-
dził przy stole polityków. By wcielić się 
w rolę, aktorzy zakładali specjalne maski 
- karykatury postaci. Abstrakcyjny dow-
cip prowadzącego nie dla wszystkich był 
strawny, jednak nie można odmówić mu 
inteligencji. Największą jednak wartością 
szopek noworocznych dawniej i dziś 
jest satyra na władzę, podana w lekkiej 

Odbywające się w ustrońskim amfiteatrze kabaretony zawsze cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. To taki eufemizm, bo trzeba po prostu powie-
dzieć, że brak wolnych miejsc. Występowali u nas wszyscy z pierwszej 
dziesiątki tabeli krajowej extraklasy. Z wiadomych powodów nie gościliśmy 
jedynie Kabaretu Olgi Lipińskiej, gdyż to kultowe widowisko miało cha-
rakter stricte telewizyjny. Zresztą Olga Lipińska przygotowywała również 
noworoczne szopki, które stały się tradycją w polskiej telewizji. 

DO SZOPKI, 
HEJ SATYRYCZNEJ

Ponikierzi radni fórt rozmyślajóm, niestety,
czego się tu pozbyć? Dómu starców, czy naszej gazety?
A jak rabanu na całóm dziedzine narobióm
to zmiynióm opcje, możne do ważnego stanowiska sie sposobióm?

i zabawnej formie, dzięki czemu jest 
łatwiejsza do przełknięcia dla bohaterów 
dowcipów.  

Zanim jednak narodziło się „Polskie 
zoo”, szopka była tylko statycznym ele-
mentem wystroju kościołów. Z czasem 
przekształcała się w widowisko, zyskała 
dialogi i śpiew, choć wciąż opowiadała 
historie z życia Jezusa, urozmaicając 
poznawanie Pisma Świętego. 

Jednak stopniowo szopka zaczęła się 
laicyzować. Pojawiły się postacie nie 
występujące w Biblii, współczesne, 
przedstawiciele elit i władzy. Treści po-
zostawały religijne, ale zaczęły pojawiać 
się epizody komediowe, gagi. W XVIII 
wieku Kościół wyprosił rozrywkowe 
spektakle ze świątyń, więc ich twórcy 
ruszyli w drogę i na ulicę. Nic ich już nie 
ograniczało w wymyślaniu scenariuszy  
i skeczy ku uciesze ludu. W rubaszny 
sposób wyśmiewali i krytykowali po-
czynania możnych, a główną atrakcją 
i efektem zeświecczenia szopek stały 
się właśnie komentarze do aktualnych 
wydarzeń. 

W połowie XIX wieku zaczęły po-
jawiać się pojedyncze dzieła literacko-
-publicystyczne, stworzone w konwencji 
szopki. W 1849 roku wydana została 
słynna „Szopka” Teofila Lenartowi-
cza (Wrocław, 1849), czy „Rok 1849”  
w jasełkach Leszka Dunina-Borkow-
skiego („Tygodnik Lwowski”, 1849),  
w 1880 roku opublikowano „Szopkę dla 
dorosłych dzieci” i „Szopkę warszawską” 
autorstwa Wiktora Gomulickiego.

Na gruncie krakowskim pojawiły się 
tzw. jasełka polityczne, które zaszcze-
pili Józef Szujski („Jasełka galicyjskie”, 
1875), Stanisław Tarnowski („Wędrówki 
po Galilei”, 1873) oraz Lucjan Rydel 
w swoim dramacie „Betlejem polskie” 
(premiera teatralna – 1904, publikacja 
– 1906). Ciągle żywa popularność wido-
wisk oraz zjawisko chłopomanii na  prze-
łomie XIX i XX wieku doprowadziły do 
narodzin formy teatralno-literackiej w od-
mianie satyrycznej. W 1906 roku w Jamie 
Michalika wystawiono pierwszą „Szopkę 
krakowską” kabaretu „Zielony Balonik”, 
która stała się fenomenalną i dotychczas 
najlepszą trawestacją szopki ludowej. 
Artyści oraz literaci, wykorzystując sche-
mat formalny szopki bożonarodzeniowej 
w kpiarskiej i prześmiewczej konwencji, 
zaprezentowali ówczesne aktualności ze 
sceny krakowskiego życia artystycznego 
i społecznego, nie szczędząc komentarzy 
i personalnych dowcipów. Szopka litera-
cka kontynuowana była w międzywojniu 
przez Skamandrytów, wystawiana w ka-
barecie „Pod Pikadorem”, a publikowana 
w „Cyruliku Warszawskim”.

Szopka przeszła gruntowną zmianę 
od dekoracji, przez dramat liturgiczny, 
teatrzyk ludowy, formę literacką aż po 
kabaret i ma się dobrze. Oddźwięk tra-
dycji typowo polskiej szopki satyrycznej 
usłyszeć można we współczesnym języ-
ku, czego konsekwencją jest nowe, po-
toczne rozumienie słowa „szopka” jako: 
„sytuacji, zachowania itp. obliczonego 
na pokaz, ocenianego jako niepoważne”.                                                             
                                      Monika Niemiec

  rys. Patryk Korszun
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Ostatnie wydarzenia odbiły się szerokim echem na are-
nie międzynarodowej. A to za sprawą złożenia rezygnacji  
z funkcji prezesa Rady Ministrów przez Beatę Szydło i powie-
rzenia tej zaszczytnej roli Mateuszowi Morawieckiemu, błyskot-
liwemu bankierowi, jak go określiło francuskie radio Europe1.

Trzeba przyznać, że partia rządząca zaszachowała totalną opo-
zycję. Grzegorz Schetyna, chcąc dokonać niemożliwego, czyli 
uniemożliwić zmianę premiera, jaką szykowało PiS, poprzez 
złożenie wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, miał na myśli 
innego prezesa Rady Ministrów – siebie. Marzyła mu się ciepła 
posadka na wysokim stołku, powrót do czasów świetności, nie-
stety, jego majątek nie jest tak imponujący jak nowego premiera.  
A w końcu trzeba się jakoś pokazać na europejskich, i nie tylko, 
salunach. Grzesiu, w swej skromności, podczas wystąpienia  
w Sejmie, nie mówił jednak o własnej osobie, ale wysunął 
kandydaturę… Jarosława Kaczyńskiego. Czyż to nie wspaniały 
gest, pełen czystych intencji i próby pojednania? Niestety, nie 
doceniony. Błędnie wykalkulował też, jakoby to właśnie Jarek 
pociągał za polityczne sznurki i był prawdziwym strategiem 
politycznym. Prawda jest zgoła inna – w zaciszu domowym, 
po dniu ciężkiej pracy, planuje i obraduje z partią rządzącą kot 

prezesa. Nie wiem, czy widzieliście ostatnie sondy, ale to właśnie 
pan Miau zdeklasował swoich największych rywali, czyli Ma-
teusza Kijowskiego, Ryśka Petru i Grzesia właśnie, uzyskując 
98% więcej szacunku niż wymienieni panowie. 

Z jednej strony, kot prezsa zasłużył na tak wielkie poparcie spo-
łeczne, w końcu w żadnym państwie nie ma drugiego takiego jak 
on, który by trząsł sceną polityczną. No, może we Francji, gdzie 
wraz z prezydentem Macronem wita różnych oficjeli pies Nemo. 
Ale na tym jego rola się kończy, choć trzeba przyznać, że wyprze-
dził w tym zacnym zadaniu pierwszą damę. Wracając jednak do 
naszych rodzimych poważnych spraw, pan Miau uzyskał należyty 
mu szacunek, choć trochę mi żal jego konkurentów. Tyle dobrze, 
że Grzesio troszkę go zaczął w tych sondach gonić, otrzymując 
2% głosów. Cóż to jednak jest wobec jego, jak i dwóch pozosta-
łych panów, poświęcenia dla dobra kraju? Kto tak jak oni walczy  
o wolność, demokrację i sprawiedliwość? W ferworze tej szla-
chetnej walki porzucili praktycznie wszystko, przestali dbać  
o wiele prozaicznych spraw. 

Weźmy tak na przykład Mateusza Kijowskiego. Lider KOD 
na Mazowszu uzyskał aż 500 głosów podczas wyborów na to 
stanowisko. Człowiek, zdawałoby się zwyczajny, a jednak okazał 
się ponadprzeciętny. Na pierwszym planie, zawsze gotowy, bo to 
przecież o demokrację mu chodziło. Absolutnie nie liczył na nic, 
a to, że pojechał do Ameryki na wypoczynek z pieniędzy skład-
kowych komitetu.. no proszę was, nie czepiajmy się już takich 
szczegółów! Jak i tego, że nie płacił alimentów czy wystawiane 
były jakieś tam lewe faktury. Przecież w tamtym momencie miał 
poważniejsze sprawy na głowie. Myślę sobie też, że nie odkrył  
w sobie, jak dotąd, duszy artystycznej. Jego cytaty powinny być 
zapisane i uwiecznione co najmniej w jakimś tomiku. Pora ku temu 
najwyższa, a na dowód podam wam zaledwie próbkę jego złotych 
myśli: „To były faktury za utrzymanie w sensie wiele prac zwią-
zanych, żeby te, żeby to ta domena była obsługiwana, były tam, 
wiele prac związanych jakby z bieżącym używaniem tego”. To tak  
a propos tych faktur. Kijowski dotyka realiów życia codziennego, 
a jednocześnie nie dba o nie. Prawdziwy miszcz, jak najbardziej 
godny tego miana. Chociaż tak się zastanawiam, kto z tej trójki 
zwyciężyłby w głosowaniu na Pierwszego Miszcza Systemowe-
go. Rywale to mocni, żaden nie chce odpuścić. Oj, ciężki wybór. 

Grześ, skromny facet, aspiracje też ma niebagatelne. A Rysiu  
w trakcie dyżuru podczas puczu sejmowego postanowił odsapnąć 
nieco. W końcu każdemu należy się chwila oddechu, zwłaszcza 
w tak heroicznej walce o kraj. Cała trójka zaś szła w jednym 
kierunku, ale innymi drogami, aby wtargnąć w to epicentrum 
kaczyzmu polskiego i ustanowić nowy ład. To jest dopiero stra-
tegia – iść przeciwko faschyzmowi, lecz na trzy inne sposoby. 
Tego nawet najtęższe głowy nie wymyśliłyby tak znakomicie. 
Panowie, chapeau bas. W nagrodę wybiorą się może na Maderę? 

Choć nastały teraz ciężkie czasy, zwłaszcza dla Ryśka. Biedny 
on. Aspirował do pozycji lidera totalnej opozycji, robił wszyst-
ko, co tylko mógł, aby zaskarbić sobie sympatię elektoratu, 
poświęcał swoje dobre imię dla sprawy, i na co mu to było? 
Jego przemyślane bon moty: „święto sześciu króli”, „zabiegi 
ciąży”, „głowa psuje się od góry” czy znakomite „zdrowie może 
skończyć się życiem”, które – nawiasem mówiąc – także powin-
ny znaleźć swoje miejsce w tomiku wierszy, na nic się zdały. 
Próbował także bardziej ostrych chwytów grożąc Beacie Szydło 
Trybunałem Konstytucyjnym lub rządowi PiS, że upadnie jak 
Imperium Rzymskie u szczytu chwały. I tym razem nie wyszło 
jak powinno. Miesiąc temu fotel lidera N. zajęła Katarzyna 
Lubnauer, która jest patriotką swojej partii i zrobi wszystko, 
aby podczas wyborów samorządowych nie doszło w niej do 
jakichkolwiek pęknięć. Pod warunkiem, że te już pozszywane 
pęknięcia wytrzymają intensywność i pomysłowość działań 
nowoczesnych polityków. 

Od dawna już przyglądam się poczynaniom naszych polityków i muszę stwierdzić, że, jak nic, jest w naszym kraju 
elita znakomita. Dzięki różnorodności i świeżości, jaką do Sejmu wniosły ostatnie wybory parlamentarne, Polskę 
w końcu dostrzegają w świecie. Nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, że tak jest!

Pón burmistrz panuje już dwacet roków w naszym 
magistracie,
a że hań downi prawili: „Po czynach kożdego 
poznacie”, 
tóż isto doł sie poznać z tej nejlepszej stróny,
skoro tyn nasz Ustróń je fest chwolóny. 

  rys. Patryk Korszun
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Przewodniczóncy Rady Miasta je wuefistóm, 
tóż mómy w powiecie nejwiyncyj boisk isto
i jeszcze w basyn miasto zainwestuje,
trzeja mieć nadzieje, że nie zbankrutuje. 

Autorką fraszek gwarowych 
jest Lidia Szkaradnik

                                             

  rys. Patryk Korszun

Jarek zaś za nic ma swoich kolegów zasiadających po 
drugiej stronie sali plenarnej. Ich próby przywrócenia ładu  
w Polsce traktuje niczym zabawę w piaskownicy. Żarty sobie 
stroi z tak poważnej sprawy. On liczy się tylko z jednym – swoim 
kotem. Na dowód tego, podczas obrad nad ustawami dotyczącymi 
zmian w sądownictwie, wgłębiał się w lekturę „Atlasu Kotów”. W 
zasadzie nie powinniśmy się dziwić, pan Miau to strateg nad stra-
tegami, który snuje plany i wizje przyszłości właśnie dzięki takim 
lekturom. Jarek starał się go dogonić i kupił „Fakt”, dzięki czemu 
pozyskał choć jedną cenną pozycję naukową. Po przeczytaniu 
Atlas oddał schronisku dla zwierząt, pokazał tym samym swą 
wspaniałomyślność, podyktowaną pewnie rozkazami swego kota.  
A tak między nami, totalna opozycja się myli – w Polsce nie ma 
kaczyzmu, jest kotyzm. 

Bać się powinna Myszka Agresorka. Uważać, żeby nie prze-
kroczyć granicy, poza którą kot prezesa nie będzie już patrzył 
łaskawym okiem na swoich oponentów, zwłaszcza jeśli są dla 
niego łakomym kąskiem. Dobrze jednak, że Myszka ma swojego 
obrońcę. Jest nim Paweł Kukiz, rockowy poseł, którego serce 
zmiękło właśnie pod wpływem słów niepozornej, zdałoby się, 
Kamilki „Agresorki” Gasiuk-Pihowicz. Gdy ta skrytykowała 
pomysły Kukiz’15 w sprawie zmiany Konstytucji RP, Kukiz 
właśnie – nie klub, ale jego lider – ujawnił swoje prawdziwe 
uczucia co do koleżanki z ław sejmowych. „Uwielbiam ją! 
Naprawdę. U-W-I-E-L-B-I-A-M!!! Ilekroć Panią Pihowicz 
widzę na mównicy to wspominam lata pacholęco-szkolne...
Mieliśmy w klasie taką koleżankę...Taką Myszkę-Agresorkę. 
Wszystko zawsze wiedziała tak, jak chciałaby tego Pani Wy-
chowawczyni. (...) Kiedy uciekaliśmy z lekcji to ta koleżanka 
wskazując na okno krzyczała: „Proszę pani, o tam! Niech pani 
zobaczy! Biegną! Wiśniewski przez płot skacze!” Na koniec 
roku dostawała świadectwa z wyróżnieniem za świadczenie 
prawd wówczas obowiązujących. Prymuska Najsławniejsza  
w Szkole, przysięgam”. Ileż ciepłych słów, przywoływanie wspo-
mnień z młodości. Wzruszające... Kukiz wyznacza nowe trendy, 
może warto pójść tą drogą? Wiem, wiem, jeden prezydent mówił 
wręcz coś przeciwnego, pewnie na skutek zapadnięcia na chorobę 
filipińską, ale może droga ta w przypadku totalnej opozycji okaże 
się dobrym rozwiązaniem.

A co do rozwiązania, o którym wspomniałam na początku. Eh, 
szkoda naszej kochanej Broszki. Potrafiła powiedzieć swoje zda-
nie, nie popełniała takich gaf jak Ewka, zawsze ładnie ubrana, do-
brze prezentowała się na salunach. Jak na Broszkę przystało. Była 
jedną z najbardziej niezależnych przywódców Rady Ministrów. 
Niestety, w kotyzmie obowiązują pewne reguły, dość bezlitosne, 
wymagające poświęceń nawet w ludziach. Padło na Broszkę. Teraz 
to Szydło wyszło z worka. Ale czy w całości? Ciekawe, co jeszcze  

w tym nadchodzącym Nowym Roku będzie się działo, bo to, że 
będzie, jest pewne na bank, a właściwie bankiera. 

                                                                    Agnieszka Jarczyk

51/2017/10/R
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Marek Górniok ma w rejonie trudną ulicę, 
postanowił więc spróbować zmienić okolicę.

Nie jest jednak łatwo podzielić podatki,
trza mu teraz rozwiązywać dość trudne zagadki.

Jolanta Hazuka czeka na zgłoszenia,
by postawić ławkę, przegonić szerszenia.
Trzyma sztamę z Witem dla dobra ogółu,
czy źle czy dobrze - szczera jest do bólu.

Serdeczna i miła Jaworska Marysia 
gospodynią wiejsko-miejską jest dzisiaj.

Dla niej rodzina to pomnik na cokole, 
poza tym rządzi w ratuszu i w kole.

Ambiwalentny stosunek do ratusza
ma Grzegorz Krupa - wolna dusza.
Budżetu pilnował przez trzy lata, 

dziury w Polanie załatał.

Krąży Kwapisz-Pietrzyk Adriana po ratuszu
dodając urzędnikom i radnym animuszu. 

Nie ma zgody bizneswoman na opieszałości,
wszak turyści i mieszkańcy chcą w górach radości.

Stanisław Malina wśród rajców seniorem,
napomina, przygania pedagogów wzorem.

W małym palcu ma procedury, 
a na głosowania różne receptury.

Gazda dożynkowy Piotr Nowak -  
przystojny, robotny, widywany na salonach.

Głównie prasowych, a jakie teraz ma marzenia?
Żona, dziatki i chwila nicnierobienia.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

RADNI Z HUMOREM
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Na nic rehabilitacja Krzysztofie Pokorny
nie rozmasujesz reformy, to problem szkolny.

Za to sławny się robi twój kawałek miasta,
wyobraź sobie jak kompleks basenowy wzrasta. 

Swój Lipowiec wielki widzi
Piotr Roman i się go nie wstydzi.

Na festynach ciężko pracuje,
kuje, smaży i pucuje.

Anna Rottermund poczuła zew natury,
pokonała zwątpienie i pobiegła w góry.

Przewodnicząca komisji czuje się jak w niebie,
bo ochronę zdrowia zaczęła od siebie.

Okiem łypie Roman Siwiec,
radny z dzielnicy Poniwiec

- Do rzeczy panowie i panie,
niech ta kanalizacja w końcu powstanie.

Bywała w świecie Barbara Staniek-Siekierka
na każdy kawałek Ustronia z troską zerka.

Uzdrowisko nie tylko na Zawodziu ma być piękne, 
przydałby się też pchli targ za każdym zakrętem.

Andrzej Szeja turbo diesel włącza w działaniu,
gdy stawka wysoka i sport w głosowaniu. 

Na co dzień surowość dodaje powagi, 
jest uśmiech, gdy Jarek z Marcinem się zjawi.

Zachar Jan zwany Jankiem
nie jest łagodnym barankiem.

Na scenie wychodzi z niego zwierz
i na sesji czasem też.

                                                Autorką fraszek
                                               jest Janka Krzok

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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HERDA

SEDNO ŚWIĄT NA RYNKU

Miasto Ustroń poprosiło mnie, abym 
zaprojektowała stajenkę, która znala-
złaby się na scenie miejskiego rynku. 
Zgodziłam się. W mojej głowie zrodził 

51/2017/13/R

Zbliża się okres bożonarodzeniowy. Coraz bardziej gonimy za prezentami, 
ogarnia nas zakupowy szał. Chcemy, żeby niczego nie zabrakło. Ale czy 
zastanawiamy się w tym wszystkim nad istotą świąt?

51/2017/11/R

51/2017/12/R

się pomysł, aby poprzez ten wystrój 
skłonić ludzi – mieszkańców Ustronia  
i gości, do refleksji. Zastanawiałam się, 
czy tylko mnie przeraża obecny pęd życia 

i konsumpcyjny charakter świąt, który 
przyćmił całą ich istotę? Bez wątpienia 
święta te to czas wyjątkowy, to czas spot-
kań w gronie najbliższych. To czas różnego 
rodzaju podsumowań minionego roku. 
Dla niektórych to jedyny moment, aby na 
chwilę się zatrzymać.

Myśląc nad projektem dekoracji sceny 
ustrońskiego rynku zobaczyłam oczami 
wyobraźni skromną stajenkę, bez blichtru 
i bez ostentacji. Taką wzruszającą i cóż – 
ściskającą za serce. Zobaczyłam żłóbek  
z płozami jak w kołysce oraz umieszczone 
na sianie Dzieciątko, które można uko-
łysać do snu. Całość, pod zawieszonym 
dwuspadowym dachem, spowita świat-
łem. Wokół tylko siano, choinki i pustka. 
Przestrzeń, jaką pozostawiłam naokoło 
kołyski, to miejsce dla ludzi. Nie ma żad-
nej przeszkody miedzy nimi a Bogiem. 
On jest tu dla nich. To miejsce dla dzieci, 
które tę kołyskę będą mogły wprawić  
w ruch. Dla matek, które przy tej kołysce 
będą tłumaczyć swoim dzieciom, kto jest 
tym chłopczykiem. To też miejsce dla tych 
ludzi, którzy być może zrozumieją, że mają 
więcej niż to dziecko na mrozie i wietrze.

Tylko tyle i mam nadzieję aż tyle. Czysta 
forma, bez rozpraszających uwagę figur  
i zwierzątek. Samo Dzieciątko. 

                              Alicja Bąk-Żerebiec

                                                                                                                  
Fot. M. Niemiec 
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KAJTO, JAKIEGO 
NIE ZNACIE

W drodze z ustrońskiego dworca do hotelu taksówkarz Bro-
nek powiedział mi więcej o tobie, niż możesz sobie wyobrazić. 
Słowem, wiem o tobie wszystko...
Ha, ha, ha! Nie dziwię się. U nas, w Ustroniu, wszyscy się znają, 
wszystko o sobie wiedzą. Mieszka tutaj 16 tysięcy osób. Piękne 
miasto. 
Rozmawiałem o twoich narodzinach z mamą. Mama od dawna 
się śmiała, że urodzisz się 5 marca. Wiesz pewnie dlaczego?
Taaak! Mama urodziła się 8 dnia miesiąca, siostra tak samo. Za to 
tata 5 dnia miesiąca i dlatego mama obstawiała, że o ile to będzie 
chłopak, to też urodzi się 5 marca!
McCrash (McKraksa) – tak kibice nazywali nieżyjącego już, 
legendarnego kierowcę Colina McRae. Tobie pseudonim 
chyba nie jest potrzebny...
No nie...
Zdarzyło się, żeby ktoś zapytał cię, czy Kajetan Kajetanowicz 
to pseudonim artystyczny?
Tak, Krzysztof Pyzia!
A poza mną nikt cię nigdy nie pytał, czy to nie jest jakiś żart?
Może kiedyś ktoś o to zapytał, nie pamiętam... To u ciebie w Radiu 
ZET zawsze Marcin Sońta witał mnie: „Kajetan Kajetanowicz, 
kierowca kierowcowicz”.
To imię to jest jakaś rodzinna tradycja?
Tak. Dziadek, tata mojego taty, miał na imię Kajetan.
Jak w szkole na ciebie wołali?
Wiesz, kiedy byłem małym chłopcem, nie było mi za wesoło, 
moje imię, nazwisko było na różne takie przezwiska podatne... 
Oczywiście dzieci mówiły na mnie „Kajtek bez majtek”.
To typowe dziecięce rymowanki, wiesz, „Wojtek bez portek” 
czy „Ewa spadła z drzewa...”. Ale rozumiem, że tobie raczej 
do śmiechu nie było.
Jak w tym kawale: „Mamo, mamo, dzieci mówią, że mam dużą 
głowę!”, to ja mówiłem: „Mamo, mamo, dlaczego wy mi tak 
daliście na imię?”.

I mama wtedy brała cię na kolana i mówiła: „Synku, to na 
cześć twojego dziadka”?
Właśnie tak. Mama inteligentnie wytłumaczyła mi, dlaczego 
moje nazwisko zaczyna się od imienia. Zresztą długo ta dziecięca 
„trauma” z imieniem nie trwała... A w momencie kiedy zacząłem 
jeździć w rajdach i odnosić pierwsze sukcesy, zrozumiałem, że 
tak naprawdę to imię, na dodatek wzmocnione przez nazwisko 
pomaga, a nie przeszkadza. I teraz jest to fajne. 
Od małego bawiłeś się samochodami?
Oj, tak. Samochodami interesowałem się od małego. Zresztą 
nieodłącznym atrybutem większości moich zdjęć z dzieciństwa 
są samochodziki. A tych akurat miałem sporo. Jeden upatrzyłem 
sobie szczególnie. To była jakaś miniaturka sportowego samo-
chodu. Pech chciał, że siostrze też najbardziej podobał się ten 
samochodzik. Wielokrotnie dochodziło przez to do kłótni. […]
Kiedy pojawiały się pomysły, że chcesz być kierowcą, starto-
wać w rajdach – jak rodzice na to wszystko reagowali?
Na początku strasznie się bali. Kiedyś mama mi mówiła, jak 
wyjeżdżałem na rajdy, żebym „jechał powolutku”. Albo: „Synek, 
lepiej jedź spokojnie, powoli”. Poza tym rajdy stały się moim 
życiem, a w świadomości rodziców, by zaakceptować ten mój 
stan, pasję... stało się to trochę później. Czyli ta ich świadomość 
była jakby opóźniona. 
Nadal jest tak, że mama albo tata dzwonią do ciebie przed 
rajdem i mówią: „Synku, tylko bezpiecznie, rozglądaj się”?
Nie. teraz już mają świadomość tego, że jestem odpowiedzialnym 
kierowcą. Mają świadomość tego, że to się wiąże z ryzykiem  
i że zrobię wszystko, żeby dotrzeć do mety, ale są rzeczy, których 
jednak nie przewidzisz – jak to w życiu. I takich tematów już nie 
podejmują. Ale wiem, że nadal strasznie się denerwują. Na przy-
kład mama w trakcie rajdów chodzi plewić grządki w ogródku, 
żeby się czymś zająć. Przed samym startem też nie rozmawiamy. 
Wolę wtedy skupić się na rajdzie. Ale! Obiadkami mamusi nie 
pogardzę. Domowe obiadki u rodziców są najlepsze!

(wybrane fragmenty z książki „Kajto. Jadę po swoje”)

Kajetanowi Kajetanowiczowi - teraz już trzykrotnemu rajdo-
wemu mistrzowi Europy i czterokrotnemu mistrzowi Polski 
-  mijający rok przyniósł wyzwania, zwycięstwa, obowiązki 
rodzicielskie i... książkę, w której opowiada o swoim życiu 
Krzysztofowi Pyzi, dziennikarzowi „Playboya” i „Angory”. 
Kariera uwielbianego przez kibiców Kajta zaczęła się w malu-
chu, czyli fiacie 126p, którym jechał podczas Rajdu Cieszyń-
skiej Barbórki. Później przesiadł się do Peugeota 106 Rally, 
wystartował m.in. w Mistrzostwach Polski. Z czasem stawał 
się coraz bardziej profesjonalnym kierowcą, osiągając kolejne 
stopnie rajdowego wtajemniczenia... 

W książce znajdziemy wiele prywatnych zdjęć.

Kajetanowicz nominowany został do tytułu Najlepszy 
Sportowiec Roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowe-
go”. Głosować można za pomocą kuponów „Przeglądu 
Sportowego” i „Faktu”, za pomocą SMS oraz na stronach 
Plebiscytu i Polsatu Sport. Akcja trwa do 5 stycznia do 
godz. 17:00.
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Uważa pan, że to był udany rok dla 
Kuźni?
Powiedzieć, że to był udany rok, to 
mało. To był najlepszy rok dla Kuźni od 
dziesięcioleci, zarówno pod względem 
sportowym, jak i samej działalności klubu. 
I nie chodzi tu tylko o awans seniorów 
do IV ligi, należy podkreślić, że awanso-
wały również dwie grupy młodzieżowe. 
Poza tym nigdy do tej pory nie było tyle 
dzieci w klubie. Gdy trenowałem jako 
chłopiec w Kuźni, funkcjonowali tylko 
juniorzy i trampkarze, jakieś 30-35 osób, 
a w tej chwili trenuje u nas 218 młodych 
zawodników. Całkiem prawdopodobne, że 
w przyszłym roku dobijemy do 250. Dzięki 
miastu powstał też wspaniały sportowo-
-rekreacyjny obiekt, którego wszyscy nam 
zazdroszczą. To zasługa nowych radnych, 
którzy zmienili koncepcję obiektu.
Wierzył pan, że klub ma potencjał, jed-
nak sama wiara nie wystarczy.
To nie było wszystko takie proste. Jakieś 
6 lat temu z obecnym prezesem ds. finan-

sowych Romanem Zarębą nie mogliśmy 
patrzeć na to, co dzieje. Siedząc na grillu, 
postanowiliśmy spróbować podnieść ten 
klub z kolan, bo przecież Kuźnia zawsze 
była wiodącą marką w regionie. Zapadła 
decyzja i małymi krokami szliśmy do 
przodu. Początek był fajny, a potem zła-
paliśmy małą zadyszkę. Nie wszystkim 
było w smak, że klub ma się tak dobrze. 
Zaczęto nam rzucać kłody pod nogi. My 
mieliśmy coraz więcej dzieci, a dotacja 
z miasta z roku na rok malała. Po trzech 
latach nastąpiła zmiana w samorządzie 
ustrońskim i to był przełomowy moment 
w działalności klubu. 
Czyli kluczem do sukcesu jest dobra 
współpraca z samorządem?
Tak, ponieważ my nie jesteśmy Skoczo-
wem, gdzie klub opiera się o zakład pracy. 
My jesteśmy typowym klubem miejskim, 
w którym trenują dzieci z całego Ustronia 
i na to przeznaczana jest dotacja z budżetu 
miasta. Środki musimy wypracować na 
funkcjonowanie drużyny seniorów, obec-
nie czwartoligowej drużyny. 
Nie bał się pan kosztów utrzymania 
drużyny w wyższej lidze?
Możemy wydać tylko to, co mamy i chłop-
cy o tym wiedzą. Kto tu przychodzi, godzi 
się na nasze reguły. Chłopcy nie nastawiają 
się na zarobki, bo to w dalszym ciągu 
liga amatorska, w której grają pasjonaci. 
Trochę wyszedł ten brak obycia, piłkarze 
zderzyli się z rzeczywistością. Gra w lidze 
okręgowej różni się dość mocno od tej 
w IV lidze, bo tam w zespołach gra po 3, 
4 zawodników z drużyn drugoligowych, 
trzecioligowych, a czasem mają jeszcze 
kogoś z ekstraklasy. W bielskiej okrę-
gówce nasi zawodnicy musieli zagrać 
dwa dobre mecze w sezonie, a pozostałe 
na przyzwoitym poziomie. W IV lidze 
każdy mecz jest trudny, wyczerpujący, 
wymagający maksimum wysiłku. 

Jakie jeszcze różnice można wskazać 
między czwartą ligą, a okręgową?
Najważniejsza jest taktyka, którą mo-
glibyśmy skuteczniej doskonalić mając 
odpowiednią liczbę dobrych zawodników. 
U nas jest ich jeszcze za mało, zaledwie 
12-13. Ważne jest również takie ogólne 
obycie. Lepszy zawodnik nie oznacza 
tylko sprawniejszej techniki, ale również 
mądrą głowę i doświadczenie. Szkoda, że 
niektórzy nasi zawodnicy po zderzeniu 
z czwartoligową rzeczywistością, zrezyg-
nowali. Niektórzy nie mogli pogodzić gry 
z pracą zawodową. Żal było ich żegnać. 
Może na tym poziomie potrzebni są 
już masażyści, rehabilitanci i bogatsze 
zaplecze?
Na pewno by się przydali, ale my nie 
zatrudniamy takich osób, bo nas na to nie 
stać. Z odnowy biologicznej korzystamy 
w moim ośrodku „Perła Beskidu”. Raczej 
załatwiamy to własnym sumptem, podob-
nie zresztą jak wiele innych rzeczy. Na 
szczęście są ludzie, którzy nas wspierają. 
Czujecie sympatię mieszkańców?
Tak i bardzo nas to cieszy. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że sprawił to nie 
tylko awans, ale również, jeśli nie przede 
wszystkim, nowy obiekt. Z wcześniejszym 
stadionem nikt nie chciał się utożsamiać, 
teraz pokazujemy, że mamy gdzie tre-
nować, że dzieciaki mogą się przebrać 
w godnych warunkach, że mamy boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, więc nie straszne 
nam błoto. Ten obiekt sprawił, że ludzie 
znowu uwierzyli w „Kuźnię”, chcą poma-
gać i uczestniczyć w życiu klubu.
Opowiedzmy o tym obiekcie, co się przy 
ul. Sportowej znajduje?
Pierwsze było boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, bardzo ważne dla działalności 
klubu. Gdy je zrobiono, automatycznie 
zyskaliśmy setkę dzieci na treningach. 
Wreszcie mieliśmy odpowiednie miejsce 
do ćwiczeń, treningów, zajęć. Gdy wcześ-
niej w perspektywie było tylko bieganie 
gdzieś z boku między słupkami, same 
dzieci nie były zainteresowane klubem, 
nie mówiąc o rodzicach. Boisko zrobiło na 
wszystkich wrażenie i od razu przełożyło 
się to na liczbę dzieci. W tym roku powstał 
budynek, w którym klub ma siedzibę, 
zawodnicy szatnie, natryski, miejsce do 
spotkań. Chciałbym, żeby powstała tu 
mała kawiarenka, w której dzieci mogłyby 
poczekać na trening, nawet zrobić zadanie. 
Gdzie rodzice mogliby napić się kawy lub 
soku, czekając na dziecko. Cieszę się, że 
udało się zrobić siłownię, wprowadzali-
śmy to jeszcze na etapie budowy. Korzy-
stają z niej nie tylko nasi zawodnicy, ale 
też uczniowie i nauczyciele.
Ostatnim etapem była budowa pełnowy-
miarowego boiska z naturalną murawą.
Boisko już jest, ale nikt jeszcze na nim nie 
rozgrywał meczu ani nie trenował. 
Ale pan chyba wszedł na murawę?
Nie. Weszły dzieci, gdy robiliśmy im gru-
powe zdjęcie do kalendarza klubowego.. 
Czy macie już wszystko, co potrzeba? 
Prawie, prawie... Za boiskiem ze sztuczną 
nawierzchnią powstało jeszcze jedno, małe 
boisko również ze sztuczną murawą, o 
wymiarach 26 na 40 metrów. Jest czas 
świąteczny, więc mogę trochę pomarzyć… 

LUDZIE UWIERZYLI W KUŹNIĘ

29 listopada odbyło się spotkanie działaczy i trenerów KS Kuźnia z rodzicami w młodych 
sportowców z. Ledwo się zmieścili w sali widowiskowej „Prażakówki", mimo iż w jednej ze 
szkół właśnie odbywała się wywiadówka i część nie mogła przyjść.   

Prezes ds. finansowych Roman Zaręba i pre-
zes klubu Marek Matuszek.    Fot. M. Niemiec

Rozmowa z Markiem Matuszkiem, 
prezesem Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń
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Bardzo przydałoby się nam zadaszenie nad 
tym boiskiem, żeby najmłodsi mogli tre-
nować na świeżym powietrzu bez wzglę-
du na pogodę. Nie chodzi tu o seniorów 
czy juniorów, ale o maluchy w wieku od 
3 do 10 lat z piłkarskiego przedszkola 
i najmłodszych zespołów. Gdyby udało 
się dzięki pomocy Urzędu Miasta lub 
sponsorów zrobić zadaszenie, to dzieciaki 
bardzo by na tym skorzystały, a my nie 
musielibyśmy wynajmować sal gimna-
stycznych czy to w Szkole Podstawowej 
nr 1, czy nr 2. Nie blokowalibyśmy też 
miejsca innym klubom. Ten dach to byłaby 
wisienka na torcie.
Czy nasze dzieciaki mają szansę poka-
zać się trenerom znanych klubów? Czy 
wy im w tym pomagacie?
Naszym celem jest trenowanie dzieci 
i młodzieży, żeby zdrowo się rozwijały, 
kształtowały ciało i charakter. Stworzenie 
im możliwości do ruchu to nasz priorytet. 
99 procent tych dzieciaków będzie się 
realizowało w jakichś innych dziedzinach 
i miło wspominało czas w klubie. Zawsze 
jednak znajdą się tacy, którzy kochają 
sport, kochają piłkę nożną, są stworzeni 
do grania. I wtedy naszą rolą jest wspierać 
ich talent i szukać im drogi do lepszych 
zespołów. 
A jak to wygląda z drugiej strony? Jest 
pan trenerem bramkarzy w Górniku 
Zabrze, czy interesuje się pan zawod-
nikami z takich klubów jak Kuźnia?
Oczywiście, my bazujemy na takich za-
wodnikach. Znajdujemy ich, pozyskuje-
my, wpuszczamy do pierwszego zespołu 
i obserwujemy owoc swojej pracy. 

Podczas Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego, tuż przed koncertem legendarnego zespołu „Perfect” na scenę amfiteatru wkroczyli piłkarze 
Kuźni i odebrali gratulacje od władz miasta. Publiczność zgotowała owację, razem śpiewano „We are the champions”. Tak uczczono awans 
klubu do IV ligi. Od lewej stoją: Paweł Sztefek, wiceprezes klubu Roman Zaręba, Michał Pszczółka, Damian Ścibor, Mateusz Zaczek, Adrian 
Gibiec, Patryk Kierlin, Robert Madzia, kierownik drużyny Dariusz Czyż, Mieczysław Sikora, Michał Pietraczyk, Ariel Moskała, Damian Madzia, 
Łukasz Strach, Arkadiusz Trybulec, Konrad Pala, Łukasz Błasiak, Krystian Strach, Mateusz Brak, trener bramkarzy Grzegorz Piotrowicz, trener 
Mateusz Żebrowski, przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz, burmistrz Ireneusz Szarzec.

Potrafi pan dostrzec to coś w zawod-
niku? 
Po tylu latach pracy? Oczywiście. Dryg, 
pasja, chęć do gry - to widać. Największe 
szanse na sukces mają zawodnicy z od-
powiednim charakterem. Technikę można 
poprawić, ale nie da się nauczyć hartu du-
cha, woli walki, pracowitości. Gdy pojawia 
się taki dobry zawodnik, dzięki umowom 
partnerskim z Podbeskdziem Skoczów 
i Rekordem Bielsko-Biała, ma możliwość  
grania w dobrych zespołach. Może to właśnie 

Trener Mateusz Żebrowski razem ze swoimi podopiecznymi prezentował nowe stroje dla 
piłkarzy. To był tylko jeden z wielu poruszanych podczas zebrania tematów.  Fot. M. Niemiec

w Ustroniu narodzi się drugi Lewandow-
ski. Jeśli tak, będzie miał gdzie trenować 
i w tym miejscu chciałbym bardzo podzię-
kować w imieniu Zarządu, zawodników, 
dzieci, młodzieży i wszystkich członków 
klubu przewodniczącemu Rady Miasta 
Arturowi Kluzowi i radnym ze Stowarzy-
szenia "Wspólnie dla Ustronia" za przy-
chylność i korzystne decyzje, bo dzięki 
nim Kuźnia się odradza. 
Dziękuję za rozmowę.  
                Rozmawiała: Monika Niemiec 

III
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RAJDOWE ZMAGANIA W PIGUŁCE

Już w pierwszym starcie w Rajdzie 
Valasska Szejowie zajmują dobre siód-
me miejsce. Bilans sezonu to łącznie 
sześć ukończonych rajdów na siedem rund 
i 120 zdobytych punktów, co pozwoliło 
wywalczyć piąte miejsce w klasyfikacji 
generalnej mistrzostw Czech – jednej 
z najmocniej obsadzonych rajdowych 
lig w Europie. Szejowie nie punktowali 
tylko w Rajdzie Barum, z którego musieli 
się wycofać po uszkodzeniu chłodnicy. 
Najwięcej, bo 33 „oczka” wywalczyli na 
odcinkach Rajdu Bohemia, gdzie po ponad 
150 km oesowych finiszowali tuż za po-
dium „generalki”. Piąta runda Mistrzostw 
Czech przyniosła też pierwsze wygrane 
odcinki specjalne, a bracia Szejowie osiąg-
nęli najlepszy czas przejazdu na trzech 
z 11 prób. Załoga GK Forge Metkom Ral-
ly Team czwarte miejsce zajęła również  
w kwietniowym Rajdzie Sumava Klatovy. 
Po wszystkie swoje wyniki bracia Szejo-
wie sięgali w czołowej ósemce, stając do 
rywalizacji w stawce często liczącej ponad 
20 załóg samochodów klasy R5. Przesiad-
ka do Fiesty otworzyła też szansę na debiut 
w rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy. 
Niestety sierpień był dla zespołu pechowy, 
a Szejów zabrakło na mecie w rajdach Rze-

szowskim i Barum. Mimo straty punktów 
załoga GK Forge Metkom Rally Team 
do końca sezonu walczyła o 4. miejsce  
w klasyfikacji generalnej. Polacy kończą 
rywalizację na piątej pozycji, a przed Jar-
kiem znaleźli się tylko tacy kierowcy jak 
Jan Kopecky, siedmiokrotny mistrz Czech 
Vaclav Pech, Jan Cernym czy Jan Dohnal. 

Jarek Szeja: – Zamykamy rok 2017 
w pozytywnych nastrojach. Możliwość 
startów samochodem R5 to wyróżnienie, 
którego chciałby doświad-
czyć każdy kierowca rajdowy. 
Wysoko zawiesiliśmy sobie 
poprzeczkę, dołączając do ści-
słej czołówki czeskich zawod-
ników. Myślę że właściwie 
wykorzystaliśmy daną nam 
szansę. Udany finisz w Raj-
dzie Pribram, gdzie ponad po-
łowę odcinków ukończyliśmy  
w czołowej trójce dowodzi, że 
wielomiesięczna praca zespo-
łu przyniosła wymierne efek-
ty, a cały projekt przesiadki do 
Fiesta R5 po prostu się udał.  
W tym roku weszliśmy nie 
tylko na wyższy poziom 
sportowy, organizacyjny 
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i techniczny, ale przede wszystkim pro-
mocyjny. Nasza współpraca z GK Forge 
Grelowski trwa już od siedmiu lat. Przez 
ten czas zespół i firma wspólnie się roz-
wijały i rosły w siłę. Motorsport stał 
się znakiem rozpoznawczym GK Forge,  
a jak zapewnia właściciel, także sku-
tecznym narzędziem reklamy, który 
pomógł w pozyskaniu wielu nowych 
klientów. Pięknym podsumowaniem 
sezonu był udział naszego zespołu 
w Rajdowym Ustroniu. Wspólnie z ze-
społem dziękuję za sezon 2017, a razem  
z partnerami: GK Forge Grelowski Ob-
róbka Plastyczna Metali, Grupa Metkom, 
Orsak Rally Sport, Stalchem, Darma, De-
co-Car, Minimax, Viralseed, Pokrycia Da-
chowe Pniok Sylwester, Wirtualna Polska, 
Radio Bielsko, TVP Katowice, Motowizja 
i portal OX.pl życzymy Wam zdrowych, 
spokojny Świąt Bożego Narodzenia,  
a w 2018 roku realizacji wszystkich ma-
rzeń!

Marcin Szeja: – Każdy rok startów  
w Czechach był dla nas cenny, bo dał sporo 
pokory, ale i ważnego doświadczenia, któ-
re procentuje. Debiutując w Fieście utrzy-
mywaliśmy naprawdę dobre tempo, co na 
wymagających czeskich odcinkach jest 
wyjątkowo trudne, zwłaszcza gdy poznaje 
się nowy samochód. Z każdą kolejną rundą 
elementy rajdowej układanki składały 
się w coraz bardziej spójną całość. Sztab 
ludzi ciężko pracował, co zaowocowało 
regularnymi czasami w ścisłej czołówce, 
byliśmy konkurencyjni niezależnie od po-
gody i warunków na drodze. Były i gorsze 
momenty, gdy trzeba było wycofać się  
z rajdów Rzeszowskiego i Barum, ale ze 
wszystkiego wyciągnęliśmy lekcję.   (B)

W tym roku Jarek i Marcin Szejowie kontynuowali ambitny program startów 
w rajdowych mistrzostwach Czech. Trzeci sezon przyniósł jednak wielkie zmia-
ny. Załoga z Ustronia zmieniła swoją broń na Forda Fiesta R5 – najbardziej 
zaawansowany i najmocniejszy samochód, jakim można się ścigać w czeskim 
czempionacie. Bracia stanęli więc przed największym sportowym wyzwaniem  
w swojej dotychczasowej karierze. Mocniejszy stał się nie tylko samochód, ale 
również cały zespół, ponieważ dołączenie drugiego silnego partnera powołało do 
życia GK Forge Metkom Rally Team.
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OKŁADKA 
OD BOGUSIA

Bogusław Heczko obchodził w tym roku 
piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Z tej 
okazji urządzono mu huczne przyjęcie 
w Muzeum Ustrońskim, podczas którego 
przyjął Złoty Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Przyjaciele i wielbiciele 
jego grafik i akwareli, miniatur i dużych 
formatów, jesieni, zim i wiosen, wresz-
cie poczuli się usatysfakcjonowani, bo 
mogli uścisnąć dłoń mistrza, podziwiać 
jego obrazy i jeszcze kupić książkę pt. 
„Patrząc wstecz”.

Wydawnictwo ma jubileuszowy i retro-
spektywny charakter. Co ciekawe, sporo 
możemy się z niego dowiedzieć o Bogu-
siu, bo materiały pochodzą m.in. z pracy 
magisterskiej wnuczki artysty – Agaty 
Heczko. Historia rodziny, dzieciństwo i 
młodość Bogusia – jak nazywają go przy-
jaciele – wypełniają poszukiwania własnej 
drogi, zmaganie się z materią i różnymi 
technikami. Oglądając akwarele zarówno 
z lat 80., jak i XXI wieku, jedno wyczuwa 
się od razu – miłość do krajobrazu. Do tego 
jednego kadru, na którym dwie chałupki 
stoją tak, a drzewo tak, a na to wszystko 
ładnie słońce świeci. Ile takich widoczków 
stworzył mistrz Bogusław? Dokładnie 
nie wiadomo, sporą ich część znajdziemy  
w urodzinowej książce, gdzie oprócz 
charakterystycznych akwarel obejrzymy 
wiele grafik i szkiców, bezcennych pod 
względem artystycznym i dokumenta-
cyjnym, bo zachowują od zapomnienia 
nieistniejące już chaty, szopy, kolyby...  

Jesteśmy niezwykle dumni, że Bogu-
sław Heczko od 1991 roku współpracuje 
z naszą Gazetą Ustrońską przy tworze-
niu świątecznych wydań tygodnika. Gdy 
był czarno-biały, pojawiały się graficzne 
ozdobniki, gdy świąteczny numer zaczęli-
śmy drukować w kolorze, Bogusław Hecz-
ko tworzy specjalnie dla mieszkańców 
Ustronia zimową akwarelę. Gdy człowiek 
tak sobie siądzie przy kominku i dostrzeże 
wśród innych gazet okładkę Ustrońskiej, a 
na niej białe Beskidy, zaraz czuje się swoj-
sko i bezpiecznie, po prostu świątecznie

Bogusław Heczko wciąż się towarzysko 
udziela, a na cotygodniowych spotka-
niach z najbliższymi przyjaciółmi lubi 
rozmawiać o Ustroniu i o ludziach sprzed 
lat, po których pozostały wspomnienia. 
Dziewięćdziesięciolatek czasem zaska-
kuje rozmówców doskonałą pamięcią  
o minionych czasach i o ludziach, którzy 
odeszli, o zwyczajach, jakie zniknęły  
z naszej codzienności.

Boguś jawi się jako artysta spełniony  
i tak chyba podchodzi do swojej twór-
czości. Podsumowaniem i zwieńczeniem 
jego pracy była tegoroczna retrospektywna 
wystawa w Muzeum Ustrońskim, jedna  
z najlepszych prezentacji jego twórczości.  

Książkę dla własnej przyjemności lub 
na prezent nabyć można u wydawcy – 
Kazimierza Heczko w Galerii Rynek, 
kosztuje 10 zł. 

                                   Monika Niemiec

Szczyrk zimą, 1989 r. Obraz ze światowej wystawy w Osace - 1990 r.

San Severino, Włochy, 1987 r.

Paryż, 1987 r.
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NA NOWY START 

Poniedziałkowe południe. Jadę do 
Domu dla Bezdomnych Kobiet i Matek 
z Dziećmi bijąc się z własnymi myślami. 
Nie byłam pewna, w jaki sposób moją 
wizytę odbiorą jego mieszkanki, jak zare-
agują. Dojeżdżam na miejsce. Dom szary, 
stojący na uboczu, dostrzegalny z  głównej 
drogi. Dochodzę do drzwi, dzwonię. Po 
chwili otwiera mi kobieta w średnim wieku  
i życzliwym tonem zaprasza do środka. 
W tym momencie wszelkie moje obawy 
zniknęły.

AKCEPTACJA
Umówiłam się na rozmowę z preze-

sem Fundacji Dobrego Pasterza Wło-
dzimierzem Chmielewskim. Fundacja ta 
prowadzi dom przy ul. Skalica i swoim 
działaniem wspomaga bezdomne kobiety 
i matki z dziećmi w ich starcie w nowe, 
lepsze życie. 

– Fundacja Dobrego Pasterza funkcjo-
nuje od 2001 roku. Jej założycielem jest 
ks. Alojzy Wencepel. Ja przyszedłem tutaj 
dwa lata temu. Od zawsze starałem się 
działać w jakiejś organizacji, pomagać 
innym. A tutaj trzeba dbać o te kobiety, 
zapewnić im dobry start w przyszłość, za-
spokoić ich podstawowe potrzeby. Dzia-
łanie nie jest proste, szukamy różnych 
możliwości i rozwiązań, żeby to wszystko 
funkcjonowało i żeby te kobiety miały 
swoje miejsce, taki swój dom – opowiada 
Chmielewski. To mężczyzna, którego 
twarz z jednej strony zdradza ogromny 

bagaż doświadczeń, z drugiej zaś energię 
i chęć do działania. Nasza rozmowa toczy 
się w stosunkowo niewielkim, pomalowa-
nym na żółto pokoju – biurze prezesa. Za 
oknem pochmurno i choć na dworze dosyć 
zimno, we wnętrzu domu jest ciepło. 

– Przede wszystkim staramy się te 
kobiety przygotować do życia. Panie  
w naszym domu sprzątają, gotują, dbają o 
to, aby było ciepło. Mają ustalone grafiki 
i dyżury, według których wykonują po-
szczególne prace. Organizujemy im także 
kursy szycia, gotowania, tak aby miały 
taką podstawową wiedzę. Aby potrafiły so-
bie poradzić po przeprowadzce do swojego 
mieszkania. Kursy kończą się zaświad-
czeniem o odbyciu zajęć, co te kobiety 
dodatkowo mobilizuje – mówi prezes Fun-
dacji Dobrego Pasterza. – Nade wszystko 
zaś tym paniom, które do nas trafiają, 
potrzebna jest pomoc psychologiczna, 
bo te terapie, które są prowadzone przez 
gminy, m.in. dla uzależnionych, nie zaspo-
kajają potrzeb tych kobiet. One wymagają 
indywidualnej pomocy psychologicznej. 
To są osoby, które zostały skrzywdzone, 
poranione, trzeba je wesprzeć. Terapia 
odbywa się raz w tygodniu: zamiennie jest 
terapia grupowa i indywidualna. Obecność 
na tych zajęciach zależna jest od potrzeb 
kobiety. Jedne chodzą na każde spotkanie 
z psychologiem, inne niekoniecznie. Nam 
chodzi zwłaszcza o te młode matki, które  
z jednej strony niejedno już w swoim ży-
ciu przeszły, a z drugiej trzeba im pomóc. 
Mamy także pomoc prawną, ale to odbywa 

się już w mniejszym zakresie. 
Mieszkanki domu przy ul. Skalica  

z różnych powodów tam trafiły. Wiek nie 
odgrywa tu tak wielkiej roli jak to, w jakim 
środowisku się obracały.

– Sytuacje tych kobiet są różne, po-
cząwszy od tego, że w momencie zajścia 
w ciążę nie mogą już przebywać w swoim 
rodzinnym domu, bo rodzina nie potrafi 
tego zaakceptować albo też nie potra-
fi zaakceptować ojca dziecka. Niektóre 
kobiety doświadczyły także przemocy  
w rodzinie, w związku z czym uciekły szu-
kając schronienia w jakimś bezpiecznym 
miejscu – wymienia Chmielewski. – Po 
przybyciu do naszego domu kobieta mówi 
nam o swojej sytuacji, robimy po prostu 
takie wstępne rozeznanie. Spotykamy się 
też co jakiś czas z wszystkimi mieszkan-
kami, a podczas tego spotkania każda  
z nich ma szansę na wyrażenie swojej 
opinii w bieżących sprawach, powiedzenie 
tego, co ją trapi, z czym ma problemy, 
czego jej brakuje. To też dobra okazja do 
tego, aby nawzajem lepiej się poznały, 
zaakceptowały, co jest bardzo ważnym 
czynnikiem decydującym o ich wspólnym 
mieszkaniu i współdziałaniu. 

BEZPIECZEŃSTWO
Kobiety, które przed przyjściem do 

Domu dla Bezdomnych Kobiet i Matek  
z Dziećmi czymś się w swoim życiu zaj-
mowały, chcą działać, są bardziej zmobili-
zowane do zmiany swojej obecnej sytuacji 
niż kobieta, którą życie mocniej doświad-
czyło za młodu. Fundacja pokazuje im, 
jaka jest rzeczywistość, z czym muszą się 
zmierzyć i jak to zrobić. 

– Staramy się o to, aby mieszkające 
tu kobiety były zabezpieczone bytowo, 
miały dach nad głową, posiłki, nie marzły. 
Czuły się bezpiecznie i nabrały odwagi do 
walki o lepsze życie. U nas nie ma limitu 
czasowego, jeśli chodzi o pobyt bezdom-
nych kobiet w naszym domu – wyjaśnia 
Chmielewski. – Podjęcie pracy zależne 
jest od wieku dziecka. Jak pójdzie ono do 
przedszkola, kobieta stara się wtedy o pra-
cę, o mieszkanie, chce zaspokoić swojemu 
dziecku niezbędne potrzeby materialne. To 
oczywiście trwa, zanim wszystko uda się 
załatwić. My jednak nigdy nie mówimy 
tym paniom, że muszą opuścić ten dom, 
ale dbamy o to, aby stanęły na nogi, aby 
poczuły bezpieczeństwo. Dobrze jest, 
kiedy kobiety wyciągają wnioski ze swojej 
sytuacji, choć nie zawsze do tego docho-
dzi. To po prostu samo życie.

Założenia fundacji są takie, że do tego 
domu mogą przyjść bezdomne kobiety 
lub matki z dziećmi. Kobieta musi mieć 
ukończone 18 lat. I to jest tak naprawdę 
jedyny wymóg. Panie są tam kierowane 
przez miejskie ośrodki pomocy społecznej 
czy jednostki, które są odpowiedzialne za 
zabezpieczenie choćby w minimalnym 
stopniu ich bytu. 

– Chciałbym zaznaczyć, że tu mieszkają 
bezdomne, a nie – jak się utarło – samotne 
kobiety i matki z dziećmi. Są to bezdomne 
kobiety, które rzeczywiście nie mają się 
gdzie podziać. Od początku działania 
fundacja przyjęła ok. 760 kobiet, w tym 

Niepozorny, szary dom stojący w odosobnieniu na ul. Skalica. To właśnie  
w nim mieszkają kobiety i matki z dziećmi, które nie mają własnego dachu 
nad głową. Mają w nim wszystko to, czego potrzebują, aby rozpocząć nowy 
rozdział w swoim życiu – odbicie się od dna. 

Dom dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Ustroniu.                          Fot. A. Jarczyk
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roku mieliśmy ich 58. To też zależy od 
sytuacji lokalowej poszczególnych gmin, 
z których one pochodzą. Jeżeli znajdzie 
się mieszkanie socjalne, komunalne czy 
chronione, to wtedy gmina w całości przej-
muje opiekę nad bezdomnymi kobietami  
i matkami z dziećmi. Są okresy, w których 
dom jest maksymalnie wypełniony, są też 
takie, w których jest mniej potrzebujących. 
Przez okres ostatnich dwóch lat sytuacja 
jest unormowana. Myślę, że program 
500+ też trochę pomógł i sytuacja życiowa 
ludzi na tyle się poprawiła, że mogą oni  
w miarę normalnie funkcjonować – ocenia 
mój rozmówca.  

RODZINA
Kończąc rozmowę pytam prezesa fun-

dacji, czy byłaby możliwość spotkania  
z mieszkankami domu. Sam nie wiedział, 
czy to się uda, jednak próbujemy. Idzie-
my do dziennego pokoju, w którym stoi 
większy stół, są fotele, sofa, szafki, na 
których poukładano głównie dziecięce 
zabawki. To w tym pokoju kobiety roz-
mawiają, odpoczywają i zajmują się swo-
imi dziećmi. Chwilkę po naszym wejściu 
do tego pomieszczenia przychodzi kilka 
pań, w różnym wieku i, jak się okazało, 
z różnych miejscowości. Niektóre w tym 
domu mieszkają od 5 lat, inne przyszły  
3 miesiące temu. Muszę przyznać, że 
inaczej wyobrażałam sobie te kobiety – 
bardziej zmęczone, wypalone, obarczone 
sytuacjami, które zmusiły je do zamiesz-
kania w tym domu. Tymczasem do pokoju 
wkraczały panie, które śmiały się, rozma-
wiały, nie widać było po nich aż tak tych 
trudów, które gdzieś w sercu chowają.

– Traktujemy się tu jak rodzina. Jeżeli 
któraś chce wyjść do miasta, do pracy, bo są 
dwie dziewczyny, które pracują, to wtedy 
zajmujemy się ich dziećmi. Akceptujemy 
się, to podstawa do zgodnego życia w tym 
domu – mówią moje rozmówczynie. 

W chwili obecnej mieszka tam 10 kobiet 
i 5 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 9 lat. 
Podczas naszego spotkania obecna jest 
młoda mama, Magda, która przyszła wraz 
ze swoim synkiem Kubą, który urodził się 
7 miesięcy temu. 

– Mam jeszcze 3,5-roczną córeczkę. 
W chwili obecnej przebywa w rodzinie 
zastępczej, u moich rodziców. Warunkiem 
objęcia nad nią opieki jest znalezienie 
pracy i otrzymanie mieszkania. To moje 
największe marzenie – mówi Magda. 

Pochodzi z Radlina. Jej towarzyszki są 
z różnych stron: z Orzesza, Chorzowa, 
Gliwic, także z Ustronia. Ich marzenia 
i plany są podobne: dostać swój własny 
kąt, znaleźć pracę, unormować swoją 
sytuację życiową i rodzinną. Większość  
z nich jest zdeterminowana, walczy  
o lepszą przyszłość. Mobilizują dzieci, 
mobilizuje pozytywny duch pchający je 
do przodu. 

POMOC   
    
– Działanie w fundacji jest misją.  

W dzisiejszych czasach trudno jest zna-
leźć kogoś do pomocy charytatywnej. To 
praca społeczna, bez wynagrodzenia, do 
której czasami trzeba dołożyć. Nie chodzi 
tu jednak o pieniądze, ale o te osoby. To 
działanie nie jest łatwe, ale ważne. Przybli-
żamy te kobiety do społeczeństwa, do życia  
w realnym świecie – mówi Chmielewski. 
–  Korzystając z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
dziękuję wszystkim darczyńcom za do-
tychczasowe wsparcie Fundacji Dobrego 
Pasterza. Zwracam się również z prośbą  
o wsparcie finansowe, co pozwoli nam 
pokonać problemy techniczne domu,  
w którym uzyskują schronienie bezdomne 

kobiety i matki z dziećmi. Trudności jest 
sporo, bo potrzeb materialnych jest bardzo 
dużo. Musimy wymienić dach, który za-
czął przeciekać, musimy też wyremonto-
wać pokoje oraz zadbać o polepszenie ze-
wnętrznej elewacji budynku. Każdy grosz 
jest tu na wagę złota. Można przekazać 
nam 1% podatku, można darować datki. 
Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, będziemy 
niezmiernie wdzięczni. Nasze konto: 65 
8129 0004 2001 0014 9897 0001.  

Pieniądze to jedna, bardzo ważna spra-
wa. Drugą są hipoalergiczne środki pielęg-
nacyjne dla dzieci, których tym kobietom 
brakuje. Mają one też takie dodatkowe 
marzenie, bardzo praktyczne, aby w okre-
sie zimowym, gdy pada śnieg, na ul. Skali-
ca pojawiał się co jakiś czas pług, który by 
odgarniał drogę. Marzą też o tym, aby nie 
obawiać się o siebie i swoje dziecko idąc 
na spacer. Niejednokrotnie bowiem kie-
rowcy nie uważają na zakręcie i zjeżdżają 
z dość dużą prędkością. Widoczność jest 
tam utrudniona, dlatego mieszkanki domu 
chciałyby, aby zamontowano lustra w tym 
newralgicznym punkcie. Być może zbli-
żający się czas świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku przyniesie realizację 
tych praktycznych marzeń.   

                               Agnieszka Jarczyk

xxx                                                            Fot. A. Jarczyk

Magda ze swoim 7-miesięcznym synkiem Kubą. Mieszkają obecnie w domu przy ul.  
Skalica.                                                                                                              Fot. A. Jarczyk
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GARŚĆ 
ŚWIĄTECZNEJ MAGII

Jak wiadomo, ciasteczka cieszyńskie przyszły do nas z Wiednia 
za sprawą dziewcząt, które pracowały jako służące w tamtejszych 
bogatych domach, przejmując nie tylko zwyczaje kulinarne, ale 
również nabywając umiejętności związane z szyciem, haftowa-
niem, zdobieniem bielizny, a także sygnowaniem jej monogramem. 
Niegdyś drobne ciasteczka wykonywano wyłącznie z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, obecnie popularne są na stołach przy okazji 
wesel oraz innych uroczystości rodzinnych. Pierwotnie wypiekano 
je w domowych piekarszczokach, czyli piecach chlebowych. Na 
długo przed świętami oddziaływały na zmysł powonienia, wpro-
wadzając magiczny nastrój. Ciasteczka, które rozpowszechniły 
się najwcześniej, wyciskano przez maszynkę do mięsa za pomocą 
specjalnej nakładki. Tajemnicą ich receptury był smalec, który 
zapewniał odpowiednią kruchość i konsystencję. Maszynka  do 
mielenia mięsa została wymyślona już w pierwszej połowie XIX 
w. przez niemieckiego konstruktora Karla Draisa, tego samego, 
który wynalazł pierwowzór maszyny do pisania oraz roweru, 
zwanego wówczas, od nazwiska konstruktora, drezyną. Nakładkę 
do wyciskania ciastek zaczęto stosować bardzo szybko po wynale-
zieniu samej maszynki.  W XIX w. w chłopskich domach na Śląsku 
Cieszyńskim coraz częściej zaczęły pojawiać się pierniki. Formy 
do nich, wykonywane z klocków drewna lipowego, bukowego 
czy gruszowego, opatrzone były niezwykle precyzyjnie wyciętym 
reliefem, od którego uzależniony był obraz piernika. Stanowiły 
one dzieła kunsztownej sztuki snycerzy, którzy dzielili się na dwie 
grupy. Jedni, pochodzący z Istebnej czy Koniakowa, wykonywali 
formy na zlecenie miejskich piekarzy z Cieszyna czy Skoczowa. 
Byli też snycerze dostarczający form „przeszkodnikom”, czyli 
cukiernikom, wypiekającym po kryjomu owe ciastka w celach han-

dlowych. Na przełomie XIX i XX w. przyszedł czas na pierniki wy-
rabiane bez użycia klocków, które zostały zastąpione blaszanymi 
foremkami. Nie były już one tak starannie wykonane jak dawniej, 
ale za to znalazły coraz bardziej powszechne zastosowanie jako 
ozdoby choinkowe. Przygotowania do świąt generowały wyprawę 
do sklepu z towarami kolonialnymi, sprowadzanymi z zamorskich 
krajów, takimi jak  imbir, cynamon, wanilia, gałka muszkatołowa, 
rodzynki, prawdziwa kawa, herbata, kakao i wiele innych. Kolo-
nialne specjały w międzywojennym Ustroniu  można było nabyć 
między innymi u Wilhelma Scharberta (dziś ul. I. Daszyńskiego 
51), Natana i Emila Goldfingerów (dziś ul. Strażacka 5), Anny  
i Jana Tomiczków (przy dzisiejszym Rynku) czy Alfonsa Jamroza 
(dziś ul. 3 Maja 5). Wszystko, co świąteczne, musiało być porząd-
nie wykonane. Na przykład na sztrucle przedwojenne gospodynie 
nie szczędziły jaj, używając ich co najmniej dwadzieścia! Ale to 
jeszcze nic. Jak podaje w kultowej „Uniwersalnej Książce Ku-
charskiej” Marya Ochorowicz Monatowa,  na „baby zwyczajne” 
wychodziło jaj aż 40!   

Przyjęło się, że świąteczne drzewko przybyło do Polski na 
przełomie XVIII i XIX w. za sprawą niemieckich protestantów. 
Ale na Śląsk Cieszyński doszło inną drogą, z Wiednia, podobnie 
jak ciasteczka. A wszystko za sprawą Henrietty Nassau-Weilburg, 
małżonki księcia cieszyńskiego Karola Ludwika Habsburga, na-
stępcy znanego nam Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego, 
założyciela ustrońskiego przemysłu. Henrietta, będąca niemiecką 
kalwinistką, w 1816 r.  przywiozła do Wiednia pierwszą bożona-
rodzeniową choinkę, wnosząc do Austrii nową, wcześniej nie-

znaną tradycję. My mieliśmy wówczas własne wiecznie zielone 
drzewko, czyli podłaźniczkę, symbol świętego czasu, jakim były 
Godne Święta, którą tradycyjnie wieszano pod powołym. Dawne 
choinki zdobiono skromnie – wstęgami z krepiny, dekoracjami 
z papieru i słomy, orzechami, jabłkami, wydmuszkami, własno-
ręcznie upieczonymi piernikami czy zozworkami – ciasteczkami 
z imbirem. Z Niemiec zaś przybyły do nas bombki, które, wbrew 
pozorom, nie powstały z potrzeby blichtru, lecz z biedy. Zostały 
wymyślone ok. 1847 r. przez Hansa Greinera, pracownika szklanej 
manufaktury, której groził upadek. Dmuchane z cienkiego szkła 
cacka, posrebrzane od środka i ręcznie malowane, nie tylko ura-
towały fabryczkę, ale przyniosły duży dochód. Pierwsze bańki 
imitować miały jabłka i orzechy,  na które, wg podań, nie było 
Greinera stać. Amatorów bombek z duszą zapraszamy do muzeal-
nego hallu, gdzie starannie je eksponujemy na dostojnej choince, 
podarowanej przez Nadleśnictwo Ustroń.

W tradycyjnym Bożym Narodzeniu tkwi szczypta magii. W wie-
czór wigilijny przepowiadano przyszłość, wierzono, że o północy 
woda w studni na chwilę zamienia się w wino, a zwierzęta mówią 
ludzkich głosem, czego nie wolno podsłuchiwać, bo może stać 
się wypadek. Na dodatek był to czas mediacyjny. Przed wiekiem  
w wielu domach nie sprzątano na noc wigilijnego stołu, gdyż 
wierzono, że dusze naszych przodków też zechcą się posilić. 
Przekażmy naszym dzieciom chociaż trochę tej tradycyjnej, nie-
komercyjnej magii.                                            Alicja Michałek

Archaiczna forma piernikarska ze zbiorów Muzeum Ustrońskiego. 
Pierniki odwzorowała z gliny Magdalena Lupinek.   Fot. A. Michałek

Zabytkowa maszynka do mięsa z nakładką do wyciskania ciasteczek, 
podarowana Muzeum przez Zofię Bojdę.                 Fot. A. Michałek

Najstarsze bombki na muzealnej choince budzą podziw i nostalgię.
                                                                               Fot. A. Michałek
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Przy świątecznym stole
Zwykle nie jest tak, że zastanawiamy się, czym zastawić świą-

teczny stół. Przygotowywanie Wigilii nie jest w zasadzie przy-
rządzaniem posiłku, przynajmniej nie w sensie esencjonalnym. 
Jest odtwarzaniem tradycji. Nie podejmujemy decyzji jaka zupa 
zostanie podana, bo jest to po prostu wiadome. Wracamy ciągle do 
tych smaków i zapachów, które pamiętamy z dzieciństwa, oczy-
wistych i nieodzownych, ściśle wpisanych w cały skomplikowany 
system skojarzeń – bez których bylibyśmy rozczarowani, nawet 
jeśli tak naprawdę wcale nie lubimy chociażby tych pierogów  
z kapustą czy maku. Ale tradycja, wbrew pozorom, też musi być 
czasami elastyczna. Wychodzimy z domu, wchodzimy w związek 
z kimś, kto wyrastał w tradycji zupełnie innej i nagle musimy 
podjąć decyzję, jaką zupę podać, bo dla jednej strony oczywisty 
jest barszcz, a dla drugiej zupa grzybowa. Czasami podróżujemy 
po świecie i stykamy się z oczywistościami, które nawet nie przy-
szłyby nam do głowy. A czasami po prostu podejmujemy decyzję, 
że nie chcemy na swoim świątecznym stole tego czy owego – bo 
nam nie smakuje, bo i tak nikt nigdy tego nie je, bo składniki są 
trudno dostępne... Zmieniamy się, świat wokół nas się zmienia 
i zmieniają się schematy, które odtwarzamy. Nasze dzieci będą 
pamiętać i kojarzyć świąteczny czas zupełnie inaczej niż my. I nie 
ma w tym niczego złego. 

Jestem pogodzona z nieuchronnością zmian – tak naprawdę je 
lubię. Ale byłoby mi smut-
no, gdybym nie zjadła bar-
szczu z uszkami (chociaż 
proporcja na moim talerzu 
wskazuje raczej na uszka 
z barszczem), który jest 
tylko jeden raz w roku  
i jedenaście miesięcy nawet  
o nim nie myślę. A z drugiej 
strony, jeśli o mnie cho-
dzi, ktoś mógłby wreszcie 
„unieważnić” tego zwy-
czajowego karpia, który 
nigdy mi nie smakował, 
a teraz, gdy wiem, co te 
zwierzęta przechodzą  
w przedświątecznym okre-
sie nawet nie przejdzie mi 
przez gardło. Obserwuję  
z fascynacją jak nowe oso-
by w moim życiu wnoszą 

nowe rzeczy. Opowiadam napotkanym ludziom o cieszyńskich 
ciasteczkach. Wygrzebuję z szuflady przepisy na nie – te same 
od kiedy tylko pamiętam i widzę, że mam już zwyczaje, których 
jeszcze do niedawna nie było. Ale piekę też pierniki, bo lubię 
ich aromat i różnorodne foremki do wycinania. Już od kilku lat, 
skutkiem całkiem spontanicznej decyzji, gotuję na świąteczne dni 
potrawkę z buraków – wrzucając do garnka cebulę, pora, czosnek, 
marchewki, kilka ziemniaków, seler, suszone grzyby i oczywiście 
piękne czerwone buraki, wszystko grubo pokrojone. Zalewam 
całość wytrawnym czerwonym winem i bulionem warzywnym 
(lub klarownym grzybowym wywarem), doprawiam tymiankiem, 
pieprzem, liśćmi laurowymi i jałowcem, a potem duszę to wszyst-
ko, aż zmieni się w gęste, aromatyczne danie. I nagle jego zapach 
dołącza do innych świątecznych zapachów. 

Czasami, równie spontanicznie, eksperymentuję. Na przykład 
na białkach jajek, które zwykle zostają mi po wypiekach. W tym 
roku starannie lepię grzybki z bezy. Polecam spróbować, jeśli wam 
też zostaną białka. Wystarczy ubić dwa ze szczyptą soli na niezbyt 
sztywną pianę, a potem dodawać po łyżce cukru wymieszanego  
z cynamonem lub utartą na proszek kawą rozpuszczalną dla koloru 
i aromatu, cały czas ubijając – ostatecznie masa ma być sztywna, 
błyszcząca i zachowywać kształt. Należy formować ją w okrągłe 
kapelusze i stożkowate nóżki za pomocą rękawa cukiernicze-

go, grubej strzykawki do 
dekorowania wypieków 
lub po prostu łyżeczki. 
Pieczemy, jak to bezę,  
w temperaturze około 100 
stopni, godzinę-półtorej. 
W spodzie już ostudzo-
nych kapeluszy wycina-
my niewielkie otwory  
i sklejamy je z nóżkami 
za pomocą rozpuszczo-
nej czekolady. Najlepiej 
jeśli angażujemy kogoś 
do pomocy i dobrze się 
przy tym bawimy.

Tak sobie myślę, że 
czasem po prostu warto 
się odprężyć i pozwolić 
tradycjom rosnąć w zu-
pełnie nowych kierun-
kach.               Ewa Depta

          

Grzyby bezowe.                                                              Fot. E. Depta Pierniczki.                                                                    Fot. E. Depta

Najważniejsze to mieć pomocnika.                                               Fot. E. Depta
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W SŁUŻBIE DRUGIEMU

Pielęgniarstwo to nie tyle zawód, ale 
służba innym ludziom. Tutaj liczba prze-
pracowanych lat nie odgrywa roli. Tutaj 
liczy się coś innego.

– Tę pracę trzeba czuć, to powołanie  
i służba. A ja chcę nieść ludziom nadzieję 
– mówi Alicja Chmielewska, pielęgniarka 
pracująca w Śląskim Centrum Rehabi-
litacji i Prewencji w Ustroniu. – Kiedyś 
miałam taką sytuację, że do zabiegówki 
przyszedł pacjent, zamknął drzwi i po-
wiedział, że bardzo rzadko spotyka się 
z tym, aby pielęgniarka cały czas się 
uśmiechała. Podziękował mi za to. Dla 
mnie to był ogromny komplement. To 
mały gest, ale bardzo ważny. Jeszcze na 
studiach oddziałowa w szpitalu, w którym 
odbywałam praktyki, powiedziała mi 
bardzo ważne słowa: „Dla tych ludzi nie 
jest ważne to, że pielęgniarka bezboleśnie 
wykona zastrzyk, ale ważne jest to, jak do 
nich podejdzie”. Wrażliwość, delikatność 
są tu niezwykle istotne, pacjent to czuje. 

– Jestem osobą, która lubi pomagać 
innym, a to doskonale odzwierciedla 
się w tym zawodzie – zauważa Bożena 
Puczek, pielęgniarka pracująca w Ślą-
skim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji  
i Zapobiegania Niepełnosprawności  
w Ustroniu. – Teraz wiem, że zawód ten 

wybrałam świadomie. Bardzo lubię to, 
co robię mimo pewnych trudności, które 
się pojawiają. Nigdy nie przyszła mi do 
głowy zmiana miejsca pracy czy zawodu.

Jak to się stało, że te dwie kobiety 
wybrały właśnie taką pracę, niezwykle 
odpowiedzialną i trudną, ale także pełną 
empatii oraz zrozumienia?

– Z jednej strony był to przypadek.  
W tamtych latach do wyboru było niewiele 
szkół średnich. Przeważały głównie licea 
ogólnokształcące, technika, był też ho-
telarz, szkoła ekonomiczna, no i liceum 
medyczne. Z jednej strony więc nie było 
większych możliwości, z drugiej - zawsze 
podobał mi się wizerunek pielęgniarki: 
biały fartuszek, czepek na głowie i strzy-
kawka w ręce. Mając 14 lat nie zdawa-
łam sobie tak do końca sprawy, jaki to 
ciężki zawód. W szkole dowiedziałam 
się, że to zawód-misja. Właśnie dzięki 
temu małemu wyborowi szkół podjęłam 
decyzję o pójściu do medyka – opowiada 
pani Bożena. Historie obu pielęgniarek 
są podobne, pani Ala także, poniekąd  
z przypadku, zdecydowała się wybrać 
zawód pielęgniarki.

– Na samym początku, kiedy rozpo-
czynałam liceum o profilu medycznym, 
miałam kompleks, ponieważ wszyscy 

moi rówieśnicy wybierali się na me-
dycynę, a ja długo nie mogłam znaleźć 
swojej drogi, tego, co miałabym robić  
w życiu. W międzyczasie w kole mi-
syjnym „Misyjna Jutrzenka”, w którym 
działam, obchodziliśmy 20-lecie i z tej 
okazji, z Warszawy, przyjechali do nas 
misjonarze. Zapragnęłam wtedy pojechać 
do Zambii jako misjonarka i tam pomagać 
innym. Jednak życie potoczyło się inaczej, 
wyszłam za mąż, więc wizja wyjazdu na 
misje zniknęła. Rozpoczęłam wtedy studia 
na pielęgniarstwie. Chciałam się życiowo 
spełnić, a praca z ludźmi to coś, co mnie 
zawsze interesowało.

Niektórzy są przekonani, że tak na-
prawdę nie ma przypadków. Faktycznie, 
słuchając moich rozmówczyń odniosłam 
wrażenie, że ich historie to potwierdzają. 
Bez odpowiednich cech osobowości szyb-
ko by się w tym zawodzie wypaliły. A one 
trwają, czuwają i z troską pochylają się nad 
każdym pacjentem, choć nie jest łatwo. 

– Nieodłącznym towarzyszem tej pracy 
jest stres. Na dyżurze boję się, czy coś 
złego się nie wydarzy, czy z czymś nie 
będę sobie umiała poradzić. Nigdy nie 
idę do pracy na tzw. „luzaka”. Muszę też 
zauważyć, że im większe doświadczenie 
nabywam w tej pracy, tym jestem ostroż-
niejsza, np. przy podawaniu doustnych 
leków czy wykonywanych iniekcjach. Ni-
gdy do końca nie wiadomo, jak organizm 
pacjenta zareaguje na dany środek – mówi 
pani Bożena. Pani Alicja dodaje, że żaden 
człowiek nie jest nieomylny.

– Tak naprawdę każda sytuacja zaska-
kuje, niezależnie od stażu pracy. Zawsze 
można spotkać się z czymś nowym. Nikt 
nie jest nieomylny. Tu nie ma zależności. 
Ludzki organizm jest tak złożony i pełen 
tajemnic, że wszystko może się zdarzyć. 

Obie zaznaczają, że choć w tym mo-
mencie muszą sporą ilość swojego czasu 
przeznaczać na wypełnianie papierów 
i dokumentacji, dla nich liczy się prze-
de wszystkim pacjent. Obie są bardzo 
wrażliwe, obie empatyczne oraz głęboko 
przeżywające zły stan pacjenta. Stając  
w obliczu jego śmierci, czują jakby ode-
szła od nich osoba bliska. Niejednokrotnie 
bowiem pielęgniarki są ostatnimi osobami 
towarzyszącymi umierającemu. 

– Strata każdego pacjenta bardzo boli – 
mówią obie panie. Jednak starają się nie 
przenosić swoich spraw z pracy do domu. 
Nie chcą obarczać nimi swoich rodzin, 
które mierzą się z innymi wydarzeniami 
i sytuacjami. 

– W pracy spędzam sporą ilość czasu, na 
szczęście mamy zgrany zespół, a pacjenci 
czują się u nas jak u siebie w domu i chcą 
się u nas leczyć – podkreśla Puczek. – 
W szpitalu zdarzają się różne sytuacje, 
również te zabawne. Na przykład takie 
- nowo przyjętym pacjentom wydajemy 
pojemniki na mocz, które otwierają się 
przez odkręcenie, a dodatkowo na wiecz-
ku znajduje się otwór o średnicy 1,5 cm, 
dzięki któremu materiał zostaje pobierany 
bezpośrednio do probówki. Zdarzały się 
sytuacje, w których pacjenci próbowali 
oddać mocz właśnie przez ten otwór. 
Jeżeli to mężczyzna, to powiedzmy, że 
przy wielkiej precyzji było mu łatwiej, 

Czas świąt Bożego Narodzenia jest dla nas wszystkich wyjątkowy. To momenty, 
w których dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, a przede wszystkim 
przebywamy w rodzinnym gronie, nieraz z osobami, które tak rzadko widujemy 
na co dzień. Okazujemy im całą swą miłość i zainteresowanie. To czas szczególny, 
dla wielu jeden z nielicznych w ciągu całego roku. Są jednak osoby, które swoje 
serce okazują innym każdego dnia. Pielęgniarki, kobiety podchodzące do każdego 
cierpiącego człowieka z troską i opiekuńczością. Jak to powiedziała jedna z moich 
rozmówczyń, w każdym pacjencie dostrzega Jezusa, Tego, który dał nam siebie...

Bożena Puczek.                                                                                              Fot. A. Jarczyk
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ale kobieta? Pamiętam też, było to dawno, 
gdy koleżanka zaniosła pacjentce tabletkę 
polopiryny informując, że jest to polopi-
ryna dojelitowa. Pacjentka zaaplikowała 
ją jak czopek. Właśnie takie sytuacje 
pokazują, jak ważne jest, aby choremu 
wszystko dokładnie wyjaśnić i upewnić 
się, czy jest to dla niego zrozumiałe. 

Co tym kobietom daje siłę do pracy?
– Jestem osobą wierzącą, napęd do tej 

pracy czerpię z wiary. Jeśli Boga nie ma 
się na pierwszym miejscu to nie idzie 
wszystko tak jak powinno. Nie ma też 
wtedy takiego utożsamienia z drugim 
człowiekiem, a przecież w nim jest Jezus. 
Tak jak jest napisane w Piśmie Świętym - 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. To jest 
dla mnie priorytet – mówi Chmielewska. 
– Kiedyś na moim dyżurze zgubił się 
pacjent, chorował na Alzhaimera. Ze-
szłam ze zmiany, ale cały czas myślałam  
o nim, bałam się, czy coś mu się nie stało.  
W domu modliłam się za niego cały róża-
niec. Później koleżanka dała mi znać, że 
policja go znalazła, więc poczułam dużą 
ulgę. W takich sytuacjach obecność Boga 
bardzo pomaga.

– To misja, której trzeba się oddać – 
stwierdza Puczek. –Z tej pracy nigdy 
nie zrezygnuję, ale chcąc dbać o rodzinę 
podjęłam się z mężem prowadzenia sklepu 
dziecięcego w Ustroniu. Jesteśmy także 
punktem przyjęć pralniczych, czyszczenia 
dywanów i usług szewskich. Niestety, 
nasz sklep kuleje, ale staramy sobie radzić 
robiąc promocje. Obecnie mamy promo-

cje na odzież zimową. Wszystkich zapra-
szam do tego, aby skorzystali z tej oferty. 

Zbliżające się święta Bożego Narodze-
nia to symbol oddania się Boga człowie-
kowi. W całości. Z miłości i w nadziei. 
Pielęgniarstwo to odzwierciedla. Życze-

niami niech będą dla moich rozmówczyń 
dalsza siła i wytrwałość w podejmowanej 
pracy, poczucie służby życiu oraz, co tu 
ukrywać, podwyżka, która dodatkowo 
mobilizowałaby je do pracy.     

                                 Agnieszka Jarczyk

Alicja Chmielewska.                                                                                        Fot. A. Jarczyk

SPOJRZENIE OKIEM DZIECKA…
W dniu 4 września br., podczas uro-

czystego rozpoczęcia roku szkolnego 
2017/2018, została podpisana Umowa  
o współpracy dydaktyczno-naukowej po-
między Uniwersytetem Śląskim w Kato-
wicach a Klimatyczną Szkołą Podstawową 
nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu. 
Wydarzenie podpisania umowy uatrak-
cyjniała obecność maskotki Uniwersytetu 
Śląskiego - Usiołek. Realizatorem pod-
pisanej umowy ze strony Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach jest Wydział 

Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 
W ramach umowy Uniwersytet zobowiązał 
się m.in. do prowadzenia przez nauczycieli 
akademickich wybranych zajęć z ucz-
niami. Dlatego też od 1 października br. 
realizowane są cotygodniowe spotkania 
z uczniami dwóch klas trzecich edukacji 
wczesnoszkolnej w ramach projektu „Od-
krywcy świata ekonomicznego”. Autorskie 
zajęcia z dziećmi prowadzone są przez 
dr Renatę Raszka. Celem projektu jest 
m.in. tworzenie sprzyjających sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczych, w trakcie 
których uczniowie dzielą się własnymi 
spostrzeżeniami oraz doświadczeniami 
związanymi ze światem ekonomii, a także 
odkrywają wspólnie znaczenie wybranych 
pojęć ekonomicznych.                       G.T.

                                                                                                                  Fot. R. Raszka

51/2017/16/R
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Maria Herzyk

Ni miołech wyjścio

Jednego dnia mama przerzóndziła do taty: „Francku”— 
tak mioł na miano mój tatulek — „trzeja by isto zabić te 
staróm łowce”. Tata nogle zrobił sie jakisi łokorany i łod 
tego mómyntu fórt zwlykoł z tóm zabijaczkóm. To łodkłodoł 
na jutro, to na pojutru, a wykryntów norymnie nawymyśloł. 
I tak mu zeszło ze dwa tydnie. Mama se już rady nie wie-
działa, aż w kóńcu prawi:,,Wiysz co, Francku, widzym, że ni 
mosz chynci, tóż napytóm sómsiada, coby te wiec załatwił”. 
Tata głowe sklupił i wiedzioł, że ni mo już inszego wyjścio. 
Jeszcze sie z tym łocióngoł, dziepro kole połednia łokropnie 
markotny poszeł do szopki.

Za pół godziny prziszeł naspadek. Blady po gymbie, jakisi 
załómany, siod se na ławie kole pieca, głowe podeprził ryn-
kami. Nie lza było z niego wydobyć aspóń słóweczka, jedna-
ko za dłógóm chwile ni móg już ściyrpieć, tóż łodezwoł sie  
i prawi do mamy: „Wiysz, Marynko, już nigdy nie chowejmy 
łowcy. Jesi już tak chcesz, to możne baranki, cobyś miała 
dzieckóm z czego swetry a kopytka usztrykować”. I zaczón 
łopowiadać, co sie tam w szopce przidarziło: „Założyłech 
porwóz łowcy na kark i zaczółech jóm smyczyć. Uszła ze 
dwa kroki i uklynkła przedy mnóm na kolana i dalij już iś 
nie chciała. Łzy jak grochy kapały ji z łoczy, a mie sie rynce 

trzynsły i cosi łómotało mi w piersiach. Chwile my tak stoli 
i dziwali sie na siebie. Ale cóż, musiołech to zrobić, choć 
serce mi sie kroło ze żałości”.

Posiedzioł na chwile i wyszeł z chałupy. Na drugi dziyń 
kole połednia mama wało: „Francku, pódź haw! Gulasz 
barani mómy dzisio na łobiod. Dałach tam, co trzeja: listek 
bobkowy, korzyni, pore ziornek jałowca...”. Tata zwyrtnył sie 
na jednej nodze i prawi: „Marynko, muszym terozki hónym 
lecieć, bo żech łobiecoł Zymanowi łobili do młyna zawiyź...”. 
Możne za dwie godziny prziszeł naspadek. Zmiynióny i zasta-
rany siedzioł za stołym. Jod se ziymnioki i popijoł kiszkóm.

           Kalendarz Ustroński 2011 r.

Z naszego na polski

Po naszymu...

51/2017/18/R51/2017/17/R

Radna Barbara Staniek-Siekierka 
i Zarząd Osiedla Ustroń Zawodzie

życzą 
mieszkańcom Ustronia 

wesołych, spokojnych świąt i pomyślności 
w Nowym Roku.

cd. z GU 44

norymnie: dużo. Ale norymnie żeś tego nabroł.
podeprził: podeprzeć się. Głowe podeprził rynkami.
dziwać sie: patrzeć, przyglądać się. Nie bydymy sie tymu 

dłógo dziwać, zrobimy porzóndek.
zastarany: zatroskany. Czymuście starziku som tacy 

zastarani?
kiszka: zsiadłe mleko. Z tej kiszki trzeja zrobić syr, coby 

my mógli jutro łupiyc syrnik. 
hónym: szybko. Skocz hónym po sómsiada, żeby przi-

szeł, bo sie krowa cieli.
isto: pewnie, prawdopodobnie. Janko nie prziszeł do 

szkoły, isto je biydny.  
              Ze Słownika Gwarowego Śląska Cieszyńskiego

Bogusław Heczko
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Znakomite wyniki osiągają uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Ustroniu w rozgrywkach szachowych. Startują w bar-
wach Stowarzyszenia Szachowego Olimpia Goleszów i ten klub 
reprezentowali końcem października na Mistrzostwach Mię-
dzywojewódzkich Juniorów. 6 pierwszych osób z tego turnieju  
w grupie wiekowej uzyskiwało awans do przyszłorocznego finału 
Mistrzostw Polski. Znakomicie zagrali szachiści Nierodzimia, 
którzy na co dzień trenują w pod okiem IM (szachowy Mistrz 
Międzynarodowy) Macieja Mroziaka, trenera Akademii Szacho-
wej Mokate.

Mariusz Chruszcz miał trudne zadanie, w szachy gra od nie-
dawna, na turniej pojechał dzięki dzikiej karcie, był niejako 
rzucony „na pożarcie”, ale spisał się przyzwoicie, zdobywając 
nieoczekiwanie aż 3,5 punktu.

Jak donosi prezes Stowarzyszenia Szachowego Karol Linert, 
rewelacyjny był występ dziewczyn. Maja Nieckarz wygrała gru-
pę, a Monika Chruszcz zajęła VI miejsce, premiowane awansem 
do Mistrzostw Polski, ich koleżanka klubowa Karolina Myrmus 
ze Skoczowa zajęła III miejsce i dzięki temu Olimpia Goleszów 
zdominowała całą grupę. Udział w zawodach dofinansowała Gmi-
na Goleszów.                                                                         (mn)

KĄCIK SZACHOWY

POD PATRONATEM 
AKADEMII SZACHOWEJ 

51/2017/1/O

Białe dają mata w dwóch posunięciach.

FENOMENALNE 
DZIEWCZYNY

Majka Nieckarz.                                    Fot. Śląski Związek Szachowy

Reprezentacja Olimpii z trenerem Maciejem Mroziakiem.

Szachy odpowiedzi: 
A) 1. Wd1 : d7 + Kb7 : a6  /  2. Hd8 : a5x

B) 1. g2 : g4 + Kf5 : g4  /  2. H h6 : h3

A

B
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WALKA O CZYSTE POWIETRZE
7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął tzw. uchwałę antysmogową. Nowe regulacje wzbudziły kontro-
wersje, zwłaszcza że brakowało przepisów wykonawczych, ale uchwała obowiązuje do 1 września i trzeba się do niej stosować. 
Przede wszystkim nie wolno używać węgla brunatnego, mułów węglowych, flotokoncentratu i wilgotnego drewna, i to przez 
cały rok. Stan powietrza w Ustroniu wymaga ograniczenia niskiej emisji, jeśli chcemy się cieszyć zdrowiem, aktywnością na świe-
żym powietrzu i jeśli chcemy... pozostać uzdrowiskiem. Poniżej przypomnienie wybranych zagadnień dotyczących ogrzewania.

Zamierzam wybudować dom, który będzie 
ogrzewany kotłem na paliwo stałe (węgiel 
lub pellet). Co oznaczają dla mnie zapisy 
uchwały antysmogowej?

Jeśli eksploatacja kotła nastąpi po 1 września tego roku, trzeba 
zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada certyfikat wyda-
ny zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub kocioł spełniający 
wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Eu-
ropejskiej).

Użytkowany przeze mnie kocioł niedługo 
nie będzie się już nadawał do użytku. 

Jeśli wymiana kotła zaplanowana jest po 1 września 2017 
roku, będzie trzeba wymienić kocioł na klasę 5 (posiada certyfi-
kat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub na kocioł 
spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej). Przed tą datą nie obowiązują regulacje. 

Należy jednak mieć na uwadze, że zamontowany przed 1 wrześ-
nia br. kocioł niespełniający norm emisyjnych będzie mógł być 
użytkowany maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku).

Od 2005 roku ogrzewam dom kotłem wę-
glowym, który nie ma żadnego certyfikatu. 
Do kiedy mam czas na jego wymianę i na 
jaki kocioł muszę go wymienić?

Wskazany kocioł ma aktualnie 12 lat, a więc mieści się w 
kategorii „powyżej 10 lat”. Czas na jego wymianę – do końca 
2021 roku (użytkowanie jeszcze przez 4 lata).
Wymiana musi nastąpić na jeden ze wskazanych kotłów:
•  kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt;
•  kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt;
•  kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt lub zasto-
sowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa 
ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.

Na podstawie materiałów Sejmiku Województwa Śląskiego.

 Fot. M. Niemiec
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 Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami. 
W Sylwestra witamy go zwykle hucznie, 
w asyście fajerwerków. Jednak wielu  
z nas nie zastanawia się nawet nad tym, jak 
odpalanie petard i fajerwerków oddziałuje 
na zwierzęta. Ze względu na specyfikę 
swojego słuchu, zwierzęta słyszą dźwię-
ki wielokrotnie głośniej niż człowiek. 
To potworny ból dla nich. Dochodzą do 
nich ultradźwięki, które dla nas są nie do 
wyłapania. Sylwestrowy hałas może mieć 
natężenie nawet 160 decybeli, a przecież 
słuch np. psów jest o wiele wrażliwszy 
niż ludzki. Trudno się dziwić, że bardzo 
często bywają skrajnie przerażone. Dzikie 
zwierzęta również odczuwają strach tej 
nocy. Wybudzone ze snu ptaki rozbija-
ją się o fasady domów, inne zwierzęta 
umierają na zawał lub w panice wpadają 
pod samochody. Zatem czy koniecznie 
musimy tak głośno witać Nowy Rok? 
Warto o tym pomyśleć zanim rozpocznie-
my huczną, beztroską, a często również 
bezmyślną zabawę sylwestrową. „Sta-
rzy” właściciele czworonogów zwykle 
wiedzą, jak zabezpieczyć swojego pupila 
przed tym potwornym stresem. Jednak 
ci, którzy jeszcze nie mają w tej materii 
doświadczenia, muszą już teraz pomyśleć 
o tym, jak ułatwić przetrwanie pupilowi 
tej koszmarnej dla niego nocy.

Po pierwsze należy pamiętać, iż należy 
zmienić godzinę ostatniego wieczornego 
spaceru. Ponieważ petardy zaczynają wy-
buchać stosunkowo wcześnie, ja ostatni 
spacer odbywam około godziny 18.00. 
Chociaż jeden z moich psów wieczorami 
spaceruje beztrosko bez smyczy, w tym 
dniu jest to niemożliwe. Każdy potężny 
hałas powoduje tak silny stres, że zwie-
rzak natychmiast chce wracać do domu 
i przeraźliwie szarpie smycz. Tak więc 
spacer bez uwięzi z pewnością skończył-
by się ucieczką. Polecam, szczególnie na 
ten dzień, wyposażyć psa w adresówkę! 
Może okazać się pomocna w powrocie do 
domu, z ominięciem pobytu w schronisku. 
Dobrze jest również podać psu obfity 
posiłek przed wieczorem. Pies będzie 
wtedy spokojniejszy. Gdy już rozpocznie 
się ten szczególny dla wszystkich wieczór 
w roku, pamiętajmy o przygotowaniu 
bezpiecznego miejsca w domu. Najchęt-
niej przebywają blisko mnie i nawet  
w chwili względnego odpoczynku trzęsą 
się ze strachu niemiłosiernie. Zwykle 
sylwestrowa noc kończy się dla moich 

Jak 
przygotować 

naszego 
czworonoga 

na 
sylwestrową 

noc

psów nad ranem, ale wtedy również ich 
sen po mocno wyczerpującej nocy nie jest 
spokojny. Przecież petardy wybuchają 
również w Nowy Rok!

Warto też pomyśleć o zwierzętach 
utrzymywanych na zewnątrz. Można na 
przykład udostępnić psu werandę. Na 
pewno będzie łagodniej przeżywał stres. 
Czasami warto zawczasu udać się do 
lekarza weterynarii, by przepisał naszym 
czworonogom lek na względnie bezstre-

sowe przetrwanie nocy sylwestrowej. 
Nie wolno podawać zwierzętom żadnych 
leków uspakajających bez konsultacji  
z lekarzem weterynarii!

  Życzę wszystkim zwierzętom spokoj-
nej nocy sylwestrowej, a właścicielom 
zwierząt domowych odpowiedzialności  
i cierpliwości oraz skutecznych pomysłów 
na złagodzenie swoich pupili. 

Małgorzata Węgierek
Ustroński Klub Ekologiczny

51/2017/20/R

51/2017/22/R

 Fot. K. Targowska
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KONCERT ŚWIĄTECZNY „RAZ DO ROKU”
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 

Grupa ustrońskiej młodzieży i dzieci 
przygotowuje się do kolejnego charyta-
tywnego koncertu. Po sukcesie zeszło-
rocznego wydarzenia noszącego tytuł 
„Zobacz anioła”, w połowie października 
rozpoczęły się przygotowania do „Raz 
do roku”. Próby rozpoczęły się pod ko-
niec listopada, po ustaleniu ostatecznego 
scenariusza, dobraniu utworów i grona 
wykonawców. 

Osobą, od której „wszystko się zaczęło” 
jest Sara. Zebrała ona grupę ludzi, którzy 
napisali scenariusz, skomponowali mu-
zykę oraz chętnych do wystąpienia w roli 
aktorów, wokalistów. Tegoroczny zespół, 
liczący 27 osób, stworzył opowieść o nich 
samych – o ludziach pełnych nadziei, 

która postarają się przekazać w formie 
łatwej do odbioru przez jak najszersze 
grono widzów. 

Zapraszamy Państwa na charytatyw-
ne koncerty świąteczne „Raz do roku”, 
które odbędą się: 27 grudnia w kościele 
NMP Królowej Polski o godzinie 19.00, 
29 grudnia w kościele św. Klemensa  
o godzinie 19.00 oraz 30 grudnia w koś-
ciele Podwyższenia Krzyża Świętego  
o godzinie 17.30. Wstęp wolny. 

Po koncercie będzie można przezna-
czyć dowolną kwotę na podopieczną 
fundacji „Kawałek nieba” – Dominikę 
Greń. Więcej o historii Dominiki prze-
czytać można pod adresem: https://www.
siepomaga.pl/dominika-gren.

                                       Sara i Bartosz

 Fot. Dawid Herda
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SŁAWNE
ZAWODZIE

51/2017/25/R

51/2017/26/R

19 grudnia film „Uzdrowisko. Archi-
tektura Zawodzia” miał swoją premie-
rę w TVP Kultura. W przyszłym roku 
będziemy mogli zobaczyć aż 8 emisji 
dokumentu oraz powtórki. 

O filmie i jego twórcach pisaliśmy wielo-
krotnie, czas na roczne podsumowanie. Pra-
premiera filmu odbyła się w Muzeum Śląskim 
w Katowicach, a premiera w Ustroniu, w am-
fiteatrze podczas Otwarcia Sezonu Uzdrowi-
skowego. Trudno wymienić wszystkie miejsca 
w Polsce i za granicą, które odwiedził film, 
podróżując wraz z pomysłodawcą obrazu 
– ustroniakiem Mateuszem Bieleszem, reży-
serką Ewą Trzcionką i innymi współtwórcami. 
Do najważniejszych należą: Festiwal Weekend 
Architektury w Gdyni, Łódź Design Festival, 
Stany Zjednoczone i Palm Springs w Kalifor-
nii oraz prestiżowy XI Istambul International 
Architecture and Urban Films Festival. 

– Międzynarodowe spotkanie twórców 
filmów dokumentalnych w wielokulturowym 
Stambule było niezwykłe! Przez kilka dni 
mogliśmy przyglądać się architekturze z róż-
nych krajów oraz dyskutować o jej wpływie 
na naszą przestrzeń – mówił po powrocie M. 
Bielesz. 

Końcem listopada film wziął udział w kon-
kursie festiwalu Golden Tree International 
Documentary Film Festival we Frankfurcie 
nad Menem, początkiem grudnia Zawodzie 
obejrzeli m.in. uczestnicy obchodów 140-lecia 
bielskiego SARP-u i uczniowie Zespołu Szkół 
Plastycznych w Zakopanem.                      (mn)

 Fot. Dawid Herda

USŁUGI KOMINIARSKIE, WKŁADY KOMINOWE, REMONTY KOMINÓW, FREZOWANIE KOMINÓW

www.waszek.pl 
tel. 33 854-37-59, kom. 602-777-897
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każdy znać powinien, choć nie każdy wie, 
iż posiada on historyczną nazwę „Meb-
lownia”. To dzisiaj tzw. małe „Tesco”,  
a przedtem dom towarowy „Savia”. Obiekt 
ten w tym roku kończy 120 lat. Pierwotnie 
mieściła się w nim znana fabryka mebli 
giętych. W artykule opisuję jego losy po 
1923 r., kiedy fabryka już tutaj nie istniała. 
Historia obiektu jest ciekawa i przebogata. 
W okresie powojennym funkcjonowała 
w nim m.in. Państwowa Średnia Szkoła 
Rolnicza. Aby spełnić oczekiwania wielu 
ustroniaków, udało mi się ustalić pełną 
listę absolwentów tej szkoły – 210 osób 
i podać ją w całości. Szukajcie więc  
w wykazach swoich rodziców, dziadków, 
krewnych. Myślę, że po lekturze tego 
tekstu, kiedy będą Państwo robić zakupy 
w małym „Tesco” czy też przechodzić 
obok niego, to inaczej spojrzycie na ten 
historyczny budynek.

W następnym tekście wędrujemy na po-
łudnie Ustronia, zwiedzając dolinę potoku 
Dobka i jej najbliższą okolicę. Dolina ta 
była kiedyś przepiękna, co widać na za-
mieszczonych zdjęciach. Dziś jest nadal 
piękna, ale trochę zapomniana. Tekst ma 
charakter wybitnie krajoznawczy, wszak 
jego autor Michał Pilch, mieszkający  

w tym rejonie Ustronia, jest długoletnim, 
zasłużonym przewodnikiem beskidzkim. 
Jest ponadto tym, który pisał do „Pa-
miętnika” już w latach 90. XX w., kiedy 
wydawnictwo dopiero raczkowało. (…)

I pozostajemy dalej w klimacie gór. 
Tym razem ja opowiadam czytelnikom 
historię powstania i dzieje drogi na Rów-
nicę, okrzykniętej pierwszą w Polsce  
i najromantyczniejszą autostradą gór-
ską. Drogę zbudowano w 1934 r. i tutaj 
widzę podobieństwo między tymi przed-
wojennymi czasami, kiedy Ustroń był 
głodny nowych, atrakcyjnych inwestycji 
turystyczno-sportowych, a dzisiejszymi 
czasami, kiedy znów ustroniacy są głodni 
takich inwestycji, by przyciągnąć tury-
stów. I muszę stwierdzić, że tamte przed-
wojenne władze miały dużo lepiej, bo taki 
oto piękny prezent w postaci drogi górskiej 
z licznymi serpentynami ufundował Ustro-
niowi Urząd Wojewódzki Śląski. (…)

Tradycją jest, że łamy „Pamiętnika” 
TMU jako najstarsze stowarzyszenie  
w Ustroniu, przekazuje innym ustrońskim 
stowarzyszeniom czy fundacjom, aby mo-
gły zaprezentować swój dorobek. Tak jest  
i tym razem. Dzieje Fundacji św. Anto-
niego przedstawia członek Rady Fundacji 

Stanisław Lebiedzik. W zeszłym roku 
Fundacja obchodziła 20-lecie działal-
ności. Jest to więc dobry moment, aby 
udokumentować jej bogate doświadcze-
nie. (…)

Dział I kończy artykuł z cyklu „sąsie-
dzi zza miedzy”. Tym razem bohaterem 
jest Nydek, południowy sąsiad Ustronia, 
leżący po drugiej stronie Wielkiej Czan-
torii (…).

Dział II rozpoczyna kolejna, czwarta 
i zarazem ostatnia część mini-sagi „O 
szewcu z ulicy Ogrodowej i jego córkach” 
autorstwa Haliny Żelińskiej-Miki. Jest to 
według mnie najciekawszy odcinek spo-
śród wszystkich czterech i to przyznaje 
również autorka. (…)

W kolejnym artykule z działu rody  
i sylwetki przedstawiam biografię niezwy-
kle zdolnego ustroniaka, którego dorobek 
twórczy do dziś możemy podziwiać na 
Śląsku Cieszyńskim po obu stronach 
Olzy i w innych miejscowościach połu-
dniowej Polski. Chodzi o Józefa Kozieła 
(starszego), architekta i budowniczego, 
który urodził się blisko 130 lat temu  
w Ustroniu, w centrum, przy ul. Ogro-
dowej, w rodzinie Koziełów, właścicieli 
znanego niegdyś tartaku i stolarni, czyli 
po prostu „u Kozłów z piły”. (…)

Dział rody i sylwetki zamyka artykuł 
Anny Guznar poświęcony Antoniemu 
Holeksie, zawodnikowi, trenerowi i pasjo-
natowi narciarstwa biegowego. Niedawno 
pan Antoni obchodził 91. urodziny. Był 
ustrońskim sportowcem, który należał do 
kadry narodowej. Latem miałam okazję 
wraz z Anią, autorką, odwiedzić pana 
Antoniego, człowieka niezwykle sympa-
tycznego, pogodnego, który udostępnił 
redakcji „Pamiętnika” fotografie ilustru-
jące ten tekst, niektóre wręcz unikatowe. 

Dział III dotyczy szeroko pojętej historii 
budownictwa i ustrońskiej architektury na 
przestrzeni lat. Tutaj pod lupę wzięliśmy 
2 obiekty – synagogę oraz willę.

Muszę przyznać, że kiedy rok temu 
dochodziły do mnie wieści z Cieszyna 
dotyczące kolejnych odkryć archeologicz-

(cd. ze str. 8)

Występ nostalgiczno-świąteczny. 
Fot. M. Niemiec

20. tom Pamiętnika Ustrońskiego docenili naukowcy i samorządowcy.             Fot. M. Niemiec

FASCYNUJĄCE  ARCHIWALIA
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nych związanych z tamtejszą synagogą, 
pozazdrościłam trochę Cieszynowi i mia-
łam takie marzenie, że może i w Ustroniu 
też coś się ruszy w tym względzie. Nie 
musiałam długo czekać. Jakaż była moja 
radość, gdy wiosną tego roku natrafiłam 
na fascynujące materiały archiwalne znaj-
dujące się w zasobach cyfrowych Austria-
ckiej Biblioteki Narodowej. Praca była 
ogromna i żmudna, ale też sprawiła mi 
wielką radość i dziś w nowym „Pamięt-
niku” mogę podzielić się tym wszystkim, 
co udało mi się dotychczas odkryć. (…)

Kolejny artykuł, Anny Gluzy, przenosi 
nas w czasy międzywojenne. Autorka 
już kilkakrotnie podejmowała na łamach 
„Pamiętnika” temat dziejów ustrońskich 
willi znajdujących się na Zawodziu, czyli 
w okolicy, gdzie mieszka. Mieliśmy okazję 
prześledzić losy willi Blanków, „Hanki”, 
a teraz „Brzezinki”, którą zbudowali jej 
dziadkowie Ewa i Paweł Szczepańscy. 
Sprawa jest o tyle fascynująca, że odkryte 
również na wiosnę tego roku plany willi, 
wykonane przez architekta Franciszka 
Manowskiego, otwierają przed nami ko-
lejny, dotychczas nieznany obszar badań 
nad ustrońskim budownictwem willowym 
drugiej połowy lat 20. XX w. Artykuł jest 
bardzo interesujący, napisany pięknym 
językiem.

Dział IV tworzy blok wspomnieniowy, 
który również tradycyjnie pojawia się co 
roku. Otwierają go wspomnienia Lidii 
Troszok pt. „Apassionata, wspomnienia 
dawnych dni..., czyli o tym, jak spędza-
liśmy kiedyś wolny czas”. Kolejny tekst 
(…) dotyczy obiektu, który zniknął z 
ustrońskiego krajobrazu ponad 22 lata 
temu. Chodzi o kultowe kino „Uciecha”. 
Jego autorką jest Aleksandra Prokopo-
vich, długoletnia pracownica, a później 
kierownik tego kina, od ćwierć wieku 
mieszkająca w Krakowie. 

A teraz pora na wywiad pt. „Czego 
nam powinno być w Ustroniu najbardziej 
żal”. Elżbieta Sikora od lat podejmuje 
tematykę związaną z ustrońską kulturą, 
szczególnie z lat 70. i 80. XX w. Wszy-

scy doskonale wiemy, jak szczególnym 
sentymentem darzy Festiwal Piosenki 
Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu, któ-
ry niegdyś koordynowała. Tym razem 
postanowiła porozmawiać na ten temat  
z Janem Rymorzem, pełniącym w latach 
70. funkcję przewodniczącego Miejskiej 
Rady Narodowej. Wywiad wspomnienio-
wy stał się świetnym dokumentem. Lata 
70. dotychczas są mało opracowane, ma-
teriał ten możemy potraktować zatem jako 
przyczynek do badań tej dekady.

Dział wspomnień wieńczy tekst Kry-
styny Wineckiej-Windholz z dalekiej 
Australii. Wspomnienia są świeże, bo 
dotyczą roku ubiegłego, 2016. Co wtedy 
było powodem kolejnej podróży naszych 
australijskich przyjaciół do Ustronia, 
doskonale wiemy. Smutny to był czas,  
a czym radosnym i pięknym się zakoń-
czył? – zapraszam do lektury.

Ostatni dział w „Pamiętniku” tradycyj-
nie zarezerwowany jest na ustrońskie dzie-

dzictwo przemysłowe. W dziale tym Ali-
cja Michałek, specjalistka od naszych hut  
i kuźni, odkrywa kolejne karty związane 
z długoletnimi, bogatymi dziejami indu-
strialnymi Ustronia. Tym razem zajęła się 
pracowniczymi budynkami mieszkalnymi, 
wzniesionymi przez ustrońską hutę. (…) 
Opisywane budynki powstały głównie  
w drugiej połowie XIX w. za sprawą inż. 
Emila Kuhlo, przybyłego z Westfalii, 
który zapoczątkował w Ustroniu socjalny 
bum budowlany. (…)

Drodzy Państwo! W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat nastąpił ogromny postęp  
w badaniach nad dziejami Ustronia i jego 
dziedzictwa kulturowego. Kwerendy, 
poszukiwania badawcze grupy mocno 
zaangażowanych w to dzieło osób nadal 
trwają. Myślę, że „Pamiętniki Ustrońskie” 
stanowią właśnie doskonałą przestrzeń, 
aby te odkrycia prezentować. 
Bożena Kubień, redaktor prowadzący 

„Pamiętnika Ustrońskiego”

Michał Pilch przypomniał, jak wyglądał pierwszy tom Pamiętnika.                Fot. M. Niemiec

Przyjacielskie gratulacje dla B. Kubień. 
                                        Fot. M. Niemiec
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www.okna-besta.pl ZAPRASZA-
MY - USTROŃ. (33)854-53-98.

Cyklinowanie bezpyłowe par-
kietów, schodów, desek. Mocne 
lakiery, 20zł/m2. 666-989-914.

Bagażówka - przeprowadzki + 
ekipa. Usługi transportowe. 601-
478-108.

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

K O M A N D O R  -  C i e s z y n , 
ul.Stawowa 27 - szafy, gardero-
by, zabudowy wnęk z drzwiami 
przesuwanymi i nie tylko... Za-
mów bezpłatny pomiar. RATY 
0% 728-340-518, (33)854-22-57. 
www.komandor.pl

Skup sprzętów AUDIO, odbiór 
zużytej elektroniki. 607-912-559.  

Choinki kopane i cięte, świerki, 
jodły, sosny od 0,5m do 4m. 692-
746-800. 

Mieszkanie w Ustroniu sprzedam. 
515-286-714.

Sprzedaż choinek - jodła i świerk 
zwykłe. Śliwka Krystyna, Ustroń, 
ul. Sucha 3. (33)854-21-27.

Spawanie plastików. Ustroń, ul. 
Obrzeżna 9. 501-444-534.

Zatrudnię kelnerki/rów w Łodzi, 
zakwaterowanie, umowa o pracę 
2000-2500 zł., również obcokra-
jowców ze znajomością języka 
polskiego. 502-674-455.

Lokal w centrum Ustronia 21m2 
na działalność wynajmę. 33-854-
59-21

Masaż medyczny i relaksacyjny. 
RAF-MEDIC ul.Partyzantów 
21 (obok szkoły nr. 1), tel.785-
020-159.

Korepetycje z języka rosyjskiego. 
535-583-525.

Brykiet bukowy, buk suchy wor-
kowany, drewno podpałkowe 
– kartony, węgiel groszek worko-
wany. (33)854-47-10. 

OGŁOSZENIA DROBNE

Magia świąt.                                                             Fot. M. Niemiec

RYBY ŻYWE, PATROSZONE, WĘDZONE 
Węgorz, sum, szczupak, jesiotr, 
karp, amur, pstrąg i inne.
Gospodarstwo rybackie Ustroń
          509-940-503
Czwartek, piątek, sobota 10.00 – 15.00
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www.ustron.pl
21.12. 16.30 Koncert Kolęd Towarzystwa Kształcenia Arty- 
  stycznego, MDK „Prażakówka”
31.12. 22.00 Sylwester, rynek
1.01. 17.45 Koncert noworoczny, parafia ap. Jakuba Staszego
5.01. 18.00 Koncert Noworoczny w wiedeńskim stylu - Or- 
  kiestra Salonowa Profesora Hilarego Drozda 
  pod artystycznym kierownictwem Krzysztofa 
  Durlowa, MDK „Prażakówka”
8.01. 12.45 Audycja muzyczna Filharmonii Śląskiej dla 
  uczniów drugich klas ustrońskich gimnazjów, 
  pt.: „Barwy brzmienia - kwartet smyczkowy”,  
  MDK „Prażakówka”
11.01. 17.00 „Przybieżeli do Betlejem” - Koncert Kolęd 
  Estrady Ludowej „Czantoria”, MDK „Prażakówka”
14.01. 8.00 WOŚP

CO NAS CZEKA

 21.12      Lawenda      ul. Skoczowska 137   tel. 855-10-14
22-23.12  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
24-25.12  Pod Najadą      ul. 3 Maja 13    tel. 854-24-59
26-27.12  Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
28-29.12  Na Szlaku      ul. 3 Maja 46    tel. 854-14-73
30-31.12  Rumiankowa      ul. Skoczowska 76   tel. 300-30-40
1-2.01    Centrum      ul. Daszyńskiego 8    tel. 854-57-76
3-4.01    Na Zawodziu      ul. Sanatoryjna 7    tel. 854-46-58
Dyżur w godzinach 8.00-23.00.

DYŻURY APTEK

PODZIEMNE ZASOBY
W naszym regionie w latach 90-tych pojawiła się koncepcja 

pozyskiwania wód termalnych w szerszym zakresie. W związku  
z tym na zlecenie prywatnych inwestorów sporządzono opracowa-
nie mówiące o zasobach tych wód w naszym rejonie. (...) W opra-
cowaniu tym nie uwzględniono Ustronia. W 2001r. wykonano na 
zlecenie miasta ocenę zasobów energii geotermalnej znajdującej 
się pod gminą Ustroń i wskazano możliwości jej wykorzystania. 
Według tego opracowania Ustroń miał nieograniczone zasoby 
wód. Wody te zawsze pozyskiwane są ze szczelin skalnych, itp. (…)
Po tym opracowaniu pojawiła się koncepcja ogrzewania budyn-
ków przy wykorzystaniu energii geotermalnej. Był to czas, kiedy 
powstawały zakłady geotermalne w innych krajach czy miejsco-
wościach i wydawało się, że Ustroń również może taki zakład mieć. 

RYNEK OFERENTA
Polacy najlepiej znają się na medycynie, odśnieżaniu i budow-

nictwie. Natomiast za zakres, technologię i jakość wykonywanych 
prac odpowiadają fachowcy mający odpowiednie kwalifikacje  
i potrafiący doprowadzić do odbioru niejednokrotnie skompliko-
wane budowy. Trudno natomiast, a wielokrotnie ma to miejsce, 
oceniać pracę przed jej zakończeniem. Wiadomo, że budowy od-
bywają się z przejściowymi niedogodnościami dla mieszkańców, 
ale kiedyś ten remont trzeba wykonać.                   Wybrała: (ed)

10 lat temu - 6.12.2007 r.

*  *  *

14.12.2017 r. zostały opublikowane następujące przetargi nieograniczone: 
1. Remonty cząstkowe dróg i ulic miejskich i powiatowych oraz modernizacje 
nawierzchni dróg na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku – termin składania 
ofert – do dnia 29.12.2017 do godziny 10:00.

2. Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie 
Miasta Ustroń w 2018 roku – termin składania ofert – do dnia 29.12.2017 
do godziny 10:00.

18.12.2017 r. został opublikowany konkurs ofert pn: Odnowienie oznako-
wania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń 
– termin składania ofert – do dnia 28.12.2017 do godziny 10:00.

Na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl został opublikowany 
konkurs ofert pn: Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu 
na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku -  termin składania ofert – do dnia 
22.12.2017 do godziny 10:00. Więcej na stronie: www.ustron.bip.info.pl

KONSULTACJE I PRZETARGI
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Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49

GÓRY W BIELI
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje Szymon Staniszewski z Ustronia, ul. 3 Maja. 

Zapraszamy do redakcji.

Poziomo: 1) autor „Procesu”,  
6) smaczna ryba, 9) najsłynniejszy 
wodospad, 10) hodowlany futerko-
wiec, 11) gra i gada, 12) z oficerskimi 
gwiazdkami, 13) hotel na Zawodziu, 
16) początek biegu, 19) zlot czarow-
nic, 22) mebel pod telewizor, 23) druk 
reklamowy, 24) mówca, 25) ekspert,  
26) wysyła sygnał, 27) Jan zdrob-
niale, 30) unieszkodliwia niewypały,  
33) owczy redyk, 36) barwa głosu,  
37) słynna brytyjska wytwórnia płytowa,  
38) ma go róża, 39) kuzynka wanny, 
40) narzędzie do spulchniania gleby, 
41) sieć delikatesów, 42) dachowe 
lub na świat, 43) z Adamem w raju,  
44) punkt ratalny w PRL-u, 46) ja-
poński producent drukarek, 47) mała 
Katarzyna, 48) sieć marketów budow-
lanych, 49) zielona na łące, 50) czeska 
metropolia.

Pionowo: 1) mistrz rajdowy spod 
Równicy, 2) organiczny związek che-
miczny, 3) bohater nowelki B. Prusa, 
4) królewski pojazd, 5) atrybut ma-
larza, 6) porwał Helenę Trojańską,  
7) wschodnie imię żeńskie, 8) polece-
nie dla psa, 14) „okrąglak” na Wzgórzu 
Zamkowym, 15) choinkowe listki,  
17) po przetarciu drzewa na deski,  
18) pojazd kosmiczny, 19) brzeg, rant, 
20) do wylewania stropu, 21) miesz-
kaniec Ankary, 28) wytwarza prąd  
w samochodzie, 29) wypełnia akumu-
lator, 30) bierzmowanie albo chrzest, 
31) mocny w dyskutowaniu, 32) ra-
kieta świetlna, 33) mierzy częstotli-
wość, 34) wykłada nasz ojczysty ję-
zyk, 35) amerykańskie województwo,  
43) popularna irlandzka wokalistka, 
45) materiał opatrunkowy.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po od-
czytaniu liter z pól oznaczonych liczbami 
w dolnym rogu. Na rozwiązania oczeku-
jemy do 4 stycznia. 
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