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W naszym numerze:
- Strasz(n)y Dwór
- Kopiemy od 2010 roku...
- Przekraczać granice, łamać bariery
- A w szkołach znów zmiany
- Ocalić od zapomnienia
- Peregrynacja Obrazu w Ujsołach i Soblówce
- Nasz Herb-Rękojeść i siekiera
- Góralskie zwyczaje bożonarodzeniowe 

W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia,
łamiąc się opłatkiem, składamy życzenia:
wielu łask bożych, szczęścia, powodzenia,

aby wszystkim się darzyło i z roku na rok lepiej
było.

Życzy 
Wójt Gminy Ujsoły

wraz z pracownikami



Potrzeba czasu
 Już za moment zerwiemy tę ostatnia kartkę z naszego 
kalendarza. Jedni uczynią to z żalem, inni z ulgą, jeszcze inni bez 
większych ceregieli, ot jak każdą inną zwyczajną czynność 
powtarzaną od czasu do czasu. I nie znam człowieka, który przy tej 
okazji nie zacząłby czegoś gorączkowo liczyć, mnożyć, dzielić, 
dodawać, porównywać i bilansować. A potem rzecz jasna 
pomstować, że przecież to nie tak miało być. Że tamten pachnący 
świeżością nowy rok (pisownia celowa), w którym pokładaliśmy tak 
wielkie nadzieje uwiódł nas tylko i jak to ma z dawien dawna 
w swoim zwyczaju – porzucił na pastwę losu. A teraz jak gdyby 
nigdy nic bierze sobie dupę w troki i bez słowa odchodzi. A przecież 
tyle rzeczy naobiecywał ! Chociażby takie zdrowie, mądrość, urodę, 
pieniądze, czy sławę. A tu cały rok niemalże minął i nic. Jak było tak 
jest. Garbaty jak miał pukiel tak dalej go  ma, głupi dalej nic nie 
rozumie, kasy jak nie było tak nie ma, a temu co miało zmarszczek 

ubyć, to jeszcze przybyło i dodatkowo osiwiał. Więc jeden wielki 
szwindel! W końcu więc każdy z nas musiał kiedyś przejrzeć na oczy. 
I przejrzał. Późno, bo późno, ale przejrzał. I dlatego wyrzucamy go 
już za burtę. Z pogardą mówimy o nim : „stary”. Przynajmniej  tak 
możemy pomścić zawiedzione nadzieje. Niech przepadnie. Niech 
go sobie tam uczeni przemielą na liczby i statystyki. Nas w każdym 
razie zawiódł i to z kretesem. Nie ma co już dłużej nad nim się 
rozwodzić, bo oto nadchodzi nowy. Jakże inny od tamtego; 
powabny i świeżutki. Mruga do nas znacząco, ze przecież da radę. 
Nie tak jak tamten – stary. Biegniemy więc pędem po szampana. 
Niech się mrozi a potem wystrzeli. No przecież trzeba dać szansę 
Nowemu.   

A w naszym kalendarzu …
 A w naszym kalendarzu, który zapewne już 
jest w Państwa rękach, sprawy mają się zgoła 
odmiennie. To nie Nowy Rok ma coś za nas zrobić, tylko 
my w tym Nowym Roku mamy coś dla siebie zrobić. 
Otóż Nowy Rok daje nam do dyspozycji rzecz 
bezcenną; i wcale nie jest nią żadna magia, tym bardziej 
żadne czcze, puste i uwłaczające rozumowi obietnice. 
Tym skarbem, który Nowy Rok nam daje jest CZAS. Jest 
366 dni. Aż o jeden więcej niż zazwyczaj. Chcesz być 
zdrowy- proszę bardzo, chcesz być sprawny – nie ma 
żadnego problemu. Chcesz pobić rekord – ależ nie ma 
sprawy. Tylko na miły Bóg zrób jedno: wstań i weź się za 
to. A wtedy nagle się okaże, że nikt nie musi ci nic 
obiecywać czy dawać. Bo ty nie potrzebujesz żadnej 
jałmużny. Bo ciebie sztuka oszukiwania nie interesuje. 
Bo to w zasięgu twojej ręki jest to jaki będziesz. 
To właśnie pokazujemy w naszym Ujsolskim 
Kalendarzu. ANNO DOMINI 2016. Tam każdy z naszych 
bohaterów począwszy od tych najmniejszych aż po 
tych bardziej sędziwych czegoś ważnego dokonał. 
Pobił jakiś swój rekord. Dokonał rzeczy, o której mu się 
wcześniej nawet nie śniło.   
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- osób odwiedziło w sezonie letnim Geo-Park Glinka

- skorzystało z kąpielisk

- pokonało atrakcje parków linowych

- zjechało na linie Tyrolka

Czy wiesz że:
- duże kąpielisko ma 110 m długości i 2,5 m maksymalnej głębokości, jest napełniane wodą ze studni głębinowych przez ok 3 tygodnie.
- lina zjazdowa liczy 220 m i jest zawieszona ok. 30 m nad niecką, średni czas zjazdu to 11 sek. średnia prędkość ok 60 km/h.
- ścianki wspinaczkowe mają wysokość 17 m i 15 metrów.
- park linowy zarówno z trasą dla dorosłych posiadającą 3 stopnie trudności i 37 przeszkód, jak i dla dzieci z dwoma stopniami trudności i 
12 przeszkodami.

Chwila trwała ale przeminęła
 Jednego jej jednak na pewno nie można odmówić, 
mianowicie tego, że była piękna. Mowa oczywiście o tej chwili, 
a raczej wielu, wielu  chwilach spędzonych przez wielu , wielu ludzi 
w okresie sezonu wakacyjnego w tej naszej ujsolskiej perełce,  
powszechnie znanej pod nazwą Geo-Park Glinka. Perełce 
oprawionej w monumentalne w skały starego kamieniołomu, do 
której w lipcu i sierpniu kto tylko żyw szedł, biegł bądź jechał. Jeśli 
jechał na rowerze z dmuchanym kołem pod pachą, to pół biedy, ale 
niejeden wybrał się samochodem co skrupulatnie odnotowano 
w komunikatach policyjnych pod nazwą: istotne utrudnienia 
w ruchu. I  rzeczywiście,  tak monstrualnych rozmiarów 
weekendowych korków jak te przy Geo – Parku Glinka,  to jeszcze 
w Ujsołach nie widziano.
 Nie widziano też jeszcze w Ujsołach w jednym miejscu i o 
jednym czasie tak wielkiego pomieszania wszystkiego ze 

wszystkim: Nie dość, że różne języki, kolory skóry, płeć, wzrost czy 
wiek, to jeszcze każdy robił to czego mu się tylko żywnie zachciało. 
Jeden pływał, drugi się wspinał,  trzeci zjeżdżał a czwarty na 
przykład nic nie robił, tylko leżał jak na prawdziwego plażowicza 
przystało. I to wszystko w tym jednym jedynym w swoim rodzaju 
miejscu, które jeszcze przecież nie tak dawno temu zionęło tylko 
pustką i opuszczeniem. Dziś warto nam zajrzeć w wakacyjna 
statystykę Geo – Parku Glinka, by przekonać się, że odnieśliśmy nie 
byle jaki sukces. Raz, że obiekt jest profesjonalnie zarządzany przez 
naszą gminną jednostkę, czyli Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, a 
dwa, że cieszy się dużym powodzeniem nie tylko w Polsce, ale i za 
granicą. Dość powiedzieć, ze poza Słowakami i Czechami 
odwiedzili nas Francuzi, Belgowie, Niemcy , czy Anglicy. Ale co tam 
dużo gadać, popatrzmy na liczby: 
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STRASZ(N)Y DWÓR
 Koń jaki jest każdy widzi. I każdy też kręci z niesmakiem głową nad tym jego współczesnym wyglądem pytając bez ogródek: gdzie 
jest  gospodarz. I choć dla ujsolan jest oczywiste, że gospodarz siedzi w środku, to dla przyjezdnych taka informacja za każdym razem 
wywołuje zdziwienie i konsternację. Zwłaszcza kiedy do nich dociera, że tym szpetnym budynkiem stojącym w samym centrum Ujsół jest 
urząd gminy. I marna to pociecha, że obok niego stoi budynek jeszcze brzydszy i jeszcze bardziej obskurny restauracja Myśliwska), bo ten  
akurat  należy do właściciela prywatnego i na to jak on wygląda gmina ma tyle do powiedzenia co nic. Ale od  tego pierwszego straszydła to 
gmina wykręcić się już żadną miarą nie może, gdyż stanowi jej własność. Koniec kropka. I nie od dziś słychać  coraz bardziej powszechne 
zdziwienie :

Czemu oni z tym jeszcze nic nie zrobili.
 Ano temu, że najpierw trzeba było w Ujsołach porobić 
wszystko wokół: organistówkę, obie szkoły, salę sportową, 
przedszkole, am�teatr. A potem dla każdej  z czterech wsi jej własny 
wiejski dom kultury. A potem jeszcze przyszła kolej na kanalizację, 
mostki, mosty, lampy, drogi i chodniki; o kompleksie sportowo – 
rekreacyjnym w Ujsołach, Geo–Parku w Glince czy boisku 
sportowym w Złatnej już nawet nie wspominając. Najpierw właśnie  
to trzeba było zrobić, bo to było ważne i pilne dla nas wszystkich. I 
co w tym wszystkim szczególnie istotne:  można było na te zadania 
sięgnąć po unijną kasę i uzyskać nawet 85 % do�nansowania. 
A na remont budynku urzędu nikt nie dawał wtedy nawet 
złamanego grosza. I to dlatego właśnie nasze poczciwe brzydkie 
kaczątko musiało cierpliwie przez te wszystkie lata czekać na swoją 
kolej. Ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że w końcu 
przyszła kryska na Matyska i budynek naszego urzędu już w 
przyszłym roku przejdzie gruntowną metamorfozę. Stanie się tak 
dzięki możliwości pozyskania dotacji unijnej na wykonanie 
kompleksowej termomodernizacji tego obiektu. Za wcześnie 

nieco, aby już dziś zdradzać wszystkie szczegóły techniczne tej 
operacji plastycznej, ale proszę mi uwierzyć na słowo, że jak się 
wszystko uda , to nie będziemy się mieli czego wstydzić. Przy okazji 
rzućmy też okiem na ciekawe a momentami nawet dramatyczne 
perypetie jakie ujsolski  urząd przechodził.
 Trzeba nam wiedzieć, że do tragicznej w skutkach 
powodzi roku  1958 siedziba Urzędu Gminy w Ujsołach 
(ówczesna nazwa: Gromadzka Rada Narodowa) mieściła się 
w budynku zlokalizowanym na terenie obecnego tartaku  
w Ujsołach.  Jednakże kataklizm zmiótł ten budynek z powierzchni 
ziemi i od tamtej pamiętnej powodzi z 1958 roku aż do roku 1972 
kiedy to został oddany do użytku obecny  budynek , urząd gminy „ 
wędrował” po Ujsołach zaliczając po kolei: barak PTTK-U (obecnie 
budynek „Ujsolanka”), prywatny budynek nr 287, gdzie mieścił się 
Urząd Stanu Cywilnego (obecnie ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego nr 5), 
Organistówkę oraz stary budynek plebanii mieszczący się na 
terenie parkingu przed budynkiem obecnego Urzędu Gminy. 
Poniżej trasa wędrówki urzędu zapisana w starej  fotogra�i.  



Budynek UG Ujsoły w czasie budowy

Obecny budynek Urządu Gminy Ujsoły

Wizualizacja budynku Urzędu Gminy Ujsoły 
po planowanym remoncie

7
Budynek Organistówki

Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej 
przed 1958 r.

Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej w 
czasie powodzi w 1958 r. A. Baraki budynek PTTK - Od 1958 roku 

miejsce Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Obecnie sklep „Ujsolanka”

B. Urząd Stanu Cywilnego - po roku 1958 
(obecnie budynek prywatny).

A

B

 Stary Budynek Plebanii - na  parkingu przed 
obecnym Urzędem Gminy Ujsoły

1 2

3

45
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Ilość�wywiezionych�śmieci:
Rok�2012�‒�380�ton
Rok�2013�‒�430�ton
Rok�2014�‒�430�ton

Rok�2015�‒�ok.�500�ton�
(w�tym�m.in.�:�balast�235�t,�plastik�86�ton,�

szkło�83�ton,�gabaryty�30�ton)

KOSZ – WOREK –KONTENER
 Taką mniej więcej drogę przebywa (a przynajmniej 
przebywać powinien) nasz przeciętny ujsolski śmieć zanim 
wyląduje w miejscu dla niego przeznaczonym, czyli na wysypisku 
śmieci w Żywcu. Ale zanim tam tra�, zanim dotrze do miejsca 
swojego zasłużonego spoczynku wymaga pracy i troski wielu ludzi, 
którzy najpierw przeniosą go z miejsca na miejsce, potem załadują i  
rozładują a często też  jeszcze oddzielą od innego w swym gatunku 
i rodzaju śmiecia.

 I dopiero tak kompleksowo obsłużony śmieć podróżuje 
sobie paradnie do Żywca, gdzie spotyka się w celach utylizacyjnych 
z całą masą innych,  powiatowych już śmieci. I nie ma absolutnie 

żadnego znaczenia czy jest zwykłą puszką po konserwie, butelką 
po napoju, plastikowym woreczkiem, zużytym telewizorem, 
rozlazłą kanapą czy gruzem pochodzącym z rozbiórki. Tak samo 
pracują nad nim czyjeś ręce, aby bezpiecznie tra�ł gdzie trzeba, a 
nie poniewierał się tu i ówdzie ku publicznemu zgorszeniu. Od 8 już 
lat pracują nad tym naszym ujsolskim śmieciem  ręce pracowników 
Zakładu Komunalnego w Ujsołach i tylko one wiedzą ile tego 
śmiecia jest i jak bardzo go wciąż przybywa.

Nr 13 / grudzień 2015 r.6 GAZETA UJSOLSKA 

Z PRAC URZĘDU

A tych wagonów jest ……. ?
 Konia z rzędem temu, kto odgadnie ile wagonów, tzn. 
kontenerów wypełnionych po brzegi śmieciami kursuje w ciągu 
roku na linii  Ujsoły – Żywiec ! 20, 50 , 100, no może 200 ? Pudło ! W 
ciągu roku zostanie wywiezionych z Ujsół dokładnie 300 
kontenerów pełnych różnego rodzaju śmieci. I to nie byle jakich 
kontenerów, bo każdy z nich ma blisko 4 metry długości, 2,5 
szerokości i ponad dwa metry wysokości! I gdyby je tak poukładać 
jeden za drugim, to wyszłoby ponad kilometr  200 metrów śmieci 
długości o szerokości 2,5 metra. Bardziej obrazowo rzecz ujmując 
to tak jakby zasypać śmieciami całą ul. Turystyczną na całej 
szerokości jej od początku do końca do wysokości 2 metrów. 



41.5�km�nowej�sieci�kanalizacyjnej
�2150�mieszkańców przyłączonych�do�nowej�sieci

11�km�dróg�gminnych�odtworzonych�w�nowej�nawierzchni�bitumicznej
1�punkt�zlewny,�do�którego�można�zrzucać�ścieki�z�beczkowozu

0�‒�przepompowni
�A�wszystko�to�za�blisko złotych,�30�milionów�

z�czego�wsparcie�pochodzące
� � �z�funduszy�unijnych�wynosi�aż tej�sumy.83�%

Kopiemy od 2010 roku aż do …. skutku
 Hasło do rozpoczęcia  gminnej rewolucji ściekowej 
w Ujsołach padło w lipcu 2010 roku kiedy to pierwsze koparki 
wjechały najpierw  do Ujsół, a później Złatnej rozkopując wszystko 
co popadło: drogi, place i ogródki. Jednym słowem siejąc wokół 
spustoszenie jakiego do tej pory ujsolanie na swoje oczy jeszcze nie 
oglądali. Ale że wszystko ma swój kres, to, i koparki w końcu musiały 
kiedyś odjechać co stało się niemal dokładnie po dwóch latach 
gorączkowych prac kanalizacyjnych. Odjechały jak gdyby nigdy nic 
i niejeden z nas powoli już o nich zapomina, więc choćby z tej 
przyczyny myślę, że  warto rzucić okiem jeszcze raz na to co takiego 
po sobie pozostawiły.

Do skutku czyli (do) Soblówki
 Jako się rzekło koparki z placów budowy Ujsół i Złatnej co prawda zjechały po dwóch latach intensywnych robót, ale wcale naszej 
gminy nie opuściły, tylko przeniosły się nieopodal , czyli do Soblówki. Bo to właśnie  tam  oraz częściowo w Glince za blisko 12 mln złotych  
rozpoczął się od roku 2013 nowy front robót kanalizacyjnych.  Dziś te roboty są już praktycznie na ukończeniu pozostawiając po sobie takie 
oto statystyczne dane:

21�km�‒�nowej�sieci�kanalizacyjnej

212�‒�ilość�podłączonych�budynków
4�km�‒�odtworzenie�drogi�głównej�na�całej�długości�i�szerokości

od�mostu�Cichowskiego�do�końca�Soblówki

5.5��km�‒�odtworzenie�dróg�gminnych�na�całej�ich�szerokości�i�długości

2�‒��osobne�konstrukcje�samonośne�na�potoku�Cicha�

(przeprawy�ścieków�niezależne�od�mostów)
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Stary most Nowy most

 Zapoczątkowane w Ujsołach w roku 2010 prace 
kanalizacyjne zostaną zakończone w roku przyszłym w Soblówce 
skanalizowaniem 3 ostatnich przysiółków: Hutyrowa, Soblówka 
Górna, Pod Grapy 1 i 2.

 W ramach tego zakresu przewiduje się wykonanie blisko 
9 km sieci sanitarnej, do której zostaną podłączone 64 budynki.  
Chociaż ostateczne dane obrazujące zakres  zmian w gospodarce 
ściekowej jaka  nastąpiła po roku 2012 będą znane na koniec 2016 
roku,  to już dziś skalę naszej gminnej rewolucji ściekowej można 
zmierzyć takimi o to podstawowymi liczbami:

KANALIZACJA Do roku 2012 Do końca roku 2015

DŁUGOŚĆ SIECI 
KANALIZACYJNEJ

18,5 km 
(Ujsoły – 8,5 , Glinka 10, Soblówka  - 0, 

Złatna - 0)

82,5 km 
(Ujsoły, Złatna, Glinka, Soblówka)

Ilość budynków 
podłączonych 447 1278

Budujemy mosty
 I nie tylko mosty oczywiście,  ponieważ w ciągu całego roku wciąż toczą się jakieś mniejsze czy większe prace przy remontach dróg 
mające na celu poprawę ich nawierzchni oraz zabezpieczeniu przed uszkodzeniem od strony wezbranych górskich potoków. Tak jest 
chociażby z ulicą Letniskową W Ujsołach gdzie rzutem na taśmę, bo niemal na koniec roku zostały zakończone prace nad wykonaniem m.in. 
murów oporowych ochraniających drogę i wbudowaną w nią kanalizację sanitarną. Ale wracając do naszego mostu Na Jastrzębie w 
Złatnej, trzeba powiedzieć, że zaczęło się całkiem niewinnie i nic nie wskazywało na początku na to że dość typowy i prosty w zasadzie 
remont przeistoczy się w końcu w grubą robotę. Stało się tak już w trakcie wykonywanych prac , kiedy stwierdzono pęknięcie płyty mostowej 
na całej jej długości co wymusiło zmianę technologii i znaczne poszerzenie zakresu robót budowlanych. Jednakże nasz lokalny wykonawca 
b e z  ż a d n e g o  p r o b l e m u  s p r o s t a ł  t e m u 
niespodziewanemu wyzwaniu i już na początku 
października mieszkańcy Jastrzębia, Okrągłego 
czy Kotrysiej Polany mogli się cieszyć z nowego 
praktycznie mostu. Warto zwrócić również uwagę 
na jego estetykę, zabezpieczenie brzegów i 
przyczółków oraz zagospodarowanie przyległej 
przestrzeni parkingowej.
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ZAPRASZAMY
ź Młodzież gimnazjalną
ź Młodzież szkół
ponadgimnazjalnych
ź Osoby poszukujące pracy (18-25lat)

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ujsołach
ul. Bystra 1, 34-371 Ujsoły

tel. (33) 861 26 20, e-mail: mck-ujsoly@wp.pl

Wszystkie usługi oferowane są bezpłatnie!

Zazwyczaj nie zastanawiamy się zbyt 
często, jak wygląda życie osób dotkniętych 
niepełnosprawnością - ludzi, którzy na co 
dzień zmagają się nie tylko ze swoimi  
słabościami, ale także  często  z brakiem 
zrozumienia  w społeczeństwie.  Osoby te 

mają jednak w sobie  wrodzoną wolę walki  z przeciwnościami losu, 
wzbijania się ponad przeciętność, a łamanie barier (i tych 
�zycznych i mentalnych) to ich specjalność, wszak muszą to robić 
na co dzień. Dowodem na niezwykły hart ducha takich ludzi jest 
szereg przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację 
„ P o g r a n i c z e  B e z  B a r i e r ”.  U m o ż l i w i a  o n a  o s o b o m 
niepełnosprawnym  uprawianie szeroko rozumianej turystyki. A 
pomysłów na aktywność osób niepełnosprawnych jest  wiele - w 
Geo -Parku Glinka   osoby niewidome  wspinały się z 
powodzeniem na ściankach wspinaczkowych i zjeżdżały na linie 
zjazdowej, w górach chodziły ze specjalnymi uprzężami  
p o z w a l a j ą c y m i  b e z p i e c z n i e  p o r u s z a ć  s i ę  p o  s z l a k u 
w towarzystwie przewodnika. Dzięki  wsparciu projektu „Być dla 
i n n y c h  t o  b y ć 
n a p r a w d ę ”   p r z e z 
F u n d a c j ę  P Z U , 
zakupiono 6  rowerów - 
tandemów, dzięki czemu 
o s o b y  n i e w i d o m e  i 
słabowidzące zyskały 
możliwość uprawiania  
turystyki rowerowej. Dla  
wielu z nich  jazda na 

rowerze po raz pierwszy w życiu to niesamowite przeżycie. Jako że 
w obecnych czasach bez nowoczesnych technologii ani rusz, 
wskutek nawiązania kontaktów z francuską organizacją 
V’desemble ze Strasburga, ofertę turystyczną dla niewidomych i 
słabowidzących wzbogacono o polskojęzyczną wersję programu 
Navitact. Dzięki niemu co odważniejsi mogą już uprawiać 
wędrówki górskie  samodzielnie przy pomocy jedynie telefonu 
komórkowego. 
 Współpraca z osobami niepełnosprawnymi daje 
naprawdę wiele satysfakcji - ubogaca, pozwala  spojrzeć na  świat z 
trochę innej perspektywy. Wystarczy ją tylko pokazać.

PRZEKRACZAĆ GRANICE, ŁAMAĆ BARIERY

 
Odwiedź  stronę Fundacji Pogranicze Bez Barier  w Internecie - : polub nas na Facebooku! www.pograniczebb.pl, 

To nic nie kosztuje.

„Każdy ma problemy i idzie pod górkę.Tylko niektórzy mają Mount Everes, a inni pagórek”.

GAZETA UJSOLSKA

PROJEKTY

JG
foto. Robert Wierzbicki 

Co możemy Ci zaoferować?
-  doradztwo w zakresie dokumentów aplikacyjnych,
- doradztwo w zakresie przygotowania się do rozmowy 
kwali�kacyjnej,
- doradztwo z zakresie rozwoju kariery zawodowej, określenie 
swoich preferencji zawodowych, indywidualnych planów działania 
itp.
-  zajęcia z metod i technik poszukiwania pracy,
-  dostęp do ofert pracy.

W MCK możesz skorzystać z:
- publikacji multimedialnych i �lmów szkoleniowych,
- poradników informatorów o zawodach,
- wzorów dokumentów aplikacyjnych,
- informatorów o rynku pracy i przedsiębiorczości. 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM 
KARIERY W UJSOŁACH
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A w szkołach znów zmiany…
 K ażdy  kole jny  rok 
szkolny stawia przed 
nami nowe wyzwania i 
przynosi zmiany. Jeszcze  
t a k  n i e d a w n o 
dokładaliśmy starań, 
a b y  z a p e w n i ć  j a k 
najlepsze warunki nauki 
uczniom sześcioletnim, 
a już minął rok i przyszło 
n a m  s i ę  z m i e r z yć  z 

kolejnymi zmianami organizacyjnymi. Od września bowiem szkoła 
w Soblówce i szkoła w Złatnej stały się �liami Szkoły Podstawowej w 
Ujsołach. Nasza szkolna społeczność liczy już więc ponad 180 
uczniów. I żeby Ci uczniowie mogli lepiej się poznać, 26 września 
wspólnie wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Młodsi uczniowie spotkali się w Glince w „Geo-Parku Glinka”, 
gdzie spędzili czas przy ognisku i na wspólnych zabawach.  Dla 
amatorów mocnych wrażeń prawdziwą atrakcją była możliwość 
skorzystania z parku linowego. 
 Uczniowie starszych klas wraz z wychowawcami wzięli 
udział w wycieczce na Krawców Wierch. Zaopatrzeni w rękawiczki i 
worki na śmieci wyruszyli różnymi szklakami na szczyt, aby tam 
zgromadzić się  przy wspólnym ognisku. I choć wcześniej nic na to 
nie wskazywało, pogoda nam dopisała. Było słonecznie i nie za 
ciepło, w sam raz na górską wycieczkę. Nic więc dziwnego, że 
byliśmy w dobrych humorach i całkiem raźno maszerowaliśmy pod 

górę, porządkując przy okazji okoliczne szlaki. Bo akcja „Sprzątanie 
Świata” na stałe już wpisała się w kalendarz szkoły w Ujsołach, 
podobnie jak Święto Pieczonego Ziemniaka stało się tradycją 
szkoły w Złatnej. W tym roku obchody tego święta połączono z 
Dniem Bezpieczeństwa .  Uczniowie zapoznani zostali z 
podstawowym wyposażeniem strażackiego wozu bojowego oraz 
poznali etapy postępowania od chwili zgłoszenia pożaru do 
momentu wyjazdu wozu z remizy. Potem odbył się pokaz pierwszej 
pomocy i praktyczne ćwiczenia na świeżym powietrzu w 
bandażowaniu różnych części ciała. Uroczystość uświetnił wspólny 
posiłek złożony z kiełbasek z grilla i ziemniaków z kociołka. W tym 
miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji tego dnia, a w szczególności Panu 
Ryszardowi Śleziak, Panu Łukaszowi Szczotka z Rajczy, Pani Marii 
Zaryckiej oraz dzielnym Mamom, które zadbały o posiłek.
 Kolejna okazja do spotkania nadarzyła się już niebawem, 
ponieważ w listopadzie odbyły się przedmiotowe konkursy z 
języka polskiego i z matematyki. A skoro stanowimy już jedną 
placówkę, więc i konkurs dla wszystkich uczniów odbył się w szkole 
w Ujsołach. Towarzyszyły mu niewątpliwie dodatkowe emocje, ale 
to przecież one mobilizują nas do działania i osiągania sukcesów. 
 Mamy nadzieję, że ten rok szkolny, jak również następne, 
przyniosą jeszcze wiele okazji do wspólnych spotkań, uroczystości i 
działań oraz do wymiany doświadczeń. Tymczasem życzymy 
wszystkim uczniom oraz nauczycielom sukcesów i powodów do 
radości. 
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Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Ujsoły
 W maju br. już po raz drugi odbył się II Gminny Konkurs 
Wiedzy o Gminie Ujsoły. Uczestnikami konkursu byli uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjum. Głównym celem konkursu było  
promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której 
mieszkają ze szczególnym uwzględnieniem jej historii, tradycji, 
w a l o r ó w  p r z y r o d n i c z y c h  i  k u l t u r o w y c h , 
u p o w s z e c h n i a n i e  w i e d z y  n a  t e m a t  r o l i  i 
f u n k c j o n o w a n i a  s a m o r z ą d ó w  l o k a l n y c h , 
kształtowanie postaw patriotycznych a także 
wspieranie zdolności uczniów, rozwijanie ich 
zainteresowań i wyłanianie talentów. 
 Konkurs był podzielony na dwie kategorie: 
pisemny test oraz praca plastyczna. Pisemny test 
składający się z 25 pytań dotyczących historii gminy, 
jej zabytków, przyrody i kultury napisało 28  uczniów 
kl. IV-VI szkół podstawowych oraz  13 uczniów gimnazjum.  
Największą ilość punków zdobyli:
1) w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI: Karina Rybarska – 
uczennica SP  w Soblówce - I miejsce, Alicja Mika -  uczennica SP  w 
Ujsołach - II miejsce, Joanna Hutyra, Julia Bryja i Igor Bryja 
uczniowie SP  w Ujsołach - III miejsce, 2) w  kategorii gimnazjum: 
Sabina Kocoń uczennica kl. Ib -  I miejsce, Sabina Nikiel uczennica kl. 
IIIa - II miejsce, Barbara Kręcichwost uczennica kl. IIb - III miejsce. 
Najmłodsi uczestnicy konkursu tzn. uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych a także uczniowie gimnazjum mieli możliwość 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym przygotowując dowolną 
techniką pracę plastyczną dotyczącą naszej gminy.  W  tej kategorii 
nagrodzone zostały następujące: 1) szkoły podstawowe  klasy I-
III: Paulina Łabas -  uczennica SP w Glince  - praca pt. – „Baca pasie 

owce…” I miejsce, Justyna Bielesz  -  uczennica SP w 
Ujsołach  - praca pt. – „Kościół”  II miejsce, Aleksandra 
Wróbel -  uczennica SP w Glince praca pt – „Glincański 
Geopark”  III miejsce.
1) gimnazjum: Paulina Raszka uczennica kl. Ib   
praca pt.  – „Huda” I miejsce, Paulina Kwiecińska 
uczennica kl. IIIb  praca pt.  – „Stara chata” oraz 
Wiktoria Omyła uczennica kl. Ia praca pt. – „Nad 
potokiem” - II miejsce Robert Szatanik  kl. Ib   praca pt. 
– „Ujsoły” oraz Natalia Kocoń uczennica kl. Ia  praca pt.  

–  „Śmierdzący potok” III miejsce, Zuzanna Salachna uczennica kl.  III 
b - praca pt.  – „Kościół św. Józefa Robotnika w Ujsołach oraz 
Angelika Łabas  uczennica kl.  III a - praca pt.  – „Zabyty”  - 
wyróżnienie. Komisja przyznała również  nagrodę specjalną  dla 
uczniów klasy I B Szkoły Podstawowej w Ujsołach  za pięknie 
wykonaną makietę  pt. „Ujsolska zagroda”. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim  nauczycielom  którzy przygotowywali młodzież do II 
Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Ujsoły a uczestnikom  
konkursu oraz laureatom gratulujemy.



Szkolenia, dotacje, grany, wystawy i spotkania,  
to wszystko działo się u nas w 2015 r. Drugie 
półrocze było bogate w wydarzenia, w których 
mieliśmy przyjemność uczestniczyć.
Dzięki wieloletniej współpracy  z Instytutem 

Pamięci Narodowej w Katowicach mogliśmy udostępnić Państwu 
wystawę p. t. „Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego 
w Polsce Ludowej w latach 1945 – 1989”.
 Program Rozwoju Bibliotek  w którym braliśmy udział 
już wielokrotnie, pozwala nam korzystać z super  szkoleń i 
werbinariów. To właśnie dzięki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego mogliśmy wziąć udział w „walce” o tablety z 
których można skorzystać w bibliotece.
 Nasze tablety nie tylko służą na miejscu w bibliotece. 
Mieliśmy również przyjemność udostępnić je na warsztaty dla 
dzieci, które odbyły się w Izbie Regionalnej „Gronicek” w Glince. 
Zajęcia te zaowocował przepiękną wystawą „Zatrzymane w kadrze” 
do której  doszło dzięk i 
r e a l i z o w a n e m u  p r z e z 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Gminy Ujsoły projektowi. 
Minęły trzy lata odkąd w 
naszej miejscowości mieści 
się Pracownia Orange. Jak co 
rok u miel iśmy zaszcz yt 
uczestniczyć w spotkaniu w 
„M iasteczk u Orange” w 
Warszawie. Dzieliliśmy się 
doświadczeniami i pomysłami. Już zacieramy ręce na przyszły rok, 
gdyż liczymy na ciekawe konkursy w których weźmiemy udział na 
100%.
 W naszej działalności niezmiennie ważni są darczyńcy. W 
tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Panu 
Nadleśniczemu Piotrowi Olesiak za wsparcie �nansowe na zakup 
nowości wydawniczych; za wszystkie dary książkowe od naszych 
czytelników, które znalazły miejsce na naszych półkach.
Kończy się rok 2015 ale dla nas nowy rok 2016, to rok  wyzwań, 
które należy podjąć. Mamy nadzieję, że będziemy brali w nich 

udział razem z naszymi wiernymi czytelnikami, tymi „starymi”,  jak i 
„nowymi” , bo należy pamiętać słowa Marii Konopnickiej:

„Książka i możność czytania to jeden
z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia 

W zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju i realizacji 

osobistych zamierzeń
  

Składają
Dyrektor Gminne Biblioteki Publicznej w Ujsołach

wraz z pracownikami

Żyjmy tak, aby to o nas pisali książki

Wesołych Swiat
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Letnie wspominki ze świetlic
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 Jak co roku w czasie wakacji świetlice zaoferowały swoim 
podopiecznym  różnoraką  paletę zajęć. Świetliczaki ze Złatnej  
wraz z opiekunem odwiedziły w lipcu Park Rozrywki w Chorzowie, 
obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Uczestniczyły również 
w wielu lokalnych imprezach – tradycyjnie uświetniły występem 
D z i e ń  M a t k i ,  o r a z  c z y n n i e  z a a n g a ż o w a ł y  s i ę 
w organizację Pikniku Rodzinnego. 

 Świetlica wiejska w Glince w wakacyjnym cyklu spotkań 
zorganizowała ciekawe i różnorodne zajęcia artystyczne, 
fotogra�czne, rekreacyjne i  kulinarne. W ramach zajęć 
artystycznych uczestnicy wykazywali się kreatywnością 
w  malowaniu na tkaninach, na  szkle,  spayem, garncarstwie, 
bibułkarstwie,  czy quilingu. Zdobyły doświadczenie i nabrały 
umiejętności w przygotowywaniu tradycyjnych duszonek, 
domowych zapiekanek, past na kanapki czy pieczeniu mu�nek. W 
dbałości o kondycje i zdrowy tryb życia  świetliczaki miały 
możliwość aktywnego spędzenia czasu w Geoparku Glinka, na  
UPTAiR  Ujsoły oraz  pieszych górskich wycieczkach.

 Jak co roku w atmosferze  świątecznych przygotowań,  na początku grudnia  Gminę Ujsoły odwiedził św Mikołaj.  Spotkania z tym 
niezwykłym bohaterem naszych snów, odbyły się we wszystkich świetlicach naszej Gminy: w Złatnej, Glince, Soblówce i w Ujsołach.  Nasi 
milusińscy wychowankowie świetlic  
bardzo przeż ywali  spotkanie ze 
Świętym, niemal każde z dzieci 
odbierając własny prezent przyniosło 
Św.  Mikołajowi  jakiś podarek  min. 
l a u r k i ,  p i e r n i c z k i ,  r y s u n k i  c z y  
wierszyki.  Łącznie Mikołaj odwiedził 
 i obdarował prawie 150 dzieci.

Mikołajki 2015

Ujsoły

Złatna

Soblówka

Glinka



 W wydaniu wielkanocnym Gazety Ujsolskiej nr: 10 z 2014 r.  
w artykule pt. „Skąd się wzięły nazwy: Ujsoły, Złatna, Soblówka i 
Glinka” podjęto próbę wyjaśnienia nazwy rzeki, nad  którą leżą  
Ujsoły. Z przekazu starszego pokolenia nasza rzeka to Soła i żyją 
jeszcze ludzie, którzy pamiętają niebieską tabliczkę z taką właśnie 
nazwą, na starym moście u Dziedzica. Po wybudowaniu nowego 
mostu zniszczonego podczas powodzi w 1958 r. nowej tabliczki  już 
nie umieszczono na moście.  
 W tym samym artykule stwierdzono również, że umownie 
rzeka Soła bierze swój początek w Rajczy z połączenia potoku 
Rycerskiego oraz Ujsolskiego (inaczej Wody Ujsolskiej). Natomiast 
według tablic informacyjnych rozmieszczonych w różnych 
miejscach  na terenie gminy,  ciek ten nosi nazwy: Biała Soła, 
Ujsoła, Ujsołka, Soła, Sołka, Woda Ujsolska, Potok Ujsolski.                                                                                                                                                                                   
Dowodem na to, że Ujsolanie mają rzekę Sołę powinny posłużyć 
zebrane materiały z wiarygodnych źródeł historycznych, których 
treść cytowana jest poniżej:
1) „Chronogra�a albo  Dziejopis Żywiecki ” Andrzeja 
Komonieckiego
Na str.10 Dz. Ż. czytamy: „Soła rzeka pochodzi z gór orawskich, do 
której od źródeł wpadają cztery wierzchowiny albo rzeczki. Jedna 
Bystra, a ta wykapem spod gór Grubej Buczyny i Pilska hal  wypada: 
druga Glinka spod Smerekowego Wierzchu wychodzi: trzecia Cicha 
spod Wysokiego Beskidu wypływa, a czwarta Danielka spod hal 
Rycerzowej i Muńczoła. Z których się główna rzeka jawi i płynie, a 
bierze swe nazwisko od lasu nazwanego Sołka: skąd się ta rzeka i 
wieś tak nazywa i z niżej opisanych rzek się mnoży”.
Na str.14 Dz. Ż. zapisano: 
„Sołki nazwano od lasu tak mianowanego Sołka, gdzie rzeka Soła 
wypływa i początek swój i nazwisko z tego miejsca bierze. A u Soły, 
że u rzeki Soły zasadzona”,
2) Mapa katastralna z 1844 roku, na której widnieje rzeka Soła
3) Kronika Para�alna str.1 ks. Józef Pułka zapisał: ”Pierwotna 
nazwa Ujsół jest u Soły, taką bowiem spotykamy w Kronice 
Kościelnej w Rychwałdzie w połowie XVII w., a nazwa ta pochodzi 
najprawdopodobniej od słowa „U Soły”, rzeka bowiem Soła nie 
wypływa w gminie Sól, jak gdzie niegdzie jest mylnie podawane, 
ale w Ujsołach, tak bowiem utrzymuje kronika miasta Żywca, gdzie 
wyraźnie kronikarz pisze, że Soła powstaje z połączenia dwóch 
rzeczek: Glinki i Bystrej, a rzeki te rzeczywiście przepływają przez 
Ujsoły i w samym środku Ujsół łączą się razem.”
W innym miejscu Kroniki Para�alnej ks. Józef Piotrowski wspomina 
okres okupacji: „W czasie zniszczenia mostu na Sole, koło tartaku, 
wyleciały z kościoła wszystkie okna ze szybami i spadla częściowo 
dachówka z dachu kościelnego”.
 Tyle źródła historyczne, natomiast mieszkańcy ( starsze 
pokolenie) nie mieli wątpliwości co do nazwy naszej rzeki. 
Przykładem może być wiersz Józefa Kotrysa z 1965 roku twórcy 
ludowego prezentowanego w dzisiejszym numerze. 

Ma wioska rodzinna, zwana Ujsołami,
leży w Podkarpaciu, tam między górami. 

W niej się urodziłem, przed dwudziestu laty,
w takiej porze roku, kiedy kwitną kwiaty.

Jest ta wioska piękna  i bardzo wesoła,

tam świerkowe lasy rosną dookoła.
W tych lasach jest miło, są dzikie zwierzęta,

i bardzo przecudnie śpiewają ptaszęta.
Są wysokie góry, a w górach przyroda,

jest świeże powietrze, bardzo zdrowa woda.
Pomiędzy górami, strumyki srebrzyste,

płyną dookoła bardzo przezroczyste.
A przez środek wioski rzeka Soła płynie,
Pomiędzy domami w tak pięknej dolinie.
Ty wiosko rodzinna, tak żeś mi jest miła,
bo mnie moja Matka w tobie porodziła

Ustalenie nazwy naszej rzeki, która płynie przez Ujsoły, to  nasza 
historia, którą chcemy i  powinniśmy przekazać następnym 
pokoleniom.  

     JK

- Rzeka Soła - Potok Bystra
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Poezja zajmowała zawsze umysły ludzkie bez względu na ich pochodzenie. Obok wymuskanych wierszy pojawiały się te najcenniejsze 
proste, wyrażające najtrwalsze uczucia, których tematem jest folklor, góry, lasy, zwykłe zdarzenia, miłość, strapienia, rozważania nad sensem 
żywota oraz ojczyzna. Do grona ludzi, którzy umiłowali rodzinną ziemię i przyczynili się do jej popularyzacji w  twórczości literackiej zaliczyć 
należy  nieżyjących już : Wawrzyńca Miesiączka, Wawrzyńca Hubkę, Anielę Jończy, Józefa Kotrysa, Jadwigę Kubiesę. Do grupy 
artystów ludowych, którzy kontynuują obecnie promocję  miejsca skąd się wywodzą  zaliczyć można: Janinę Zoń, Stanisławę Matuszny 
oraz  Józefa Koconia.   
                                                                                                                                     

Hej, na wysokik  groniak
Trowka się podziywo,

Bioluśkom kosulkom śniyzek jom przykrywo.
Ej w sopce, we złobecku na suchućkim sianie,

Sykuje Maryjo Dzieciontecku spanie.
Pieluski lichućki, rombecku za mało,

Zeby tes Dziećiontku w roncki nie scypało.
Wejze tes Maryjo, pado Józef świynty,

Poduchoj Mu w roncki, łowij ze Mu piynty. 
Jo zaś weznem topor, pudem dach poprawić,

Chocios mały łogiyj trzeja tes łospolij.
Dobrze ześ tes zrobił, Jezusku kochany,

Ześ tes przyseł w gronie, w żywiecki polany. 
U nas chaw  jes piyknie, jedle i smereki,

Bydemy Cie kochać teras i na wieki.                                                                                                                                         

KOTRYS JÓZEF (1941–2013) ur. w 
U j s o ł a c h .  U k o ń c z y ł  s z k o ł ę 
podstawową. Przez krótki  okres 
p r a c o w a ł  w  b u d o w n i c t w i e  w 
Oświęcimiu, potem w górnictwie w 
Jaworznie. W roku 1964  ożenił się i 
przez 5 lat mieszkał w Pogwizdowie k. 
Cieszyna pracując w Fabryce Farb i 
Lakierów w Marklowicach. 1970 r. 
powrócił  do ukochanych Ujsół, gdzie 
pozostał do końca życia. Członek 
Grupy Literackiej „Gronie” w Żywcu. 

Większość Jego twórczości pochodzi z okresu, gdy mieszkał w 
Pogwizdowie z dala od Ujsół i przesiąknięta jest tęsknotą za swoją 
rodzinną wsią. Pisał wiersze głównie w gwarze oraz rzeźbił w 
drzewie lipowym postacie ludzi i zwierząt.

MK

 Cykl  prezentacji osób oraz publikacji ich twórczości rozpoczynamy wierszami pana Józefa Kotrysa „Godni Świynta” z 1972 roku  
oraz  „Na Ujsołak piyknie” z 1971 roku.

Kiedy jo se, kiedy
 łowiecki posowoł,

 ej,to kozdy gronicek
 wesoły bywowoł.
 Kiedy jo jus teras

 łowiecek nie pasem,
ej, kozdy groj, polana

 zarośniono lasem.
 Chocias jo na staroś

 łowiec pos nie bydem,
 ej, koździutki dziyj rano

 na Wajdow Groj wyjdem.
Na Gronicek wyjdem,
 popatrzem wokoło,

 ej, na Ujsołak piyknie
  i bardzo wesoło.                                                                                                            

Ujsoły - widok ogólny z Wajdowego Gronia



Dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za pracę
i zaangażowanie w życie Gminy Ujsoły, za wszelką pomoc

 w organizacji uroczystości i imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym. 
Panie współpracują z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Ujsołach oraz z Gminą Ujsoły, wspierając troskę o spuściznę 

kulturową naszego regionu. 

Wycieczka Kół Gospodyń Wiejskich
 Na zakończenie letniego sezonu 26 sierpnia br. Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich wraz z Panem Wójtem, Przewodniczącym 
Rady Gminy oraz Dyrektorem CKSiR, wybrały się na wycieczkę 
krajoznawczą. W programie wycieczki znajdowały się bardzo 
malownicze i atrakcyjne turystycznie miejsca Ojcowskiego Parku 
Narodowego takie jak Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała. Drugim 
punktem  wycieczki było miasto „Kraka” w którym wycieczkowicze 
zwiedzili Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w podziemiach 
Rynku.

Zapraszamy nowe kandydatki  w każdym wieku 
do zaangażowania się w działalność Koła 

Gospodyń Wiejskich w swojej miejscowości.

Kontakt:   
KGW Ujsoły tel. 33/8647 118

KGW Soblówka tel. 695 777 345
KGW Glinka tel. 692 015 183
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N a  t e g o r o c z n y c h 
D n i a c h  P o w i a t u 
Żywieckiego, Gminę 
Ujsoły reprezentowały 
Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Złatnej. 
Gospodynie wzięły 
udział  w Konkursie 
Potraw Regionalnych 
przygotowując dania: 
zupę kwackową  oraz 

kluski tzw "cikowki"  z boczkiem i właśnie CIKOWKI zapewniły 
Paniom I miejsce. 
 Część artystyczna Dni Powiatu, na którą składały się 
występy zespołów i kapel regionalnych została uświetniona przez 
naszą Gawędziarkę panią Janinę Zoń ze Złatnej, która językiem 
góralskim, w sposób bardzo humorystyczny opowiedziała historię 
założenia  Koła Gospodyń Wiejskich w Złatnej a także  przybliżyła 
walory naszej ziemi ujsolskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy 
Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich ze Złatnej z panią Teresą 

Kubiesą na czele, oraz pani Jasi Zoń,  za rozsławianie tradycji 
Gminy Ujsoły, która stanowi niewątpliwie „perłę” Powiatu 
Żywieckiego. 

II Gminne Dożynki w Soblówce
W piękną, słoneczną niedzielę – 13 
września 2015 r. we wsi  Soblówka 
odbyły się II Gminne Dożynki.  Ten 
w s p a n i a ł y  d z i e ń  d z i ę k c z y n i e n i a 
ob�tował w wiele atrakcji i akcentów 

wdzięczności kierowanej w stronę Pana Boga i ludzi.
 Pięknie przystrojone płodami rolnymi oraz kwiatami wozy 
dożynkowe, powożone przez ubranych w regionalne stroje 
woźniców, dotarły z muzyką i śpiewem na ustach z odległych wsi na 
polanę u państwa Piętków do Soblówki. Furmanki przywiozły 
reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z tradycyjnymi wieńcami 
dożynkowymi tworząc piękny korowód dożynkowy, który 
przejechał niemalże przez całą wieś Soblówkę podążając do 
k o ś c i o ł a  p w.  N i e p o k a l a n e g o  S e r c a  N M P.  U r o c z y s t a 
Koncelebrowana Msza Św. Dożynkowa – zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli władz państwowych, powiatowych, 

samorządowych a także mieszkańców i odwiedzających naszą 
miejscowość turystów. Część o�cjalna odbyła się w Wiejskim Domu 
Kultury w Soblówce w czasie której starostowie dożynek  Państwo 
Bernarda i Tadeusz Bibrowie wręczyli chleby Wójtowi Gminy 
Ujsoły Tadeuszowi Piętce, Pani Poseł na Sejm Małgorzacie Pępek, 
Ks. Proboszczowi Para�i Soblówki - Ryszardowi Kubasiakowi oraz 
Ks.  Proboszczowi Para�i  Ujsoły -  Józefowi Gębali .  Po 
uroczystościach kościelnych  odbyły się występy artystyczne w 
których uczestniczył zespół „Młode Juhasy” z Ujsół dając 
żywiołowy pokaz tańców regionalnych oraz dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Soblówki i multiinstrumentalista Jacenty 
Ignatowicz. Do tańca przygrywały kapele: "Jedlicki" z Rajczy i 
"Warzonka" z Żywca.

Gospodynie z KGW Złatna 
to Laureatki tegorocznej „Próbowacki” w Żywcu
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Św. s. Faustyna Kowalska Św. Jan Paweł II

 Warto tutaj wspomnieć że Peregrynacja czyli nawiedzenie  
kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik  
rozpoczęło  się w diecezji bielsko-żywieckiej 20 września 2015 roku 
o godzinie 15.00 w para�i św. Marii Magdaleny w Cieszynie. 
Zakończy się 19 czerwca 2016 roku. Wraz z towarzyszącymi mu 
relikwiami św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny obraz nawiedza kolejne 
wspólnoty para�alne diecezji. Wędrówka ta  ma szczególny 
charakter, gdyż w czasie jej trwania, 8 grudnia br. rozpocznie się 
ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. 
Nawiedzeniu diecezji przez obraz z napisem „Jezu ufam Tobie” 
towarzyszy  hasło „Miłosierni jak Ojciec”, które zaproponował 
Ojciec Święty na czas przeżywania przez Kościół Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia. 
 Gmina Ujsoły stała się w tym temacie Gminą wyjątkową, 
gdyż na jej terenie nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego  
trwało aż 4 dni. A to za sprawą faktu, że Gmina obejmuje dwie 
para�e:  Soblówkę i Ujsoły. Pan Jezus Miłosierny wraz z relikwiami 
przyjechał najpierw do Kościoła pw.  Niepokalanego Serca NMP  
w  Soblówce  w dniu 26 października  2015 i całą noc był tam czas 
na osobiste modlitwy i adorację.  W dniu 27  października 
popołudniu  Obraz został przewieziony do  Para�i pw. Św. Józefa 

Robotnika w Ujsołach i tutaj również miała miejsce całonocna 
adoracja wg ustalonego planu mieszkańców wsi: Złatna, Glinka i 
Ujsoły. Swoje czuwanie mieli również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Ujsołach i młodzież gimnazjalna.

Peregrynacja w Soblówce

Peregrynacja w Ujsołach

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii
 św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II w Gminie Ujsoły

Wyrazem kultu Miłosierdzia Bożego jest powszechnie znany (w Polsce i na świecie) obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam 
Tobie!”. Jak powstał? Mówi o tym sama s. Faustyna na kartach swego Dzienniczka: 

„Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do 
błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie 
promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (...) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który 
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz.47). Chcę, aby ten obraz (...) był uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz.49).  Obiecuję, że dusza, która czcić będzie 
ten Obraz nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinie 
śmierci. Ja sam bronić będę ją jako Swej chwały.” (Dz. 48) 
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 Ludziom szczególnie  zasłużonym stawia się pomniki. 
Stawia się je po to aby o nich nie zapomnieć, aby jak najdłużej żyła 
pamięć o tych ludziach. Dla naszej para�i takim zasłużonym 
człowiekiem jest nasz Ksiądz Proboszcz Jan Stanisław Króżel.  
Wydaje mi się, że będziemy wyrazicielami odczuć całej naszej 
społeczności para�alnej twierdząc, ze nasza para�a jest takim 
pomnikiem naszego księdza proboszcza. Prawie 30 lat temu 
przyszedł do nas jako wikariusz para�i Ujsoły. Zamieszkał u 
Państwa Brysiów. Od razu w jego wyobraźni ukazała się wizja para�i 
której został pasterzem. Przy para�i powinna być plebania i 
oczywiście dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. Stanisława i jego 
podejściu do mieszkańców Soblówki, plebania powstała. On jeden 
wie ile kosztowało to wyrzeczeń, zachodów aby inwestycję tę 
doprowadzić do końca. I to się udało. Udały się również inne 
przedsięwzięcia. Wielu z nas jeszcze pamięta drogę ze zmarłymi na 
cmentarz do Ujsoł. I tutaj znowu ks. Stanisław postanowił tę drogę 
skrócić i w Soblówce powstał cmentarz, z drogą do cmentarza, 
ogrodzeniem i wodą. I znowu się udało. Później powstawały nowe 
pomysły, które również odniosły sukces. Nie wiem, czy o wszystkim 
pamiętamy ale postaramy się wymienić te największe i 
najważniejsze dla nas. Dotyczą one naszego Kościoła. Otóż została 
dobudowana zakrystia, dzwonnica, dzwony, nowe ławki Kościele, 
nowe okna, powiększony chór, co dało nam więcej miejsca w 
Kościele, podłoga i ołtarz marmurowy, su�t, prezbiterium, drzwi, 
ogrodzenie kościoła, zmiana dachu na miedziany i w końcu jedna z 
większych inwestycji - witraże. Widzimy, że jest tego sporo. Jeżeli o 
czymś zapomnieliśmy to przepraszamy. Dużym przedsięwzięciem 
był również remont plebani, mianowicie wymiana okien, 

o c i e p l e n i e ,  e l e w a c j a 
zewnętrzna oraz malowanie 
d a c h u .  O c z y w i ś c i e 
w i a d o m o,  ż e  g ł ó w n y m 
motorem tego wszystkiego 
j e s t  K s i ą d z  P r o b o s z c z 
S t a n i s ł aw.  A l e  rów n i e ż 
para�anie wykazali się w 
t ych pr zedsięwzięciach 
wielkim sercem wspierając 
Księdza �nansowo, za co im 
serdecznie dziękujemy. Ale 

w pracy duszpasterskiej Księdza Proboszcza Stanisława liczą się nie 
tylko sprawy zewnętrzne, ale przede wszystkim zabieganie o 
rozwój duchowy para�an. Modli się u nas kilkanaście Róż 
Różańcowych. W każdy pierwszy dzień miesiąca odmawiany jest 
Różaniec Nieustający. W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa 
się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwem do Najświętszej Marii Panny, 
18 dnia każdego miesiąca odbywa się adoracja Najświętszego 
Sakramentu połączona z Koronką do Matki Bożej Bolesnej 
prowadzona przez Apostolat Dobrej Śmierci, który istnieje u nas od 
paru lat. W miesiącu maju odbywają się nabożeństwa majowe przy 
kaplicach i krzyżach przydrożnych. Dzieci pierwszokomunijne 
wyjeżdżają z Księdzem do któregoś z Sanktuariów. Ponadto są 
organizowane pielgrzymki dla dorosłych do Sanktuariów. Wielkim 

wyzwaniem, którego podjął się Ksiądz Stanisław było utworzenie 
szlaku Różańca Świętego Jana Pawła II. Ty szlakiem od kilku lat 
podążają rozmodleni i rozśpiewani pielgrzymi, aby uczcić Matkę 
Bożą Królową Polski i podziękować Bogu za Dar, jakim był dla świata 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Dzisiaj, przy tej dziękczynnej Mszy 
świętej chcemy księdzu proboszczowi podziękować i zapewnić, że 
zawsze będziemy pamiętać w modlitwie o naszym Duszpasterzu. 
Dziękujemy przede wszystkim za pracę duszpasterską, za godziny 
spędzone w konfesjonale, za pracę z dziećmi i młodzieżą, za 
udzielanie Sakramentów Świętych, za kilometry z Panem Jezusem 
do chorych, za pielgrzymki i za ukazywanie nam drogi do Boga. 
Obiecujemy również pamiętać w modlitwie o Rodzicach księdza 
Proboszcza a szczególnie Czcigodnej Matce księdza – pani 
Katarzynie, która dopóki żyła wspierała Go i pomagała w Kościele.

Nasze podziękowanie to skromne,  
ale jakże wielkie: BÓG ZAPŁAĆ!

Podziękowanie Księdzu Proboszczowi  Janowi Stanisławowi  Króżlowi  
za wypełnianie posługi kapłańskiej w para�i Soblówka

Nr 13 / grudzień 2015 r.18 GAZETA UJSOLSKA

Z ŻYCIA GMINY



Kaplica pw. Św. Brata Alberta w Glince
 Pierwsze spotkanie w sprawie budowy Kaplicy w Glince, 
odbyło się 17 września 1989 r.  Ks. Prałat Józef Piotrowski, piastujący 
wtedy urząd Proboszcza Para�i Ujsoły,  poinformował o zamiarze 
budowy Kaplicy wraz z punktem katechetycznym w Glince,  
wcześniej punkty ten mieścił się u Państwa Tanistrów nr 25. Wierni 
wyrazili zgodę oraz chęć pomocy zarówno �nansowej jak i w 
formie pracy. Parcelę obrano pomiędzy szkołą a przedszkolem. 
Właściciele tych parcel o�arowali je za darmo, a byli to: Helena i 
Józef Piętka nr domu  58, Anna i Jan Bednarz z synem Leszkiem - 64, 
Władysław Bednarz, Emilia Kościańska, Czesław Bednarz – 63, 
Franciszek Bednarz Dzieci Wiktorii  Bednarz – 63,  Rozalia Wilkocka z 
córka Marią i synem Janem. Trudu wykonania planu pod budowę 
podjął się inż. Zbiegniew Kupisz ze swoim wnukiem inż. 
Kazimierzem Butelskim, z Metropolii Krakowskiej. Plac pod 
budowę poświęcił Biskup Diecezji Krakowskiej Ks. Kazimierz Górny. 
Kaplica została zaplanowana dla ok. 600 osób a punkt 
katechetyczny na ok. 170 dzieci . Metraż kaplicy  wynosi: część 
sakralna - 218m�, punkt katechetyczny 209 m�.
 W y b r a n y  z o s t a ł  K o m i t e t  B u d o w y ,  k t ó r e g o 
przewodniczącym został Pan Bronisław Piętka, pozostałymi 
członkami komitetu byli: Mizia Władysława i Anna Tanistra z 
przysiółka Butorówka, Bronisław, Wiesław Mizia oraz Maria Tyc z 
Worniczek, Bronisław Sporek i Paweł Szatanik z Górnej Glinki, 
Franciszek Markiewka, Zdzisław Kołodziej oraz Janina Kubiesa z 
Dolnej Glinki, Stanisław Ciapka z Kulówki oraz Ewa Zoń z Długiego 
Gronia. Z zebranych  o�ar  zakupiono materiały budowlane, a 
potrzebne drewno w ilości  69 m� o�arował Ks. Proboszcz z lasu 
plebańskiego.
 Decyzję na pozwolenie budowy kaplicy   wydał ówczesny 
Naczelnik Gminy Pan Franciszek Kotrys.  W dniu  15 marca 1990 r. 
rozpoczęto prace ziemne, były one wykonywane ręcznie, kopano  
fundamenty w niektórych miejscach nawet do 2 metrów 
głębokości ze względu na bardzo miękkie i ilaste podłoże, które 
wypełniono łamanym kamieniem z kamieniołomu przywożonego 
traktorami domowej roboty. Te ciężkie prace sumiennie 
wykonywali: Zoń Augustyn,  Salachna Stanisław, Mizia Wiesław, 
Zawada Józef  Piętka Antoni, i Kocoń Tadeusz.  Do prac 

pomocniczych wytypowano mieszkańców kolejnych przysiółków, 
niektórzy mieszkańcy pracowali bezpłatnie i tak: Szatanik 
Franciszek ponad 40 dni, Piętka Ludwik i Kliś Franciszek – 18 dni, 
Sporek Emil, Wolny Stanisław i Kula Tadeusz po 16 dni, Mizia 
Franciszek, Kubiesa Władysław i Piętka Janusz po 15 dni oraz Sporek 
Alojzy 13 dni najczęściej w wolne soboty.  Wszyscy mieszkańcy 
nawet młodzież szkolna z klas VI i VII, pracowali przy budowie w 
miarę swoich możliwości za co dzisiaj składamy Im serdeczne Bóg 
Zapłać. Roboty ciesielsko – stolarskie wykonywali mieszkańcy 
Glinki – Tadeusz Kula i Kazimierz Biernat oraz Antoni Kubizna ze 
Złatnej. Specjalistyczne prace wykończeniowe kontynuowała 
�rma budowlana Zdzisława Kołodzieja. Były trudności z 
pozyskiwaniem i zakupem materiałów budowlanych, często 
wykorzystywano znajomości para�an a także Księdza Prałata. 
Budowę kaplicy ukończono jesienią 1993 roku. 
 Wcześniej Msze Św.  odprawiano w  tymczasowej wiacie 
obok placu budowy. Posadzka została wykonana z płytek 
marmurowych. Ołtarz główny Kaplicy zdobi  obraz Św. Alberta – 
patrona, oraz drewniany krzyż z jodły daglezji o wysokości ok. 5 
metrów z  lipową rzeźbą Pana Jesusa  o wymiarach postaci ludzkiej 
– lokalnego rzeźbiarza Pana Jana Rataja. Po lewej stronie ołtarza 
znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej ufundowany przez 
Panią Marię Szatanik, a po prawej obraz Serca Pana  Jezusa  
podarowanego przez Ks. Proboszcza Józefa Piotrowskiego – 
który był pamiątką Jego święceń kapłańskich. Pierwsze organy  
ufundowali bracia Strzępek – górnicy z  kopalni Brzeszcze, obecnie 
profesjonalne organy ufundował Ks. Proboszcz Ryszard Kubasiak.
 W następnym roku wykonane zostało  drewniane 
ogrodzenie wokół kaplicy.  Świątynia piękniała z roku na rok: 
okoliczny plac wyłożono kostką brukową, zasadzono ozdobne 
krzewy wokół, oraz postawiono �gurkę Matki Boskiej  oświetlonej 
nocą.  W niedalekiej przeszłości zostały wymienione okna na 
drewniane z  witrażami oraz zmienione zostało  pokrycie dachowe  
na trwalszą blachę, a ołtarz główny z drewnianego zamieniono na 
marmurowy wraz z ołtarzami bocznymi. W bieżącym roku 
wymieniono  drewniane ogrodzenie wokół kaplicy na  wykonane z 
ozdobnych metalowych elementów.

ELEWACJA POŁUDNIOWA 
1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA 
1:100
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Oj działo się tego LATA działo…!Oj działo się tego LATA działo…!
Tegoroczne Lato pozostanie na długo w 
naszej pamięci. Mieliśmy do wyboru cały 
wachlarz propozycji do spędzania wolnego 
czasu i każdy mógł znaleźć  dla siebie coś 
odpowiedniego. 
Niewątpliwą atrakcją był koncert Patrycji 

Markowskiej, który odbył się w ramach imprezy Koncertowe Lato 
w Ujsołach, w czasie którego prócz oczywiście Gwiazdy Wieczoru, 
którą była Patrycja M., występowały inne zespoły rockowe, takie 
jak: 44 Minutes of Justice, Party Brothers, Rezerwa i Red Wine.
 To już przeboje Patrycji Markowskiej wprowadziły całą 
publiczność w gorące, dyskotekowe rytmy i zaraz po koncertach na 
zabawie dyskotekowej, która  trwała do późnych godzin nocnych, 
bawiła się nie tylko młodzież. 
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 Impreza Wawrzyńcowe Hudy to oczywiście prawdziwa 
„perła” naszego kalendarza imprez w Ujsołach. W tym roku były już 
XXXVII i odbyły się 1 i 2 dnia miesiąca sierpnia. Oj, deski sceny 
naszego Am�teatru pod Muńcołem musiały wiele wytrzymać, bo i 
dynamiczne tańce zespołów polskich i zagranicznych goszczących u 
nas w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej, ponadto programy 
artystyczne zespołów z Gminy Ujsoły a także kapele prezentujące 
swój repertuar wokalno – instrumentalny. To tutaj na scenie 
mogliśmy podziwiać tancerzy zagranicznych z Meksyku, Francji, 
Kanady, Maroka, Izraela i Macedonii, ale nie zabrakło również 
zespołów z Polski byli to Sądeczanie z Nowego Sącza i Holanie z 
Zaborza, no i  oczywiście nasi rodzimi górale z zespołów Juhas i 
Młode Juhasy z Ujsół. Programy artystyczne były zróżnicowane i 
bardzo interesujące a barwne stroje przyciągały wzrok całej 
publiczności. Ale pełnia szczęścia we wszystkich sercach 
mieszkańców Ujsół i Gości  nastąpiła dopiero wtedy, kiedy Ujsoły 
rozświetliły trzaskające wysoko w niebo płomienie naszej „hudy 
wawrzyńcowej”. Tutaj wszelkie słowa stają się zbędne, w świetle tego 
ponad 25 metrowego ogniska dzieją się naprawdę magiczne rzeczy 
i nasza „Mała Ojczyzna” jest nam wtedy wyjątkowo bliska. 
 W tym roku powstał pomysł zgromadzenia w Ujsołach w 
czasie imprezy Warzyńcowe Hudy osoby noszące to unikatowe imię 
Wawrzyniec. Niestety osób takich jest bardzo niewiele, więc 
zachęcamy do promowania tego imienia i do udziału w 
przyszłorocznym zlocie Wawrzyńców!
 Prawdziwy wybuch ekspresji odbył się w niedzielę, kiedy to 
wieczorem na scenie pojawili się panowie z zespołu Future Folk. 
Repertuar który nam zaproponowali był „wybuchową mieszanką”  
muzyki gatunku folk i pop. Przeboje takie jak Malinowa Dziewczyno, 
Dukaty, Zbacowanie, Hajdukujemy pozostaną w naszych uszach 
jeszcze na długo. Był to wyjątkowy koncert tym bardziej że 
członkowie zespołu pochodzą z Zakopanego i kontakt z 
publicznością był w tonie gwary góralskiej bardzo żywy i 
autentyczny, po prostu  „gorol z gorolem zawse się dogodo”. 

Pragniemy również poinformować wszystkich miłośników tej wyjątkowej imprezy, że w roku 2016 Wawrzyńcowe Hudy zostaną 
przesunięte na drugi weekend sierpnia, tj na 13-14 sierpnia z racji przypadających wcześniej Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 



Na szlak turystyczny z  piosenką na ustach…
W ramach promocji walorów turystycznych 
gminy Ujsoły oraz charakterystycznego rodzaju 
twórczości muzycznej, w Ujsołach została 
reaktywowana impreza Przeglądu Piosenki 
Studenckiej. W tym roku w dniach 28 - 30 
sierpnia 2015 roku, odbył się już IX Turystyczny 
Przegląd Piosenki Studenckiej Danielka 
2015, na terenie Chałupy Chemików ul. Danielki 
w gminie Ujsoły. Był to już trzeci Przegląd od 
czasu reaktywacji Danielki w roku 2013. 
Poprzednio festiwale w Chałupie Chemików 

odbywały się w latach 1986 - 1991. Organizatorem Przeglądu, tak 
jak w latach 2013 i 2014, było Stowarzyszenie „Chałupa 
Chemików” przy współudziale Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Ujsołach. W tym roku odnotowano kolejny, znaczny wzrost ilości 
uczestników Festiwalu w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Oszacowano, że imprezę odwiedziło w sumie więcej niż 1200 osób, 
przy czym w tym samym czasie przebywało na terenie imprezy do 
ok. 800 – 1000 osób. Na naszym polu namiotowym było rozbitych 
ponad 160 namiotów, w których nocowało ok. 350 – 400 osób.
Jubileuszowy - X Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej 
Danielka 2016, zaplanowano zorganizować w dniach 26 – 28 
sierpnia 2016 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy!
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Nasz Herb-Rękojeść i siekiera
Siekiera – pradawne narzędzie, które 
umożliwiło wycięcie i rozwój osadnictwa 
n a  t e r e n a c h  Pi e r w o t n e j  P u s z c z y 
Karpackiej porastająca także nasze 
ujsolskie tereny. Od dawna kojarzy się ze 
śc ink ą dr zewa,  obróbk ą drewna i 
stawianiem drewnianych chat. Dla nas 
współczesnych mieszkańców Gminy 
Ujsoły, siekiera w herbie stanowi rodzaj 
historycznego totemu, który winien 

wzbudzać w nas poczucie dumy. Symbolika siekiery w naszej 
gminie odzwierciedla ciężką pracę drwali w naszych lasach, która 
jest podstawowym źródłem dochodów, nie tylko rodzin ale i gminy. 
Jest to nie tylko ścinka drzewa ale także jego zrywka, obróbka na 
miejscowych tartakach oraz prace odnowieniowe lasu, ochrony 
lasu i budowa dróg oraz zabudowa potoków. Właśnie dlatego 
oczekujemy, że te lasy - podstawy egzystencji naszej gminy będą 
rzetelnie zagospodarowywane. 
 Na przestrzeni wieków narzędzie siekiery pełniło również 
rolę społeczną i kulturową. W potocznym obiegu na pewno 
zetknęliśmy się z powiedzeniami: „toporny”, „od siekiery”, „mieć 
przerąbane”, „nieokrzesany”, „wyciąć numer”, „narąbany”, „ciosać 
kołki  na głowie”, „gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”, „cięte słowo”, 
„siekierna kawa”, „masz przerąbane” itd. Siekiera jest więc 
wszechobecna w naszym potocznym języku. Jako narzędzie śmiało 
należy uznać ją jako symbol naszej cywilizacji a szczególnie w 
Karpatach. 
 Na naszych terenach  była ona również używana przez 
przejeżdżających kupców oraz podróżnych, a także służyła do 
obrony. Wśród górali była i jest nieodzownym elementem stroju 
oraz rekwizytem tańca zbójnickiego. Ciupaga w rękach zbójników 
w całych Karpatach uważana była za magiczną broń, która 
pomagała uchodzić z obław urządzanych przez żołnierzy 
cesarskich czy hrabiowskich. Toporzysko w takiej siekierce-
ciupadze było wykonane z drewna śliwowego lub jaworowego. W 
średniowieczu wśród polskiej szlachty w obiegu funkcjonowało 
powiedzenie ''U czekana obuch na złodzieja, blat na przyjaciela, 
ostrze na nieprzyjaciela, toporzysko na chłopa''. Również toporek 

strażacki, który dawniej był noszony przy pasie przez ''fajermanów'' 
pomagał przy gaszeniu drewnianych budynków. Obecnie toporki 
są tylko bronią paradną strażaków, ale na trwałe wpisały się w 
symbolikę działań OSP. Z kolei halabarda pierwotnie służyła do 
rozłupywania rycerskich hełmów, a groźny na niej hak służył do 
zrzucania jeźdźców z koni. Używana była również jako miara 
odległości. Statut Warcki z 1423 r. wprowadzał zakaz zabudowy w 
odległości rzutu siekierą od ustalonej granicy. 
 

 

 Bogata jest współczesna symbolika siekiery czy toporka, a 
są to: słońce, błyskawica, grzmot, płodność, las, rozsądek, 
prawdomówność, siła, sprawiedliwość, kara, zemsta, męstwo i 
wolność. W Biblii jest elementem Sądu Ostatecznego. Ewangelia 
wg św. Mateusza głosi: ''Już bowiem siekiera przyłożona jest do 
korzeni drzew. Wszelkie drzewo niedające dobrego owocu będzie 
wycięte i wrzucone w ogień''. Również w "Potopie" Sienkiewicza 
znajdziemy słowa króla Jana Kazimierza mówiące ''Kto by w tej 
Rzeczypospolitej jeno sprawiedliwość, nie miłosierdzie miał w 
sercu, ten by zamiast serca topór w piersiach nosić musiał."  
W pieśni ze Wschodnich Karpat - „Huculszczyzna” znane nam słowa 
brzmią: 

„Czerwony płaszcz, za pasem broń,
I topór co błyszczy z dala.

Wesoła myśl swobodna dłoń, to strój, to życie górala.”

Nasz Ujsolski herb to właśnie „TOPÓR I SWOBODNA DŁOŃ”. 
Przed nami Godne Święta. Dlatego warto jeszcze wspomnieć 
przypowieść o św. Bonifacym, biskupie i męczenniku żyjącym na 
przełomie VII i VIII wieku. Biskup ten nawracając German 
własnoręcznie ściął potężny dąb, któremu od prawieków 
miejscowi oddawali cześć. Wykorzystując pozyskany surowiec ze 
ściętego dębu kazał zbudować z niego świątynię. Odtąd Germanie 
przestali czcić drzewo, a z zamian za to zapoczątkowano nową 
tradycję przyozdabiania i wnoszenia żywego drzewka do świątyni. 
Stąd pochodzi obrzęd wprowadzania żywego drzewka do domów 
w okresie bożonarodzeniowym symbolizujący dobrą nowinę 
związaną z Narodzeniem Pańskim.

opracował: Marian Sporek

źródło rys.: http://www.zwiedzajbeskidy.pl
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Góralskie zwyczaje bożonarodzeniowe
B o ż e  N a r o d z e n i e  j e s t  s t a ł y m 
świętem liturgicznym, które wedle 
k a l e n d a r z a  g r e g o r i a ń s k i e g o 
przypada na dzień 25 grudnia i w 
tradycji chrześcijańskiej upamiętnia  
n a r o d z i n y  J e z u s a  C h r y s t u s a . 
Poprzedza je czterotygodniowy okres 
o c z e k i w a n i a ,  k t ó r y  o b e j m u j e 

dokładnie cztery niedziele i jest nazywany Adwentem . 
Obchodzenie Boże Narodzenia w dniu 25 grudnia wiąże się z datą 
25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego), która wypada 
dokładnie 9 miesięcy wcześniej. 
 W Polsce święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się od 
dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa, czyli od Wigilii, 
która przypada na wieczór 24 grudnia i zwana jest Gwiazdką. 
Wigilijną tradycją jest ubieranie choinki. Obyczaj ten wywodzi się z 
VIII wieku, kiedy św. Bonifacy, nawracając pogańskich Franków 
kazał ściąć olbrzymi dąb, któremu oddawali oni cześć. Dąb 
upadając na ziemię zniszczył wszystkie pobliskie drzewa, z 
wyjątkiem małej sosenki i św. Bonifacy uznał ten fakt za znak 
niebios, a młode drzewko za symbol Jezusa i chrześcijaństwa. 
Choinka w przekonaniu górali ma magiczną moc. Stanowi 
odwieczny symbol życia w szczęściu i zdrowiu. Może się wydawać, 
że jest w naszych domach od zawsze. Tymczasem tradycja ta 
przywędrowała nad Olzę i Wisłę na początku 
XIX wieku z Niemiec. Zanim zaczęto stroić 
bożonarodzeniowe drzewko i szukać pod 
nim prezentów, wystarczała zielona gałązka 
pod su�tem w największej izbie... Drzewko 
świąteczne tzw. „połaźnica” ścięte było w 
listopadzie podczas nowiu księżyca. W 
Wigilię rano gospodarz domu przynosi 
drzewko np. jodła,  świerk,  jałowiec i 
wchodząc do domu z drzewkiem winszuje 
swej rodzinie czyli składa po góralsku 
pierwsze świąteczne życzenia: „Na scyńści, na 
zdrowi na to Boze Narodzyni, zebymy byli zdrowi, weseli jako w  
niebie janieli cały rok. Zebyście mieli wszyśkigo dości jako w lesie na 
gałązce łości. Żeby się Wom kopiło, snopiło i dyślem do stodoły 
łobrociło. Zebyście mieli pełne pudła, sudła, coby Wom gaździna u 
pieca nie schudła. Zebyście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a 
na piecu troje i zebyscie nie myśleli ze to które moje. Winsować 
Wom nie przestanem pokiela co nie dostanem! 
 Na czubek choinki wkładano świat z opłatka, który robił 
ojciec rodziny, był to symbol kuli ziemskiej. Poza tym na choince 
wieszano bombki, smakołyki i owoce.  Każda z powieszonych 
ozdób posiadała swoje ukryte znaczenie: 
- jabłka symbolizowały zdrowie i urodę,
- orzechy w złotku miały zapewnić rodzinie dobrobyt i siły witalne,
- miodowe pierniki symbolizowały dostatek na cały przyszły rok,
- łańcuchy wzmacniały rodzinne więzi,
-lampki i bombki miały chronić dom od demonów i ludzkiej 
nieżyczliwości,
- aniołki wieszane na choince symbolizowały opiekunów domu.

 Dzień wigilijny był od zawsze bogaty w zwyczaje i 
zabobony, które posiadały magiczną moc. Jednym z nich był zakaz 
szycia, tkania, motania i przędzenia ponieważ te czynności były 
szczególnie lubiane przez demony wody. Przestrzegano też aby w 
Wigilię nie kłócić się ze sobą oraz okazywać sobie wzajemnie 
życzliwość. Do dnia dzisiejszego przetrwał też przesąd, że jeżeli 
pierwszym gościem w wigilijny poranek będzie młody chłopiec to 
przyniesie on domowi zapowiedź szczęśliwego roku. 
 Najważniejszy moment wigilijnego dnia stanowi rodzinna 
wieczerza, do której zasiada się w gronie najbliższych, w tym dniu 
obowiązuje post bezmięsny. Pod stół wigilijny ojciec wkładał 
siekierę, żeby krety nie psuły roli i obwiązywał stół łańcuchem aby 
rodzina trzymała się razem. Wszyscy zasiadający do kolacji musieli 
mieć buty na nogach, żeby nogi nie chorowały. Do wieczerzy siadali 
zgodnie ze starszyzną i zgodnie ze słońcem. Modlitwę przy stole 
rozpoczynał dziadek lub ojciec, czytano fragment Ewangelii który 
mówił o narodzinach Bożej Dzieciny. Przed spożywaniem potraw 
wigilijnych na które składają się potrawy z ryb, kapusty, 
ziemniaków, pierogi z grzybami, barszcz z uszkami etc, ważnym 
elementem był obrzęd łamania się opłatkiem. Opłatek  „dar 
o�arny”, jest to cienki, biały płatek chlebowy, przaśny (czyli 
niekwaszony i niesolony), który powstaje z białej mąki i wody, bez 
dodatku drożdży. Opłatki bogate w piękne artystyczne wzory 
przedstawiające szopkę, choinkę i inne symbole świąt, wypiekane 

są przy klasztorach i kościołach. Przed kolacją 
wszyscy wzajemnie składają sobie życzenia i 
przełamują się opłatkiem. Dzielenie się 
opłatkiem wedle wiary miały zapewnić domowi 
dostatek i ob�tość chleba, rzucony zaś do 
studni okruszek opłatka oczyszczał wodę, a 
ludziom zapewniał zdrowie. W niektórych 
regionach Polski opłatkiem obdziela się 
również zwierzęta gospodarskie. Przy stole 
z o s t a w i a n o  w o l n e  m i e j s c e  d l a 
niespodziewanego gościa i ku pamięci tych, 
którzy już od nas odeszli. Mam pilnowała aby 

nikt od stołu nie wstawał, bo to zły znak – ktoś mógł umrzeć.  Po 
wigilijnej kolacji dziewczyny wychodziły na pole i nasłuchiwały 
skąd szczeka pies, bo z tej strony miał przyjść do niej przyszły mąż. O 
północy w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta 
Msza św. zwana pasterką, upamiętniająca oczekiwanie i modlitwę 
pasterzy, którzy zmierzali do Betlejem. Dzień Bożego Narodzenia 
ma wydźwięk rodzinny, w tym dniu przebywamy raczej w domach 
rodzinnych i spędzamy czas z bliskimi. Następny dzień po Bożym 
Narodzeniu to w Polsce drugi dzień świąt, obchodzony na 
pamiątkę pierwszego męczennika chrześcijańskiego św. 
Szczepana.  W tym dniu w kościele po Mszy św. ma miejsce  
święcenie owsa, który zostanie wysiany w pole na wiosnę. Innym 
zabiegiem gospodarczym było "wiązanie szczepów". Gospodarz 
kręcił powrósła ze słomy rozesłanej na podłodze wiązał nimi te 
drzewa, które nie rodziły, lub rodziły słabo. Niekiedy brał ze sobą 
siekierę i uderzając nią lekko w pień drzewa mówił: "jak nie 
będziesz rodziło, to cię zetnę”.  Ponadto w tym dniu kolędujemy po 
domach, odwiedzamy bliskich mieszkających w innym miejscu. 
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FIRMA SPRZĄTAJĄCA

tel. 508 111 224tel. 508 111 224

Czyszczenie ekstrakcyjne:
- dywanów
- wykładzin dywanowych
- tapicerki meblowej
- mycie okien
Czyszczenie wnętrz samochodowych:
- odkurzanie i sprzątanie wnętrza 
- pranie foteli i usuwanie plam
- czyszczenie kokpitu i plastików

* Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów i biur

* Pielęgnacja i porządkowanie terenów
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzenia wielu głębokich i 

radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, 
radości i wytrwałości w dążeniu do celu 

oraz błogosławieństwa Bożego w każdym 
dniu Nowego Roku

składa 
Dyrektor i cała społeczność

 Szkoły Podstawowej 
w Ujsołach

Składamy serdeczne podziękowania Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Ujsołach, za pomoc i współpracę w podejmowaniu działań na rzecz szkoły.

Dziękujemy Domowi Wczasów Dziecięcych w Soblówce za wsparcie nansowe 
w zakupie strojów sportowych dla uczniów reprezentujących Szkołę 

Podstawową w Ujsołach

Podziękowania kierujemy również na ręce Pana Józefa Barcika, właściciela 
Zakładu Mięsnego w Rajczy, za materialne wsparcie uroczystości i imprez 

szkolnych.

Pragniemy również podziękować wszystkim, na których pomoc, życzliwość i 
sympatię zawsze możemy liczyć. Słowa wdzięczności kierujemy więc do:

Pana Piotra Olesiaka Nadleśniczego w Ujsołach
Pana Dawida Bryja

Pana Jakuba Czanieckiego
Pana Antoniego Sporek

Wyrażamy również serdeczne podziękowanie członkom OSP w Soblówce oraz 
Panu Markowi Witulskiemu za pomoc udzieloną Szkole Filialnej w Soblówce.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Ujsołach.


