RZEKA WISŁA W ŻYCIU USTRONIA – DAWNIEJ I WSPÓŁCZEŚNIE

Jaka jest długość odcinka, na którym rzeka Wisła przepływa przez Ustroń?
Jak nazywa się ten odcinek?
Rzeka Wisła przepływa przez Ustroń na odcinku o długości 11,4 km.
Odcinek ten zwany jest górskim. Dopiero poniżej Skoczowa Wisła staje się rzeką nizinną.
Gdzie znajdują się źródła rzeki Wisły (podaj nazwę góry oraz miejscowość)?
Jak nazywają się potoki tworzące te źródła?
Źródła rzeki Wisły znajdują się na stokach Baraniej Góry w miejscowości Wisła
(dzielnica Czarne). Potoki tworzące te źródła to Czarna Wisełka i Biała Wisełka.
Jaką cechę charakterystyczną posiada Czarna Wisełka, a jaką Biała Wisełka?
Cechą charakterystyczną Czarnej Wisełki jest ciemniejsza barwa wody. Z kolei Biała Wisełka
charakteryzuje się szeregiem wodospadów, które występują w jej korycie – te największe
i najbardziej znane noszą nazwę „Kaskady Rodła”.
Jaką nazwę nosi zapora, którą zbudowano w miejscu połączenia Czarnej Wisełki
i Białej Wisełki? Jaką rolę ta zapora pełni dla mieszkańców Ustronia, Wisły i Skoczowa?
Zapora, którą zbudowano w miejscu połączenia Czarnej Wisełki i Białej Wisełki nazywa się
Jeziorem Czerniańskim. Głównym zadaniem tego zbiornika jest zaopatrzenie w wodę pitną
mieszkańców Wisły, Ustronia i Skoczowa, a także ochrona przed powodzią.
Czy rzeka Wisła swoją nazwę nosi od samych źródeł, czy też przyjmuje ją dopiero
później, w innym miejscu – jeśli tak to w jakim?
Rzeka Wisła nie nosi swej nazwy od samych źródeł, ale przyjmuje się nieco później, w innym
miejscu. Z Jeziora Czerniańskiego wypływa potok, który nosi nazwę Wisełka i dopiero ten
właśnie potok po połączeniu ze swym pierwszym prawym dopływem – potokiem Malinka –
przyjmuje nazwę Wisła.
Opowiedz w kilku zdaniach legendę o powstaniu rzeki Wisły.
W dawnych czasach na Baraniej Górze mieszkał władca tych terenów – Beskid z żoną
Boraną. Mieli troje dzieci – syna Lana oraz dwie córki: Białą (Białkę) i Czarnuszkę
(Czarnochę). Dziewczęta różniły się urodą i temperamentem. Opiekowały się zwierzętami
i pilnowały dwóch źródeł, w których leśne stworzenia gasiły pragnienie. Pewnego dnia
postanowiły obie ruszyć w świat. Na nic były prośby rodziców. Nie zdołał zatrzymać ich
także rycerz Czantor, któremu Ziemia nakazała puścić je dalej. Dziewczęta początkowo
wędrowały osobno, wkrótce jednak spotkały się i ruszyły razem; w ślad za nimi podążały
wody obu źródeł. Trzymając się za ręce przemierzały ziemie: śląską, krakowską,
sandomierską, mazowiecką i mazurską, by dotrzeć do Bałtyku. Dziewczęta nigdy nie
powróciły do rodziców. Ci – stęsknieni – słali im pozdrowienia w postaci wianków z kwiecia,
płynących od gór aż do morza. Tak miała powstać Wisła – rzeka, która „wyszła” z gór.
Trasami, którymi z Baraniej Góry schodziły obie dziewczyny, dziś mają płynąć potoki: trasą
Czarnuszki – Czarna Wisełka, zaś trasą Białej – Biała Wisełka.

Wymień kilka dowolnych potoków, które uchodzą do rzeki Wisły na terenie Ustronia.
Do rzeki Wisły na terenie Ustronia uchodzi kilka potoków, np. Dobka, Jaszowiec,
Gościradowiec, Głębiec, Kamieniec, Lipowiec, Suchy Potok, Poniwiec.
Opowiedz, jakie było w przeszłości znaczenie rzeki Wisły dla mieszkańców Ustronia.
W przeszłości rzeka Wisła miała dla mieszkańców Ustronia następujące znaczenie:
- wyznaczała pierwotne szlaki komunikacyjne, wpływając w XIV wieku na lokalizację
nad jej brzegami osady, którą nazwano Ustroniem,
- jej wody – kiedyś czyste – zaspakajały podstawowe potrzeby, używane były
powszechnie w gospodarstwach domowych do picia dla ludzi i pojenia zwierząt
gospodarskich, a także do mycia: czerpano ją nad brzegiem i przynoszono
do pobliskich domostw w naczyniach drewnianych klepkowych,
- Wisła i jej dopływy zasobne w ryby i raki wzbogacały codzienny jadłospis,
- jej wody służyły do prania – nad brzegiem rzeki kobiety niejednokrotnie prały pranie
tzw. kijónkami, czyli płaskimi drewnianymi łopatkami, którymi uderzano w brudne
ubranie rozłożone na kamieniu, a następnie płukały go w wartkiej wodzie,
- wody rzeki Wisły pracowały na rzecz człowieka w zakładach przemysłowych –
młynach, tartakach, stolarniach, foluszach (warsztatach obróbki sukna), papierniach,
hutach, kuźniach, cegielniach: aby mogły działać, budowano sztuczne kanały, zwane
młynówkami, które doprowadzały wodę z rzeki do tych zakładów, służącą
do wytwarzania energii i napędu maszyn; w Ustroniu, wzdłuż całego miasta biegnie
właśnie taki kanał Młynówka, zbudowany pod koniec XVIII wieku,
- jej woda zachęcała – zwłaszcza chłopców – do podtrzymywania zwyczajów, czyli
moczenia i śmigania witkami dziewcząt w tzw. śmiergusty (śmigus-dyngus).
Opowiedz, jakie obecnie jest znaczenie rzeki Wisły dla mieszkańców Ustronia,
a także dla odwiedzających Ustroń turystów.
Obecnie rzeka Wisła ma dla mieszkańców Ustronia oraz turystów następujące znaczenie:
-

służy do wypoczynku i rekreacji poprzez zagospodarowane wokół jej brzegi: bulwary,
trawiaste plaże, ścieżki rowerowe i spacerowe,
służy do kąpieli w okresie wakacyjnym,
podnosi walory krajobrazowe naszej miejscowości.

Wymień 5 dowolnych mostów znajdujących się obecnie na rzece Wiśle w Ustroniu.
Przykładowe mosty znajdujące się obecnie na rzece Wiśle w Ustroniu:
1. Most drogowy w dzielnicy Polana (w ciągu ul. Wczasowej)
2. Most drogowy w dzielnicy Brzegi (w ciągu ul. Armii Krajowej)
3. Most drogowy prowadzący na Zawodzie (w ciągu ul. Michała Grażyńskiego)
4. Most drogowy w dzielnicy Zawodzie Dolne (w ciągu ul. Kuźniczej)
5. Most drogowy w dzielnicy Lipowiec (w ciągu ul. Lipowskiej)
6. Wiadukt nad ul. 3 Maja prowadzący na Zawodzie, Skalicę i Jaszowiec
7. Most wiszący dla pieszych w dzielnicy Polana
8. Most wiszący dla pieszych w ciągu ul. Parkowej (przy bulwarach nad Wisłą)

