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Ustroń szachową
stolicą Polski
Bieżące komunikaty, informacje o sponsorach oraz wiele ciekawostek na temat
Ustronia i szachów znajdziecie Państwo na stronie: www.chessustron.pl
» Turnieje szachowe dla wszystkich
» Symultany
» Żywe szachy
» Przeboje zespołu QUEEN
» Dyskoteki jak za dawnych lat
» Zawody piłkarskie
» Koncerty
» Parada wojskowa
» Wycieczki krajoznawcze
» Rajdowy Ustroń
» Dożynki
» I wiele innych atrakcji

FESTIWAL ARCYMISTRZÓW

2020

Anatolij Karpow

2021

Garri Kasparow

2022

Viswanathan Anand

Legenda szachów na dobry początek
Pierwsza edycja festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia” odbyła się w 2020 roku, w czasie obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa. Mimo tego udało się zorganizować silnie obsadzony turniej, przy
ogromnym zainteresowaniu mieszkańców i turystów. Przyglądał się temu sam Anatolij Karpow.
Zapraszanie sławnych szachistów stało się wizytówką ustrońskiego festiwalu.

P

ierwsza edycja każdej
cyklicznej imprezy
zawsze jest najtrudniejsza. Organizatorzy festiwalu „Szachy w Ustroniu
łączą pokolenia” poradzili
sobie z tym wyzwaniem, choć
na każdym kroku dawały
im się we znaki ograniczenia spowodowane pandemią.
Dzięki dobrej organizacji
i zainteresowaniu mediów
Ustroń przez ponad tydzień
stał się szachową stolicą nie
tylko Polski, ale i Europy.
W rywalizacji wzięło udział
blisko sześciuset zawodników z jedenastu federacji.
Na starcie stanęli uczestnicy
w różnym wieku czy stopniu
zaawansowania - starsi i młodsi, zawodowcy i amatorzy.
Całość festiwalu w Ustroniu
uświetniła masa atrakcji, m.in.

2020

imprezy sportowe,
spacery tematyczne,
występy i koncerty,
tygodniowe szachowe kino letnie na rynku
czy pokazy żywych szachów.
Głównym punktem festiwalu była jednak wizyta arcymistrza Anatolija Karpowa,
który jest jednym z najwybitniejszych szachistów w historii. Zaczął grać w wieku czterech lat, a jako 18-latek sięgał
już po tytuły mistrza świata
juniorów. Jego pojedynki
z Wiktorem Korcznojem,
a zwłaszcza z Garrim Kasparowem elektryzowały wszystkich kibiców tej dyscypliny.
Z tym ostatnim stoczył pięć
rozgrywek o miano najlepszego szachisty globu. Wespół
rozegrali również najdłuższy
mecz w historii szachów. W

1984 roku przez blisko pół
roku stoczyli 48 partii, z czego 40 zakończyło się remisem. Ostatecznie ówczesny
Prezydent FIDE zdecydował

o przerwaniu rywalizacji
przy stanie 5 - 3 dla Karpowa, który utrzymał tytuł.
Podczas pobytu w Ustroniu
arcymistrz rozegrał symul-

tanę szachową w budynku
miejskiego ratusza. Najdłuższą, najbardziej zaciętą partię
rozegrał Adam Mokrysz,
Prezes Zarządu Mokate.

Genialny szachista, polityk,
2021
ulubieniec światowych salonów
Po wizycie Anatolija Karpowa w Ustroniu w
mediach pojawiły się komentarze, że organizatorzy
powinni teraz zaprosić jego odwiecznego i równie
utytułowanego rywala. I stało się! W 2021 roku
do Ustronia przyjechał sam Garri Kasparow.

G

arri Kasparow został najmłodszym mistrzem świata
w szachach, kiedy w 1985 roku w wieku 22 lat pokonał ówczesnego
dominatora Anatolija Karpowa. Aż do
2005 roku, kiedy wycofał się z profesjonalnego sportu, Kasparow był najwyżej ocenianym graczem na świecie.
Był pierwszym w historii szachistą,
który przekroczył granicę 2800 punktów rankingowych. W szczytowym
okresie swojej kariery rozgrywał i wygrywał - symultany zegarowe z narodowymi drużynami poszczególnych
krajów. W 2008 roku kandydował na
prezydenta Rosji. Kasparow jest przewodniczącym Fundacji Praw Człowie-

ka. W 2017 roku założył Renew Democracy Initiative (RDI), amerykańską
organizację polityczną promującą liberalną demokrację w USA i za granicą. Szachowy mistrz na stałe mieszka
w Nowym Jorku.
Kasparow przyjechał do Polski
18 sierpnia 2021 r. W Warszawie wziął
udział w konferencji prasowej, a potem
udał się do Ustronia. W hotelu Belweder arcymistrz wziął udział w symultanie. Grał jednocześnie z dwudziestoma
przeciwnikami, młodymi i zdolnymi
polskimi szachistami. Symultana zakończyła się bezkonkurencyjnym
zwycięstwem arcymistrza szachowego.
Tylko w jednym wypadku zremisował.

Błyskawica
i Tygrys z Madrasu

Dwa lata temu do Ustronia przyjechał Anatolij Karpow. W ubiegłym
roku pojawił się Garri Kasparow. Jeśli chodzi o dobór gości honorowych
organizatorzy festiwalu zawiesili poprzeczkę na niebotycznej wysokości.
I utrzymują ten poziom! Gwiazdą tegorocznego święta szachów w Ustroniu
jest indyjski arcymistrz Viswanathan Anand, który ma na swoim koncie
zwycięstwa, m.in. nad Karpowem i Kasparowem.

V

iswanathan Anand znany
jest ze swojej szybkiej gry.
Zdobył nawet przydomek
„Błyskawica”. Przez wielu jest uważany za największego szybkiego szachistę
swojego pokolenia. W świecie szachowym znany jest też pod przydomkiem
„Tygrys z Madrasu”.
Swój pierwszy sukces na arenie
międzynarodowej osiągnął
w 1987 roku zdobywając tytuł
mistrza świata juniorów.

Rok później otrzymał tytuł arcymistrza. Z początkiem lat 90. zadomowił się w szachowej czołówce
światowej po wygraniu kilku prestiżowych turniejów. Największym
jego ówczesnym osiągnięciem było
zwycięstwo w 1992 roku - w turnieju
w Reggio Emilia, gdzie w pokonanym
polu pozostawił dwóch wówczas najsilniejszych szachistów globu - Garriego Kasparowa i Anatolija Karpowa. W 1992 i 1993 zdobył pierwsze
miejsce w memoriale Maxa Euwego
w Amsterdamie. Dał się poznać jako
błyskotliwy szachista, a jego charak-

terystyczną cechą było niezwykle
szybkie rozgrywanie partii. W 1997 r.
wystąpił w Groningen w pierwszych
mistrzostwach świata rozgrywanych
systemem pucharowym. W turnieju
głównym okazał się najlepszy (w finale pokonując Michaela Adamsa).
W 2000 roku zdobył tytuł mistrza
świata, triumfując w turnieju
rozegranym systemem pucharowym
według przepisów FIDE.
W finale rozegranym w Nowym
Delhi pokonał bez porażki Aleksieja
Szyrowa, wygrywając trzy partie i remisując jedną. W kolejnych mistrzostwach, rozegranych na przełomie
2001 i 2002 roku w Moskwie, awansował do półfinału, w którym uległ
Wasilijowi Iwanczukowi. W 2005
r. podzielił w San Luis II-III miejsce
w kolejnym turnieju o mistrzostwo
świata. W styczniu 2000 roku zwyciężył w bardzo silnie obsadzonym
turnieju błyskawicznym Plus GSM
World Blitz Chess Cup w Warszawie. W październiku 2003 roku po raz
pierwszy zostały rozegrane mistrzo-

stwa świata w szachach aktywnych
(na rozegranie partii zawodnicy mieli
25 minut z dodawanym czasem 10 sekund po każdym posunięciu). Wygrał
turniej (w finale pokonując Władimira Kramnika), wyprzedzając dziesięciu szachistów z pierwszej dwunastki
listy rankingowej FIDE.
W latach 1984-2006 siedmiokrotnie
reprezentował swój kraj
na szachowych olimpiadach.
Na swoim koncie posiada srebrny
medal, który otrzymał w roku 2004 za
uzyskanie drugiego najwyższego wyniku rankingowego. Do najważniejszych
indywidualnych sukcesów należą zwycięstwa w turniejach elity w Wijk
aan Zee (w latach 2003, 2004 i 2006),
Dortmundzie (2004, 2007 i 2008), jak
również siedmiokrotnie (1996, 1999,
2000, 2001, 2005, 2006, 2007) w León. Od początku lat 90. utrzymuje się
w ścisłej czołówce światowej. Cieszy
się niezwykłą popularnością w swoim
kraju, podobną do sławy mistrzów
krykieta. Jego pozycja w światowych
szachach przyczyniła się do znacznego

2022
wzrostu popularności współczesnych
szachów w Indiach.
W 2007 po raz drugi w swojej karierze
został mistrzem świata, zwyciężając
w rozegranym w Meksyku turnieju
z udziałem ośmiu zawodników.
Jako jedyny nie przegrał w nim
partii, wygrał cztery i z wynikiem
9 pkt (z 14 możliwych) wyprzedził
Władimira Kramnika i Borysa Gelfanda. W 2008 obronił w Bonn tytuł, pokonując Władimira Kramnika
w stosunku 61/2 ; 41/2. W maju 2010 pokonał w Sofii pretendenta i byłego mistrza świata Bułgara Weselina Topałowa w stosunku 61/2 ; 51/2. W 2012 obronił tytuł mistrza świata, pokonując
w Moskwie Borysa Gelfanda w stosunku 81/2 ; 71/2. 22 listopada 2013 roku po
przegranym w stosunku 31/2 : 61/2 meczu
w Ćennaj utracił tytuł na rzecz Magnusa Carlsena. W 2014 zwyciężył w rozegranym w Chanty-Mansyjsku turnieju
pretendentów, zdobywając prawo do
udziału w meczu o mistrzostwo świata z Magnusem Carlsenem. W meczu
tym uległ Norwegowi w stosunku
41/2 : 61/2 , nie odzyskując tytułu mistrza świata. Viswanathan Anand Jest
ambasadorem World Wide Fund for
Nature. Najwyższy ranking w karierze
osiągnął 1 marca 2011, z wynikiem 2817
punktów zajmował wówczas 1. miejsce
na światowej liście FIDE.

12-21 sierpnia - Szachy w
Turnieje szachowe
Dom Kultury Prażakówka ul. Daszyńskiego 28
Turniej Masters (dla zawodników z rankingiem FIDE ≥ 2200)
Open A (dla zawodników z rankingiem FIDE 1850-2250)
Open D (zawodnicy 55 lat i powyżej)
Turniej przy Kawie MOKATE (max 250 osób)
Ogólnopolskie Mistrzostwa Górników
Ogólnopolskie Mistrzostwa Energetyków
Ogólnopolskie Mistrzostwa Nauczycieli
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Daszyńskiego 31
Open B (dla zawodników z rankingiem FIDE 1500-1900)
Open C (dla zawodników z rankingiem FIDE ≤1550 i bez rankingu FIDE)
Mistrzostwa Śląska Juniorów w szachach szybkich-indywidualne
Mistrzostwa Śląska Juniorów w szachach szybkich-drużynowe
Dom Wypoczynkowy Nauczyciel ul. Wczasowa 21
Open F (dla juniorów do 10 lat z rocznika 2012 i młodszych)
Open G (dla juniorów do 8 lat z rocznika 2014 i młodszych)
Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”
ul. Turystyczna 7
Open E (dla juniorów do 12 lat z rocznika 2010 i młodszych)
Rynek
Symultany szachowe: „Zagraj z Mistrzem”

12 sierpnia (piątek)

15.30 » Turniej Masters, Open A - I runda
16.00 » 6 Rajdowy Ustroń - Rynek
20.00 » Lady Pank - LP 40 (impreza biletowana)
- Amfiteatr miejski

13 sierpnia (sobota)

9.30 » Turniej Open B, C, D - I runda
16.00 » 6 Rajdowy Ustroń - Rynek
15.30 » Turniej Masters, Open A, B, C - II runda
18.00 » Ustroński Festiwal Śląskich Szlagierów
(impreza biletowana) - Amfiteatr miejski

14 sierpnia (niedziela)

9.30 » Turniej Open D - II runda
9.30 » Turniej Open B, C - III runda
14.30 » Turniej piłkarski do lat 12 - stadion
15.00 » Koncert Charytatywny - Beata Bednarz
- Amfiteatr miejski
15.30 » Turniej Masters, Open A - III runda
16.30 » Mecz piłkarski szachiści powyżej 50-lat kontra
szachiści poniżej 12 lat (drużyny 6 osobowe)
„Piłka nożna łączy pokolenia” - stadion
18.00 » Pokaż żywych szachów - Rynek
19.00 » Otwarcie Festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą
pokolenia” - występ zespołu Tekla Klebetnica
- Rynek

15 sierpnia (poniedziałek)

9.30 » Turniej Open D - III runda
9.30 » Turniej Open B, C - IV runda
15.30 » Turniej Masters, Open A - IV runda
11.30 » Dzień Wojska Polskiego
- Park obok Amfiteatru

16 sierpnia (wtorek)

9.30 » Turniej Open D - IV runda
9.30 » Turniej Open B, C - V runda
9.30 » Turniej Open E, F, G - I, II runda
10.00 » Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- konkursy z bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Dom Wypoczynkowy Nauczyciel
15.30 » Turniej Masters, Open A - V runda
16.00 » Symultana - Rynek
18.00 » Szachiści tańczą w Ustroniu (nauka tańca:
bezpłatna lekcja tanga argentyńskiego
- do muzyki lat 1950 - 1960 - prowadzi
Roberto La Barbera), połączona z dyskoteką
z RADIEM 90 lata 1960-1970

Tekla Klebetnica

17 sierpnia (środa)

9.30 » Turniej Open D - V runda
9.30 » Turniej Open B, C - VI runda
9.30 » Turniej Open E, F, G - III i IV runda
10.00 » Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- konkursy z bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Dom Wypoczynkowy Nauczyciel
11.00 » Symultana - Rynek
15.30 » Turniej Masters, Open A - VI runda
16.30 » Mecz szachowy POKOLEŃ
18.00 » Szachiści tańczą w Ustroniu: nauka tańca
połączona z dyskoteką z RADIEM 90
(lata 1971-1990)

Tak bawiliśmy się

Ustroniu Łączą pokolenia

EN Golden hits of QUE
zną
z orkiestrą symfonic

18 sierpnia (czwartek)

9.30 » Turniej Open D - VI runda
9.30 » Turniej Open B, C - VII runda
9.30 » Turniej Open E, F, G - V i VI runda
15.30 » Turniej Masters, Open A - VII runda
16.00 » Symultana - Rynek
18.00 » Szachiści tańczą w Ustroniu: nauka tańca
połączona z dyskoteką z RADIEM 90
(lata 1991-2010)

ę w zeszłym roku

19 sierpnia (piątek)

7.00-12.00 » Dni Ustronia - Ustroński Torg,
koncert kapeli góralskiej - Targowisko
9.30 » Turniej Open D - VII runda
9.30 » Turniej Open B, C - VIII runda
9.30 » Turniej Open E, F, G - VII i VIII runda
15.30 » Turniej Masters, Open A - VIII runda
16.00 » Rajd pieszy szachistów - zbiórka Rynek
17.00 » Występ zespołu „asymeTrio” (pianino, skrzypce
i wokal) - Rynek
18.00 » Szachiści tańczą w Ustroniu: nauka tańca
połączona z dyskoteką z RADIEM 90
(lata 2011-2022).
» Spacer do Doliny Gościradowca, Szlakiem
pierwszych letników - „Spacer łączy pokolenia”.
» Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
o tematyce „Szachy łączą pokolenia”

20 sierpnia (sobota)

9.30 » Turniej Open B, C - IX runda
9.30 » Turniej Masters, Open A - IX runda
9.30 » Turniej Open E, F, G - IX runda
10.00 » Dni Ustronia - 6 Międzynarodowa Wystawa
Produktów Regionalnych - Rynek
15.00 » Ogólnopolskie Mistrzostwa
» Górników
» Energetyków
» Nauczycieli
16.00 » Zakończenie - Amfiteatr. Występ zespołu
Golden hits of Queen z sekcją symfoniczną
19.00 » Dni Ustronia - 31 Romantyczny Bieg Parami
- start Karczma Góralska nad Wisłą
ul. Nadrzeczna

21 sierpnia (niedziela)

10.00 » Turniej szachowy MOKATE
15.00 » Dni Ustronia - Ustrońskie Dożynki
- Amfiteatr miejski

22 sierpnia (poniedziałek)

9.30 » Mistrzostwa Śląska Juniorów
w szachach szybkich - indywidualne

23 sierpnia (wtorek)

9.30 » Mistrzostwa Śląska Juniorów
w szachach szybkich - drużynowe

Największa kolekcja misiów w Europie!

Dworzec Dobrych Myśli jest partnerem Festiwalu Szachowego - Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia

Na

ustrońskim dworcu kolejowym powstało magiczne
miejsce, które zachwyci nie
tylko najmłodszych. „Dworzec Dobrych Myśli” to muzeum misia i lalki. Czas spędzony w tak pluszowym towarzystwie z pewnością będzie miłym wspomnieniem.
Zawiadowcą „Dworca Dobrych Myśli”, a zarazem lokomotywą całego przedsięwzięcia jest Bruno Zielonka.
Absolutnie misiowo zakręcona postać, cały ubrany w strój
w misiowe wzory, przez co
czasem uchodzi za dziwaka,
natomiast zyskuje przy bliższym poznaniu. Bardzo pozytywny człowiek. To jego
marzenie od wielu lat, żeby
stworzyć stałe miejsce dla jego misiów. Jego kolekcja misiów jest największą w Europie. W kolekcji znalazły się
misie o gigantycznych rozmiarach jakby prawdziwe,
przerażające, świąteczne, bajkowe i do przytulania. Ale żeby miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne, zaprosił do
współpracy i stworzenia tego
miejsca innych pasjonatów.
Jedną z nich jest Anita
Michałowska
i jej miniaturowe krawiectwo.
W świecie internetowym
bardziej znana jako Anicetta,
ze swoją wystawą „Mała Lalka - Wielka Gwiazda”. Cieszy się, że jej lalki znalazły
na dworcu swoje miejsce. Ca-

ła sala obstawiona szklanymi
gablotami, a w nich ponad pół
tysiąca lalek prezentuje stroje uszyte przez właścicielkę
kolekcji. Jest bajecznie kolorowo! Możemy tu podziwiać
głównie lalki Barbie firmy
Mattel. Najstarszą Barbie jest
Barbie Bubblecut White Ginger z 1961 r. To niezła gratka
dla kolekcjonerów, a takich
staruszek jest tu kilka. Warto
zobaczyć jak najbardziej znana lalka na świecie zmieniała
swoje oblicza na przełomie lat
- od 70' do obecnych. Autorka
ma na koncie już kilkanaście
wystaw. Lalkom towarzyszy
fotograficzna praca dyplomowa pt. „Melancholia” - została
tak nisko zaprezentowana dlatego, żeby niejako zmusić widza do ukłonu w stronę starej
fotografii.

rzeć wszystkie eksponaty.
Nie wystarczy jedna wizyta by wszystko zobaczyć.
Na pewno za każdym, ko-

SRH OBRONA NARODOWA 1939
SCHRON 45

lejnym razem można mieć
wrażenie: „ale tego tu na
pewno wcześniej nie
było”. To miejsce
łączące
pokolenia.
Babcie będą wspominać swoje lalki i misie, i opowiadać historie
z nimi związane. Nastolatki będą komentować: to miałyśmy, a to miała koleżanka, a nie dała się pobawić.
A małe dzieci? - mamo to,
TO chcę! Każdy z autorów wystawiających tu swoją kolekcję ma swoje do-

świadczenia i obserwacje,
i są absolutnie przekonani, że dosłownie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie
można powiedzieć, że to dla
dzieci, czy nawet tylko dla
dziewczynek. To miejsce
ma za zadanie łączyć pokolenia więc nie ma podziału ani ograniczeń. Zwiedzanie umili z pewnością oferta
kawiarenki „Pociąg do kawy” - mówią pomysłodawcy
„Dworca Dobrych Myśli.”
Misiowe muzeum i kawiarenka mieści się przy peronie 1. Dworzec PKP Ustroń,
ul. Dworcowa 4.
Artykuł pochodzi
z portalu: gazetacodzienna.pl

GRH BESKIDY.

MUZEUM ŚLĄSKIEGO WRZEŚNIA 1939
SRH73 PP

FESTIWAL SZACHOWY
„SZACHY W USTRONIU ŁĄCZĄ POKOLENIA”

SRH JASTRZĘBSKI WRZESIEŃ 1939

Jako ostatnia do teamu
„Dworca Dobrych Myśli”
dołączyła Ewa Liszka ze swoją
kolekcją Lalki Świata.
O kolekcję dba razem
z córką Jagodą. Tę kolekcję
cechuje ogromna barwność
i różnorodność. Nie sposób
wymienić nawet tych najważniejszych. Są okazy bardzo
maleńkie i całkiem spore. Te
lalki są niezłą lekcją, bo pokazują nam regionalne stroje
zarówno z Polski jak i z różnych zakątków świata. Zatem
jest to połączenie zabawy i nauki.
- Trzeba przyjechać do
nas i na własne oczy obej-

SRH BRACTWO RYCERSKIEGO
ZAMKU BĘDZIN

GRH PIECHOTA HEER

PIKNIK HISTORYCZNY 15.08.2022
Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO
PROGRAM IMPREZY 11:00-18:00
- pokazy obsługi i strzelania z działa Bofors
- obozy i dioramy historyczne,
- walki rycerskie,
-pokazy wyposażenia i uzbrojenia,
- strzelanie ze średniowiecznej broni - pokazy obsługi i strzelania z ciężkich i ręcznych
czarnoprochowej,.
karabinów maszynowych,
- pokazy dynamiczne polskiej tankietki TKS,
- średniowieczne gry i zabawy
- kuchnia polowa,

GRH GWARDIA
STOWARZYSZENIE TRUPPENFAHRRED

RC TANK.PL

Jak zostałem kuracjuszem,
czyli wycinek historii zauroczonego werbusa (Część 2)

N

oc spędziliśmy w oberży,
której kilka łóżek krytych pierzyną zapraszało tych, którzy byli chętni zaryzykować. Ryzyko - jak mawia teraz młodzież - zjadam na śniadanie.
Tym razem było na kolację, zapijane czymś, co z pewnością mogłoby wypalić całą tą chałupę do ostatniego gwoździa przy najmniejszym
kontakcie z ogniem. Kolacja widać
była wystarczająco obfita, bo wtulony w na pół pustą i w połowie
jeszcze pełną butelkę zaległem tuż
przy kominku.
Z bólem głowy
i kręgosłupa
wstałem o świcie
szukając toalety.
Znalazłem ją przed oberżą. Stanowiła ją skuta lodem beczka,
w której lód rozbijał poznany zeszłej nocy góral. Jeden z nich. Przemyłem twarz wracając do żywych.
Za przykładem Kuby (długo musiałem szukać w pamięci jego imienia) wylałem na siebie wiadro lodowatej wody, która do cna postawiła mnie na nogi. Gdy tylko towarzystwo oporządziło konie zagryźliśmy kiełbasę „z babucia” pajdą grubo krojonego chleba i ruszy-

liśmy przez zawiane śniegiem drogi
Śląska, by dotrzeć na samo jego południe. Zabraliśmy ze sobą gąsiorek
wina i butelkę czegoś mocniejszego. Gdy języki na powrót nam się
rozwiązały dowiedziałem się, że zima tego roku jest wyjątkowo sroga i górale nie mogli wrócić do domów przez prawie tydzień. Mówili,
że szczęście ich opuściło, bo część
targowego zarobku wydali na nocleg i tydzień wyżywienia. O kosztach hulanek nie wspomnieli. Jak
przewrotnie niefart jednego może
stać się zrządzeniem losu dla drugiego. Kolejny raz pomyślałem,
że szczęście mi sprzyja. Owinięci
szczelnie w baranie skóry mknęliśmy znajomą dla górali - takie odniosłem wrażenie - trasą, która mi
zdawała się bezdrożem. Oni jednak
wyglądali na pewnych tego, co robią i gdzie jadą. Od czasu do czasu
pokazywali sobie nawzajem to jakiś punkt na horyzoncie, to jakieś
samotne drzewo, to znowu wyłaniający się z zamieci skraj lasu, czy innym razem nagi kikut skały, jakby
odcięty przez Boga od szczytu którejś z gór i rzucony ludziom na drogowskaz.
Droga okazała się mniej uciążliwa niż przypuszczałem. Spora
w tym zasługa mojego towarzystwa

i wspomagającego nas napitku. Nim
się spostrzegłem robiło się już ciemno, a moi kompani wypatrywali znajomych wierzchołków górskich.
Do Ustronia dojechaliśmy radośni
i zżyci, i żal się było rozstawać. Kolejny raz miałem się przekonać, że
ta przygoda zaskakuje mnie na każdym kroku. Tym razem moje zdziwienie dotyczyło tego jak bardzo
ludzie gór gotowi byli mi pomóc
i tego jak się zaprzyjaźniliśmy w tak
krótkim czasie. Polska gościnność
jest tutaj zupełnie inna niż w wielkich miastach. Chciałem zapłacić
za pomoc i opiekę, ale chóralnie odmówili kręcąc głowami i rzucając:
„schowej se to”, „nie byj głupi, od
swoich nie bieremy”, „my nie dla piniendzy, ino z serca”. Dostałem jeszcze dwa pętka kiełbasy i resztkę wina. Życzyliśmy sobie powodzenia
i tego byśmy się jeszcze spotkali.
Pożegnawszy się
machałem czapką aż
wóz z moimi nowymi
znajomymi zniknął za
horyzontem.
Szybko odnalazłem ulicę, na
której znajdował się budynek,
w którym miałem podreperować
zdrowie.

Na szczęście recepcjonista
mieszkał tam, gdzie pracował i kilka uderzeń w dzwonek wywołało go, rozczochranego i zaspanego
z jego pokoiku. Odszukał moje nazwisko w rejestrze i wskazał pokój
znajdujący się na piętrze. Rozpakowałem walizkę, ogoliłem się i zmierzając na spóźnioną kolację rozmyślałem co jeszcze może mnie czekać podczas pobytu. Nawet gdybym miał wyobraźnie dziecka lub
pisarza nie wymyśliłbym chyba tego, co jeszcze mnie spotkało w tej
zatopionej w grudniowym śniegu
wiosce.
Kolacją okazała się kromka
(tym razem już nie słusznej grubości pajda) chleba i sery różnego rodzaju. Później dowiedziałem się, że
były to sery krowie, owcze i kozie. Zjadłem też kiełbasę. Po kolacji, przy trzaskającym kominku wypiłem nieco koniaku i udałem się na
spoczynek. Nazajutrz miałem spotkać się z lekarzem poszedłem więc
spać wcześnie. Śniłem o kuligu,
o tym, że jestem góralem i wypasam
owce na hali, choć nawet we śnie nie
miałem o tym najmniejszego pojęcia. Jak się miało okazać sen ten był
niemal proroczy.
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