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Od  pewnego  czasu  w obiegu  potocznym  w Ustroniu  funk
cjonuje  hasło  „Dom  Europejski" .  Część  mieszkańców 
reaguje  na  nie  z  zaciekawieniem  i  zainteresowaniem, 
bardzo wielu jednak z pobłażaniem  i ironią.  Czym  napraw
dę jest  Stowarzyszenie  Dom  Europejski? 

Zacznę od  formalnych elementów. Stowarzyszenie  „Do m  Euro
pejski  Ustroń"  jest  organizacją  społeczną,  sądownie  zareje
strowaną,  posiadającą  swój  własny  statut.  Terenem  działania 
stowarzyszenia  jest  region  Śląska  Cieszyńskiego  a  siedzibą 
Ustroń. Natomiast  istnieje pewna  trudość, aby odpowiedzieć  na 
tak  proste  wydawałoby  się  pytanie  czym jest  Dom  Europejski. 
W  ogóle  bowiem  trudno  jest  odpowiadać  na  pytanie  o  idee. 
Zacznę więc od stwierdzenia  następującego. Mimo, że nie jestem 
z  tela,  to  już  od  ponad  20  lat  mam  okazję  obserwować 
mieszkając  w  Ustroniu  te  działania  społeczne  i  organizacyjne, 
które  tu  w tej małej przecież społeczności  mają  miejsce.  I ja  chcę 
powiedzieć  że  mając własną  perspektywę  tak  z  racji  wieku  jak 
i  moich  doświadczeń  to  z  całą  odpowiedzialnością  mogę 
stwierdzić,  że  te  działania  są  całkiem  sensowne  a  ludzie  tu  są 
aktywni.  I  my  jako  nowe  stowarzyszenie  chcemy  w  pierwszym 
rzędzie  nawiązać  do  tych  doświadczeń  wielu  pokoleń,  które 
przynosiły  wymierne  efekty  pracy.  A  nie  jest  ich  w  Ustroniu 
mało.  I  chcemy  być  stowarzyszeniem,  które  integruje,  które 
wspiera  te  inicjatywy,  które  służą  danej  społeczności  Ustronia, 
i  nawet  całemu  regionowi  Ziemi  Cieszyńskiej. 

Dobrze,  ale  powiedzmy  co  Stowarzyszenie  robi,  czym  się 
zajmuje? 

Ja  wspomnę  o  dwóch  sprawach,  sądzę  że  najważniejszych.  Po 
pierwsze  nasze  stowarzyszenie  mieści  się w  tym,  co  nazywa  się 
bardzo  uczenie  edukacją  ustawiczną,  edukacją  permanentną. 
A  znaczy  to  po  prostu,  że  nasze  kształcenie,  czy  zdobywanie 
wiedzy  nie  kończy  się  przecież  na  otrzymaniu  świadectwa 
w szkole czy dyplomu  na uczelni, ale trwa  tak długo, jak  się żyje. 
My  więc  chcemy  dodać  do  tego  naszą  propozycję  wiedzy 
0  Europie,  naszym  kontynencie.  To  co  się  tutaj  u  nas  działo 
kiedyś  w  przeszłości  i dzieje  teraz jest  przecież  częścią  Europy, 
nasze  stowarzyszenie  więc  chce  pokazywać  to  tym,  którzy  się 
z nami  spotykają. Jesteśmy  więc  rodzajem  informacyjnej  tram
poliny do całej europejskiej struktury. To jest jeden  kierunek  i  to 
robimy organizując różnorakie  seminaria  i konferencje na  które 
przyjeżdżają  ludzie  z  Europy.  Ale  ten  kierunek  nic jest  jedyny. 
C h c e my  też,  a by  E u r o pa  sta ła  się  t ema tem  p o z n a w a n ia  i  my
ślenia  nas  tutaj  mieszkańców  Ustronia  i Śląska  Cieszyńskiego. 
Chcemy  dotrzeć  z  tą  problematyką  tutaj  do  środka,  poprzez 
szkoły,  koła  zainteresowań,  zajęcia  fakultatywne  itd.  Chcemy 
bowiem  aby  Europa  razem  z  jej  problemami  była  lepiej  nam 
znana,  żebyśmy  mogli  przyswajać sobie  to  co jest  najcenniejsze 
1 najwartościowsze.  Innymi  słowy  chcemy  stworzyć w  Ustroniu 
Ośrodek,  który  będzie  miał  znaczenie  regionalne  a  także 
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Europa  na  trwałe  w  Ustroniu?  Fot.  F.  Bojda 

Słowo  od  Redakcji 
Po  dość  długiej  przerwie  wakacyjnej  w  dniu  9.08  radni  Rady 

Miejskiej znów  zbiorą  się na  sesji. Zasadniczym  jej  tematem  będą 
pieniądze bowiem  analizie podlegać  będzie  wykonanie  wydatków 
i  dochodów  budżetowych  za  półrocze  1991  roku.  Jak  zwykle 
w  następnym  numerze  przedstawimy  szczegółowe  informacje  na 
ten  temat,  które pokażą  nam jak  to  z  tymi  pieniędzmi  w  Urzędzie 
rzeczywiście jest. Już  teraz  możemy  zasygnalizować  mieszkańcom 
o  projekcie  nowej  taryfy  za  parkowanie  pojazdów  na  terenie 
miasta,  który  również stanie  na  porządku  obrad.  Przypominamy: 
Sesja  ma  charakter  otwarty  i  może  na  nią  przyjść  każdy  miesz
kaniec  Ustronia.  Początek  o  godz.  14. 

A  teraz  ponownie  wróćmy  do  śmieci.  Budowa  wysypiska 
niestety dalej nie posuwa się w tempie odpowiednim do  oczekiwań. 
Przypomnijmy,  że  wg  pierwotnych  przymiarek  pierwsze  śmieci 
miały na Poniwcu  być złożone już pod  koniec czerwca. Autor  tych 
słów  inż.  Dyrda  początkowo  główny  wykonawca  wysypiska 
ostatecznie  przegrał  przetarg  ofert  i  miasto  zdecydowało  się  na 
wykonawcę  tańszego czyli WPRD.  Jak  na  razie można  stwierdzić, 
że wykonawca  ten nie jest  tańszy ale wolniejszy. Tymczasem  coraz 
skuteczniej  organizują  się  przeciwnicy  wysypiska  w  Poniwcu. 
Złożyli  oni  oficjalne doniesienie  do  prokuratury  w  sprawie  naru
szenia przez władze miasta prawa przy  lokalizowaniu  i rozpoczęciu 
budowy  wysypiska. Prokurator  w odpowiedzi  zażądał od  Urzędu 
kompletu  dokumentów  i  zezwoleń  w  sprawie  wysypiska  i  taki 
komplet  zawierający  wszystkie  niezbędne  dokumenty  został  mu 
doręczony. Urząd przedstawiając wymagane  dokumenty  twierdzi, 
że nie było  tutaj żadnego  naruszenia  prawa  i chyba  ma  rację.  Na 
ostateczną  odpowiedź  prokuratury  trzeba  jednak  poczekać.  Jesz
cze jednym przejawem organizowania  się przeciwników  wysypiska 
było  poparcie  jakie  udzielił  Poniwczanom  ks.  AJojzy  Wencepel, 
proboszcz  parafii  Dobrego  Pasterza  w  Polanie.  Sprawa  nabrać 
więc może  nowych  rumieńców,  a  chyba  naprawdę  nie o  to w  tym 
wszystkich chodzi. Śmieci po prostu  muszą  być gdzieś  składowane 
a w tej chwili sprawy zabrnęły  tak  daleko, że pewnie nikt nie byłby 
w  stanie  czegoś  lepszego  i  nowego  zaproponować. 
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ponadregionalne,  a  który  będzie  miał  charakter  powszechnego  uniwer
sytetu  . Takie  uniwersytety  działają  z powodzeniem  w  różnych  krajach 
Europy,  chcemy  więc  żeby  taki  uniwersytet  powstał  również  w  Polsce 
a  konkretnie  w  Ustroniu. 

Pomysł  jest  interesujący,  ale  czy  realny? 
Uważam,  że  jak  najbardziej.  Decyzja  zarządu  miasta  z  ostatnich  dni 
0  przekształceniu  Domu  Ku l tu ry  w  Jaszowcu  w  siedzibę  Domu 
Europejskiego  jest  krokiem  w  kierunku  urzeczywistnienia  tej  idei. 
Oczywiście  wszystko  to  nie  tak  szybko  i  nie  tak  łatwo,  ale  alternatywą 
dla nas jest nie robienie nic. Pierwszy  krok  został zrobiony,  zaistnieliśmy 
1 mimo  wielu  powątpiewań  coś  już  dokonal iśmy.  Teraz  trzeba  szerzej 
dotrzeć  do  ludzi  z  naszą  działalnością.  M y  nie  jesteśmy  żadną  elitą, 
żadnym  towarzystwem  wzajemnej  adoracj i,  żadnym  zamkniętym  krę
giem. Jesteśmy  otwarci  na  każdego  i każdego  przyjmiemy  do  siebie.  To 
że na początku nie wszystko  było jasne  i zrozumiałe  to oczywiste i nie ma 
się  co  dziwić,  że  ktoś  na  zebraniu  w  Lipowcu  określił  nas  „domem 
amerykańskim".  Skąd  ludzie  mieli  o  tym  wiedzieć.  Teraz  przychodzi 
czas,  żeby  wszystko  to  spoko jn ie  wyjaśnić. 

Dobrze,  wyjaśnijmy.  Il u  jest  członków  stowarzyszenia? 
Płacących  składki  jest  oko ło  70  osób. 

Członkowie  są  tylk o  z  Ustronia. 
Nie, nie ma  takiego  zapisu  w  statucie,  który  by zawężał  członkostwo  do 
miejsca zamieszkania.  Członkiem  może  być każdy  obywatel  i tak jest  też 
u  nas.  Mamy  członków  z  Cieszyna,  Bielska.  Katowic,  Zabrza,  War
szawy  i wielu  innych  miast. 

A  z  czego  się  finansujecie?  Czy  macie  dotacje  z  miasta? 
My  nie  dostajemy  żadnych  pieniędzy  z  miasta.  Podatników  Stowarzy
szenie  nie  kosztowało  do  tej  pory  ani  grosza.  Utrzymujemy  się  ze 
składek, chociaż ustalona  wysokość  10 tys. mies. nie wystarcza  na  wiele. 

A te kilkudniow e seminaria,  których  było już kilk a  i któr e musiały 
kosztować  to  za  co? 

Odpowiem  wprost.  Za  pieniądze  uczestników  tych  seminariów,  gości 
zagranicznych,  Myśmy  tu taj  gościli  w  Ustroniu,  tak  jak  to  pod
sumowałem  około  200  przedstawicieli  k ra jów  zachodnioeuropejskich. 
Były  to  osoby  reprezentujące  D o my  Europejskie  głównie z Niemiec,  ale 
także  z  innych  krajów.  A  ponieważ  Międzynarodowa  Organizacja 
Domów  Europejskich  czyli  FI M E  jest  organizacją  konsultatywną  Rady 
Europy  to  ma  prawo  ot rzymywać  dotacje  z  Komisji  Europejskiej czyli 
jednej ze struktur jednoczącej się wspólnoty.  Owe dotacje nie są  wysokie 
ale  pokrywają  koszty  podróży  i  diety  na  impezach,  które  Domy 
Europejskie  organizują.  W  ten  sposób  odbywają  się  też  i  nasze 
seminaria,  które  zostały  wpisane  do  programu  działalności  F IM E  na 
rok  1991. 

Il e jest  takich  Domów  Europejskich  zorganizowanych  w  FIM E 
W  całej  Europie  około  100. 

A  w  Europie  Wschodniej? 
W  Polsce  to  tylko  my,  dalej jest  również  pełnoprawny  Dom  Europejski 
na Węgrzech,  w Budapeszcie.  Kandydu ją  też Domy  w Pradze,  Moskwie 
i  Belgradzie 

Czy  w danym  kraj u  może  być  tylk o  jeden  Dom  Europejski? 
Nie,  może  być  ich  więcej  i jest  więcej  np.  w  Niemczech,  Włoszech  czy 
Francji  jest  ich  po  około  20.  Tu  przecież  nie  chodzi  o  hierarchię  tylko 
o  działalność  i  pracę  na  rzecz  wspólnej  Europy.  Stąd  na  najwyższym 

szczeblu  politycznym  takie  struktury jak  Parlament  Europejski  z siedzi
bą  w  Strassburgu  wybierany  w  wyborach  powszechnych  przez  społe
czeństwa  krajów  „ I2"k i ,  jak  Komisja  Europejska  będąca  można  by 
powiedzieć  „pararządem"  Zachodniej  Europy,  czy  jak  Rada  Europy, 
której 26 członkiem  po wolnych  wyborach  parlamentarnych  ma  stać się 
Polska.  Natomiast  takie  organizacje jak  Domy  Europejskie są  klasycz
nymi  stukturami  pozarządowymi,  których  działalność polega  na  wypeł
nianiu  treścią  tych  wielkich  słów,  które  wypowiadają  politycy  i  mini
strowie  mówiący  o  jakichś  ideach. 

Czy seminaria  w Ustroniu,  w których brali udział wyżsi oficerowie 
Bundeswehry  i profesorowie  Akademii  Obrony Narodowej  w War
szawie  miało  też  wypełnić  treścią  jakieś  idee? 

Ależ oczywiście. Musimy  zdać sobie sprawę, że polityki  nie robi się  tylko 
w  ministerialnych  gabinetach.  My  wiemy  w jakim  okresie  przełomu  się 
w  tej  chwili  znajduje  nasz  kraj.  Wiem  też  jak  ważną  rzeczą  jest  nasze 
miejsce w  Europie,  nasza  pozycja  polityczna,  nasze bezpieczeństwo.  To 
co  w Ustroniu  na  płaszczyźnie  Domu  Europejskiego się dzieje to jest  po 
prostu  bezprecedensowym  otwieraniem  drzwi,  które  do  tej  pory  były 
szczelnie pozamykane  również  na zamek  stereotypów  zimnowojcnnych. 
Nie  chcę  się  chwalić,  ale  te  seminaria  mają  ogromne  znaczenie. 
Najbliższe  które  odbędzie  się  od  1—7  września  na  temat  „Polityki 
bezpieczeństwa  z  europejskiego  punktu  widzenia"  może  stanowić 
o  wielu  rzeczach  na  przyszłość,  ważnych  nie  tylko  dla  Domu  Europej
skiego. 

Niech pan powie czytelnikom jak  pan trafi ł na Dom  Europejski, na 
tę  ideę? 

To  zaczęło się jeszcze w czasach  studenckich.  Działając w ZSP,  zostałem 
w  1971  roku  wysłany  do  Niemiec,  wtedy  jeszcze  do  NRFu  na 
Młodzieżowe  Spotkanie  Europejskie  które  odbywało  się  w  Völklingen 
w kraju Saary,  tam gdzie jest  teraz siedziba  FIME. Tam spotkałem  wielui 
ludzi,  z  którymi  przez  ten  cały  czas  utrzymywałem  prywatne  kontakty. 
Wtedy jednak  nie mogło  być  mowy  o polskim  Domu  Europejskim.  Ten 
pomysł  mógł  zrealizować  się  dopiero  długo,  długo  później.  Zarejest
rowani  zostaliśmy  w  listopadzie  1989  roku  a  więc  po  parlamentarnych 
wyborach  w  Polsce.  Wtedy  jeszcze  adresem  siedziby  Domu  Europej
skiego  był  mój  pry watny  adres  w  Hermanicach.  Ale  od  czegoś  trzeba 
było  zacząć.  Na  szczęście  tu  w  Ustroniu  znaleźli  się  ludzie,  którzy  dość 
szybko zrozumieli  na czym  cała  sprawa  polega  no  i ruszyliśmy. Tutaj są 
idealne  warunki  na  rozwijanie  takich  przedsięwzięć.  Przede  wszystkim 
jesteśmy  uzdrowiskiem  z  dobrą  bazą  noclegową.  Po  drugie  jesteśmy 
społecznością  zróżnicowaną  a  niejednolitość  religijna  jest  naszym  tu 
ustrońskim  atutem  a nie wadą.  Po  trzecie  niedaleko  znajduje się  bogate 
zaplecze  intelektualne  w  postaci  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie. 
Co  nam  więcej  potrzeba?  Tylko  brać  się  do  roboty.  Widzi  pan, 
demokracja  nie  jest  czymś  danym  raz  na  zawsze.  Ktoś  mądrze  powie
dział  nawet;  że  demokracja  to  ustrój  dla  ludzi  mądrych.  My  więc 
musimy  być  mądrzy,  wyedukowani,  uczący  się.  To  chcemy  robić 
w  Domu  Europejskim. 

Życzymy  więc  jak  najwięcej   uczestników  waszych  edukacyjnych 
programów  a  na  razie  dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  L.  Werpachowski 

Dr   Joachim  Liszka  —  ur.  w  1938  roku  w  Siemianowicach.  Obroniony 
doktorat  z  nauk  politycznych.  Od  1972  roku  mieszka  w  Ustroniu! 
Pracuje w Instytucie  Nauk  Politycznych  i Dziennikarstwa  Uniwersytetu 
Śląskiego  w  Katowicach,  prowadząc  zajęcia  z  geografii  politycznej 
Polski.  Elokwcntny,  twardo  wymawia  „r" ,  w  czasie  rozmowy  odpala 
papierosa  od  papierosa. 

Przez  cały  lipiec  dwaj  chłopcy  z  SP2  pomagali  Urzędowi  Miejskiemu 
w  utrzymaniu  czystości  na  ulicach.  Oto  ich  uwagi. 

Po  czterech  tygodniach  pracy  jako  zbieracze  papierków  i  innych 
śmieci  z  ulic  maszego  miasta  postanowi l iśmy  wszystkie  spostrzeżenia 
spisać  i  ułożyć  w  całość.  Być  może  nasze  uwagi  przydadzą  się.  Nie 
można  zbyt  pochopnie  stwierdzać,  że  Ustroń  jest  okropnie  brudny,  lecz 
na  pewno  nie  lśni  czystością. 

Podejmując  te  prace  wiedzieliśmy,  że  nie  da  ona  rezultatów  wystar
czających. Jest  ona  niestety  kroplą  w morzu  potrzeb.  Ale  przejdźmy  do 
konkretów. 

W  Ustroniu  najbardziej  zaśmiecone  miejsca  to: 
a)  ul.  M.  Grażyńskiego 
b)  Bulwar  nad  Wisłą 
c)  teren  pomiędzy  dworcem  P KP  Ustroń  Zdrój  aż  do  rzeki  Wisły 

(parking  obok  baru  Wrzos,  wejście  do  basenu,  schody  itp.) 
d)  centrum  UstroniaPolany 
e)  Park  Kuracyjny  (po  imprezach  w  amfiteatrze). 

Jednak  zasadniczy  problem  to  „ D L A C Z E G O "  —  dlaczego  tyle  tych 

papierków,  folii ,  puszek  i  innych  śmieci  zalega  na  ulicach  naszego 
miasta. 
1.  Ilość  koszy  na  śmieci  w  Ustroniu  nie jest  wystarczająca. Gdyby  były 
nowe  kosze  to  proponowal ibyśmy  je  rozstawić: 
a)  nie  ma  ani  jednego  kosza  w jednym  z  bardziej  uczęszczanych  miejsc 

Ustronia  —  od  PKP  Zdrój  do  rzeki  Wisły 
b)  parę  koszy  przydałoby  się  postawić  przy  ul.  3  Maja 
c)  Os.  Manhatan,  ul.  A.  Brody 
d)  centrum  Polany. 
2.  MPGK  zbyt  wolno  opróżnia  pełne  kosze.  Wypełnione  pojemniki 
stanowiły  nasz  częsty  problem  w  czasie  pracy.  Podobno  problem 
stanowi  to,  że  M P GK  posiada  tylko jeden  ciągnik. Czy jest  to  problem 
nic  do  pokonania. 

Być może  trochę papierków  i śmieci  na  ulicach  to dzieło ludzi  którym 
sprawia  radość  wyrzucanie  „czegoś"  pod  siebie. 

Na  koniec  jeszcze jeden  wniosek,  bardziej  optymistyczny.  Ustroń  to 
miasto,  które  da  się  utrzymać  w  czystości.  Nawet  może  ono  lśnić.  Nic 
wystarczy  jednak  tylko  chcieć.  M a t c u $z  .  T o m c k 

2  Gazeta  Ustrońska 



Z  poniedziałku  na  wtorek  tj .  z  22/23.01  zakończył  się  w  Ust ron iu  II 
już  festiwal  Gaudę  Fest.  Była  to  niewątpl iwie  naj lepsza  i  na jsprawniej 
zorganizowana  impreza  jaka  do  tej  pory  odby ła  się  w  Ustron iu.  Przez 
4  dni  Amf i teatr  rozbrzmiewał  muzyką,  śpiewem,  radością  i  modl i twą. 
Przez  4  dni  t rudno  było  wcisnąć  szpilkę  i  amf i tea tr  obl iczony  na  2  tys. 
miejsc  pękał  w  szwach.  Przez  4  dni  cieszyliśmy  się,  że  mieszkamy 
w  Ustroniu.  Do  zobaczenia  w  przyszłym  roku. 

  ćr 

W  poszukiwaniu  pieniędzy  Restaurac ja  „ C z a n t o r i a"  sięgnęła  po 
streaptease  i  to  pokazujący  rosyjskie  wdzięki.  Nie,  nacjonal is tami  nie 
jesteśmy,  natomiast  jesteśmy  przekonani  że nie  każdy  sposób  zdobywa
nia  pieniędzy  wart  jest  pochwały.  Ani  też  każdy  sposób  obnażan ia 
swoich  słabości. 

ir   ¿r 

N a  ś lubnym  kobiercu  stanęli: 
Małgorzata  Cieślar   i  Krzysztof  Husar   z  Ust ron ia 
Irena  Nogawczyk  z  Ustronia  i  Stanisław  Dudka  z  Wisły. 

Naj lepsze  życzenia  od  Gazety  Ustrońskie j. 

iir  *  ir 

Wszystkiego  najlepszego  życzymy  również  kole jnym  jub i la tom: 
Anni e  Nowak,  lat  93,  zam.  ul.  Ka towicka  24 
Anni e  Stec,  lat  80,  zam.  ul.  Gośc ieradowiec  24 
Zuzannie  Cimała,  lat  85,  zam.  ul.  Ź ród lana  48 

tt   tr 

Wzrosły  szanse  na  szybkie  zakończenie  rozbudowy  Szkoły  Pod
stawowej  nr  2  w  Ustroniu.  31.07.  została  bowiem  spisana  umowa 
między  Kura torem  Oświaty  i Wychowania  w  BielskuBiałej  Aleksandrą 
Bargieł  a  Urzędem  Miejskim  w  Ust ron iu  o  udzieleniu  przez  miasto 
kura tor ium  bezprocentowego  kredytu  w  wysokości  875  min  zł  na 
zakończenie  robót.  Kredyt  ma  zostać  spłacony  miastu  do  31.12.1991. 
W  ten  sposób  grudzień  1991  ma  się  stać  terminem  zakończenia  prac 

i  oddania  rozbudowanej  części  do  użytku. 

Jeśli  ktoś  ma  wątpliwości  co  przedstawia  powyższe  zdjęcie  to 
wyjaśniamy  że  nic  innego  jak  ty lko  wnętrze  mieszkania  jednego 
z obywateli  Ustronia.  I  to  nic po  żadnym  katakl izmie  ale  normaln ie  tak 
mieszka  jeden  z  mieszkańców  bloku  admin is t rowanego  przez  Zakład 
Przemysłu  Drzewnego  w  Ustroniu.  Już  jeden  pożar  tam  wybuchł. 
Czekamy  więc  na  drugi.  Nieobca  będzie  nam  również  jakaś  epidemia 
powstała  z brudu  i gnicia.  Mim o  k i lkakrotnych  interwencji  sąsiadów  nie 
było do  tej pory  sposobu  na  owe żarty  z higieny  i przepisów  ppoż.  Może 
teraz  da  się  coś  w  tej  sprawie  zrobić.  Ot,  kraj . .. 

Ci  którzy  od  nas  odeszli: 

Frydery k  Prochaczek,  lat  87,  ul.  O lchowa  la 
Zuzanna  Zwias,  lat  60,  ul.  Ź ród lana  30 
Janusz  Masławski,  lat  58,  oś.  Cieszyńskie  3/59 
Mura s  Józef,  lat.  61,  ul.  Katowicka  24 

20.07.91  r . 
Godz.  12.40.  W y p a d ek  d r o g o wy 
przy  ul.  Równica.  K ie ru jący  sa
mochodem  Volkswagen  Go lf 
BL C  7681  z  Cieszyna  zderzył  się 
człowo  z  F o r d em  T a u n u s em 
BAW4151  z  Niemiec.  S t ra ty 
w  obu  po jazdach  15  min  zł. 
Z  uwagi  na  obrażen ia  ciała  k iero
wy  Gol fa  wszczęto  pos tępowan ie 
wyjaśniające. 

20.07.91  r .  * 
Godz.  13.15.  Kol iz j a  d r o g o wa  na 
ul. 3 Maja.  K ie ru jący  F ia tem  126p 
K A C  3072  na jechał  na  samochód 
Fiat  126p  BL C  3453  z  Us t ron ia. 
Straty  200  tys.  zł, k ie rowca  z  D ą b
rowy  Górn iczej  u k a r a ny  m a n d a
tem  karnym. 

20.07.91  r. 
Godz.  15.00.  Zgłoszenie  kradzie
ży  samochodu  Audi  O L  D A  328 
na  szkodę  obywate la  Niemiec. 
Wartość  s a m o c h o du  20  tys.  D M . 
Samochód  sk radz iono  z  pa rk ingu 
przy  restauracji  M A R A B U . 

20.07.91  r. 
Godz.  20.25.  W y p a d ek  d rogowy 
na  ul.  3  Ma ja.  K ie ru jący  m o t o r o
werem  Simson  K A K  6053  ze 
Świerklan  nie  zachował  os t rożno
ści  przy  wyprzedzan iu  i  d o p r o w a
dził  do  zderzenia  z  s a m o c h o d em 
Dacia  BBH  0485  ze  Szczyrku. 
Motorowerzysta  doznał  ob rażeń 
i  znalazł  się  w  szpi ta lu. 

20/21.07.91  r. 
Z  parkingu  przy  restauracji  Par
kowa  został  sk radz iony  samo
chód  Mercedes  K T G  5273  z  Ka
towic. War tość  po jazdu  40  min  zł. 

23.07.91  r. 
Godz.  18.00.  K ie ru jący  samocho
dem  BM W  7493  z  Us t ron ia  naje
chał  na  tył  s a m o c h o du  Fiat  126p 
K T N  2812  z  D ą b r o wy  Górn icze j. 
Straty  ok.  1 min  zł.  K ie ru jącemu 
samochodem  B M W  z a t r z y m a no 
prawo  jazdy  z  uwagi  na  stan  nie
trzeźwości. 

24.07.91  r. 
Godz.  3.00.  Na  ul.  3  M a ja  w  rejo
nie  Motelu  A lexado  k ie ru jący 
motocyklem  j awa  350  z  Wisły  nie 
posiadający  uprawn ień  do  k iero

wania  pojazdami  na  p ros tym  oo
cinku  drogi  zjechał  na  pobocze 
i  uderzył  w  przydrożny  słup.  Wy
szedł  z  całego  zdarzenia  bez  ob

25.07.91  r. 
Godz.  18.00.  Jadący  z  dużą  szyb
kością  ul.  Katowicką  samochód 
Peugeot  2953  PD  z  Francji  ude
rzył  w  barierkę  mostu  nad  po to
kiem  Bładnicą  z jeżdżając  następ
nie do  rowu.  Straty  w pojeździe  28 
min  zł.  Prowadzone  jest  pos tępo
wanie  wyjaśniające. 

28.07.91  r. 
Godz.  19.00.  Na  ul.  Katowick iej 
w  Nierodzimiu  nieletni  rowerzys
ta  z  Bladnie  nie  zachował  należy
tej  ostrożności  przy  zmianie  pasa 
ruchu  i  zajechał  d rogę  samocho
dowi  Fiat  126p  K T V  4958  z  Żor. 
Samochód  kozio łkował.  Straty 
6  min  zł. 

31.07./1.08.1991  r. 
Włamanie  do  sklepu  konfekcy j
nego  nr  33  PSS  przy  ul.  Daszyńs
kiego.  Sprawca  wybił  koszem  na 
śmieci  szybę  w  drzwiach  wejścio
wych  i dokonał  kradzieży  dresów, 
koszul,  kuponów  firan  itd.  na  łą
czną  kwotę  6  min  zł. 

Komendant 

Gawłowski 

komentuje 

W  dalszym  ciągu  u t rzymuje  się 
duże  zagrożenie  wypadkowe, 
szczególnie  na  trasie  prze lo towej 
Skoczów—Wisła.  T rasa  ta jest  ba
rdzo  przepełniona,  na  odc inku  od 
Ustronia  i  po  prostu  n iedostoso
wana  do  tak  wysokiego  natężenia 
ruchu.  Szczególnie  teraz  w  czasie 
wakacji  obserwuje  się  ba rdzo  du
żo  samochodów  zagranicznych, 
k tóre  korzystając  ze  swej  mocy 
silników  jeżdżą  bardzo  szybko 
stwarzając  zagrożenie.  Ape lu ję 
o  ostrożność  i  n iebrawurową  jaz
dę.  Nie  ma  natomiast  żadnego 
wytłumaczenia  dla  k ierowców  za
siadających  do  s a m o c h o d ów 
w  stanie  nietrzeźwym.  Będziemy 
więc  nasiłać  kontro lę  trzeźwości 
prowadzących  pojazdy,  bo  tu  ape
le  nie  pomagają. 

Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej zaprasza  rodziny  które 
zechciały  by  przyjąć jedno  lub  dwoje  dzieci  z  Czarnobyla  na 
wypoczynek  w  okresie  od  31.08—15.09  br. 
Chętni  mogą  się  zgłaszać  w  terminie  do  15 sierpnia. 
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GAUDE  FEST 

Temat  festiwalu  Gaudę  Fest  '91  oparty  został  na  Orędziu 
Ojca  św.  do  Młodzieży  całego  świata  z  okazji  VI  Światowego 
Dnia  Młodzieży;  spotkanie  młodzieży  z  papieżem  odbędzie  się 
15 sierpnia  na  Jasnej  Górze. 
Mottem  spotkania  są  słowa: 
..Otrzymaliście  ducha  przybrania  za  synów"  (Rz  8,15).  Jest  to 
najgłębsza  i zaszczytna  tajemnica  chrześcijańskiego  powołania 
oraz ważne zadanie do wypełnienia — stać się dzieckiem  Bożym. 
Jesteśmy synami  dzięki  Duchowi  Świętemu,  który  hojnie  i  dar
mo  nas obdarowuje,  ,,albowiem  nie  dal  nam  Bóg  ducha  bojaźni, 
<ilc  mocy,  miłości,  trzeźwego  myślenia"  ( 2 Tm  1,7). Te  trzy  dary, 
/  klórych  wypływają  zadania  będziemy  rozważać  w  trzy  fes
tiwalowe  dni. 

O t i M u  ̂ f r p t t u ^ A ^ i c
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Inauguracja 

19  lipca  1991  r.  o  godzinie  19.00  (z  minutami!)  „ w  pięknym, 
krajobrazowym  Ustroniu"  poczuliśmy  wiatr  historii:  II  Ogól
nopolski  Festiwal  twórczości  Religijnej  G A U D E  FEST  '91 
wystartował  (jak  głosi  stugębna  plotka  —  nagłośnienie  za
spało...)  a  po  nim  Hymn.  Podniosła  uroczystość  „ w  uroczej 
dolinie  Wisły"  okraszona  suto  patosem  lejących  się  potokiem 
słów, rozpocząli nasi konferasjerzy Kuba Abrahamowicz  i Edek 
Nalepa, którzy sentymentalnie  nawiązali do  roku  ubiegłego,  ale 
to  wszystko  były  tylko  przedbiegi.  Właściwego  otwarcia  doko
nali  Ksiądz Proboszcz  Leopold  Żielasko  i Pan  burmistrz  miasta 
Ustronia  Andrzej  Georg. 

„Pragniemy  nasz  festiwal  złożyć  w hołdzie  naszemu  papieżo
wi  Janowi  Pawłowi  I I . . ." 
ZACZĘŁO  SIĘ!... 

W  koncercie wieczornym  m.in.  recital Józefa Skrzeka  i występ 
zespołu  „Continental  Singers".  Goście  z  Holandii  to  między
narodowy,  światowej  sławy  zespól  wokalnoinstrumentalny 

o  bogatym  dorobku.  Koncertuje  na  całym  świecie.  Na  swoim 
koncie  mają  sporą  ilość  longplayów  z  muzyką  o  charakterze 
typowo  amerykańskim,  zahaczającym o  wszystkie  style.  Głów
ną  siedzibą  zespołu  są  Stany  Zjednoczone,  ale  i  Europa,  bo 
trzeba  zaznaczyć,  że cały  Continental  Singers  składa  się z kilku 
mniejszych  grup  koncertujących  równocześnie  w  różnych  częś
ciach  świata. 

Dziś  gościmy  grupę  z  Holandii,  międzynarodową,  nawet 
egzotyczną  ( z w r a c a my  u w a gę  na  j edną  ze skrzypaczek  —  Czesz
kę  z  pochodzenia  oraz  jednego  Węgra!).  Zespół  nie jest  tylko 
zespołem  muzycznym, jest  przede wszystkim  grupą  ewangeliza
cyjną,  dla  której  muzyka  i  śpiew  są  tylko  pretekstem,  narzę
dziem  głoszenia  Ewangelii  Jezusa. 

To już  drugi  dzień  festiwalu.  Dzisiejszym  tematem  rozważań 
jest  dar  MOCY.  „Ni e  lękajcie się świętości" mówił Jan  Paweł  II 
w  Santiago  de  Compostela  w  1989  roku.  Musimy  zrozumieć 
czym  jest  ŚWIĘTOŚĆ. .. 

AMFITEAT R  —  w  programie  m.in.  jest  zespół  zagraniczny 
„King' s  Kids  Internat ional"  —  to  dzieci  z  różnych  krajów 
świata,  tworzące  barwne  widowisko  we  wszystkuch  kolorach 
tęczy.  Pochodzący  z  USA,  Niemiec,  Holandii.  Nazwa  zespołu 
obejmuje  kilk a  grup,  przedstawiających  ten  sam  program. 
W  ustrońskim  amfiteatrze  wystąpi  również  dwójka  dzieci 
z  Polski.  Siedzibą  organizacyjną  jest  Hamburg. 

S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 
U K R A D Z I O N O  130  FESTUSIÓW  (kup  i  schowaj)  ir  Za

kwaterowano  około  1283  rozentuzjazmowanych  wielbicieli 
Gaudę  Festu  Gościmy  około  250  wykonawców  (bez  gwiazd 
i  zespołów  zagranicznych)  &  Skąd  jesteśmy?:  Wejcherowo, 
Warszawa,  Opole,  Łódź,  Bochnia,  Andrychów,  Jarocin,  Tar
nów, Gdańsk,  Kalisz  i Śląsk  it „Nasze  kwatery  i pola  namioto
we są  z gumy"  —  szef  noclegów  J.  Błaszczok.  Jest już  z nami 
TV Katowice & Wczoraj przez amfiteatr przewinęło się ok. 5000 
osób  Pytanie  do  właściciela  wiśniowego  „malucha"  uszko
dzonego  przez  zespół  „Continental  Singers  and  Orchestra"  tuż 
przed  koncertem:  jak  tam  zderzak? 

ckrAn/IAAA/lA/ l 
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,.abyście  się  wzajemnie  miłowali,  jak  Ja  was  umiłowałem  " (J 
15,12).  Te  wspaniałe  słowa  Janowe  powinny  dzisiaj  zająć 
miejsce  w  naszych  sercach.  Musimy  zrozumieć  jak  budować 
BRATERSKĄ  MIŁOŚĆ. 

NIEMEN! 
„T O  JEST  SANKTUARIUM ,  CHOCIAŻ  NI E  MA  TU 
MIEJSCA  SAKRALNEGO.  MYŚLĘ,  ŻE  CI  MŁODZ I  LU 
DZI E  CZUJĄ  TO SAMO — PRZECZUWAŁEM  TO.  WŁAŚ
NI E  DLATEGO  TU  PRZYJECHAŁEM.. ." 
Słowa  te  wypowiedział  Pan  Czesław  Niemen  tuż  po  koncercie, 
kiedy z amfiteatru wciąż rozlegały  się burze  oklasków.  Pomimo 
ogromnego  zmęczenia  skierował  te  słowa  do  Was  —  czytel
ników  FESTUSIA. 

Będziemy  w  TV 
„Jest  z nami TV  Katowice" — podaliśmy  wczoraj w  serwisie, 

a  oto  szczegóły:  Pokażą  nas  2 sierpnia,  w  godzinach  popołud
niowych,  w  programach  II  i  II I  w  półgodzinnym  programie. 
VT iektóre piosenki nagrywają, by później wykorzystać je w  „tele
.yskach"  (sic!)  w programach  katolickich.  „Ni e  spodziewałem 

się  czegoś  takiego,  jestem  tu  po  raz  pierwszy  i  bardzo  mi  się  tu 
podoba.  Podobno  jest  tu  więcej  ludzi,  niż  na  jakichkolwiek 
koncertach  w  Ustroniu...  (Pan  operator). 

DZI Ś  W  AMFITEATRZ E 
m.in.  rockopera  zespołu  „Blask"   i zespół  zagr.  „Gospel  News" 

Mówi  Józef  Skrzek: 
Czym jest  dla  Pana  muzyka 

religijna ? 
J.S.:  Jest  dla  mnie  czymś  po
ważnym,  kojarzy  mi  się  z  re
fleksją, ze  skupieniem.  Dlate
go,  jak  tu  (w  amfiteatrze)  za
grałem —  poczułem  się  trochę 
dziwnie.  Ja  też  gram  różne 
„bigbeaty",  gram  różne  „he
avymetale",, jarociny"  —  to 
wszystko  może  być —  ale  gdy 

chodzę  do  kościoła  gram 
normalnie  muzykę  religijną. 
Jak  tu, np. w piątek, po  „Con
tinentalach",  miałem  grać,  to 
wiedziałem,  że  musi  to  być 

krótkie i zwięzłe. I tak  zrobiłem. 
Nie chciałem  się bawić w  „pod
lizywanie"  —  bo  uważam,  że 
muzyka  nie  może  się  podlizy
wać.  Ona  jest  po  to,  żeby 
otworzyć wnętrze, żeby się sku
pić,  odejść  w  modlitwę.  I  jeżeli 
będziemy  się  muzyką  religijną 
podlizywać  —  to  już  jest  takie 
trochę  ckliwe.  Nie  wtrącam  się 
—  bo  każdy  —  może  robić 
i będzie  robić  swoje,  każdy  ma 
swoje  prawo.  Ale  ja  pozwolę 
sobie  mieć  swoje zdanie  na  ten 
temat.  Tak  uważam  —  bo  tak 
się  wychowałem. 

K. ZANUSSI  DLA  CZYTELNIKÓW  FESTUSIA 

„Przede  wszystkim  cieszę  się,  że  przychodzą,  że  przyjeżdżają. 
Chciałbym  bardzo, żeby  byli  twórczy wszyscy w swoich  żywotach 
najrozmaitszych  —  twórczy  nie  tylko  przy  tym  festiwalu,  ale 
i w życiu. Chodzi  o coś więcej niż życie artystyczne.  Tego  bym  im 
życzył  bardzo." 

MIESZANINY  FESTIWALOWE 
Mała  Iza,  duże  oklaski   Nie  gra  orkiestra  bez  maestra 

?  Zespół „ W sercu Kościoła"—„niespadły  śnieg" (!?)—co na  to 
Miodek  Przy  Kasi  Biel ruszyło nawet  TV  Siwy: czemu  to jest 
nejlepszy  festiwal  na  świecie...  FESTUŚ:  Jak  Ci  się  podoba 
Gaudę  Fest?,  L. Kozik:  FAJNIE  JEST... —  M.  Pelc:  MOW  DO 
MNI E  DUŻYM I  LITERAM I  (GAUDĘ  —  HAJ...?)  JUDYTO, 
Z  Bogiem!   Pytanie  do  Skrzeka:  „Od  kiedy  interesujesz  się 
muzyką?"  „Od  b a jt  la.

W  ostatnim  dniu  festiwalu  słowa  o  wyzwoleniu:  ,,Poznacie 
prawdę,  a prawda  was  wyzwoli,,  (J  8,23).  Musimy  zrozumieć  co 
znaczy  WOLNOŚĆ. 

IZA 

FESTUŚ:  Jak  się czuje  kobie
ta  —  dyrygent  na  scenie? 
Iza  H.:  Dziwnie,  trochę  dziw
nie.  To  jest  mój  debiut  na 
scenie  —  jako  dyrygent  or
kiestry  —  ale  czuję  się  na
prawdę  dobrze. 
„F" :  Odpowiada  Ci  ta  rola? 
I.H.:  Odpowiada  mi  rola  dy
rygenta,  „machacza"... 
„F" :  Twój  najtrudniejszy 
i  najśmieszniejszy  moment  na 
scenie. 
I.H.:  Pierwsze  wejście.  A  naj
śmieszniejszy  —  gdy  spadają 
mi  nuty. 
„F" :  Dlaczego  widujemy  Cię 
tak  rzadko? 
I.H.:  Nie  jestem  pierwszym 
dyrygentem.  Chociaż  nie  zna
czy  to,  że  jest  tu  dyrygent 
pierwszy,  drugi  lub  trzeci. 

Chodzi  o to, że każdy z nas  ma 
swoje  utwory  —  a  najwięcej 
piosenek, które mnie  przypad
ły w udziale jako  dyrygentowi, 
pasuje  tematycznie  do  dnia 
dzisiejszego  —  właśnie  dziś 
będą  grane. 
„F" :  Kto  aranżował  te  utwo
ry? 
I.H.:  Moi  przyjaciele —  Rafał 
Jarczewski,  Małgorzata  Ro
manowska,  Zbigniew  Imioł
czyk, Andrzej Marciniec  i  pan 
W.  Świderski. 
„F" :  I  Ty,  Iza  Holeczek.  Co 
powiesz  o  orkiestrze? 
I.H.: Jest wspaniała,  na  próbie 
nie jest  tak jakbym chciała,  ale 
na  scenie  są  niezawodni. 
„F" :  Co  chciałabyś  powie
dzieć czytelnikom  „Festusia"? 
I.H.:  Dziękuję,  że  mnie  zau
ważyła. 

POSZUKIWANY 
Facet:  Panie  Czesiu,  ja  za  Panem  jeżdżę  od  23  lat. 
Cz.  Niemen:  Co  Pan  chce  przez  to  powiedzieć? 

NOWOŚĆ  W  PROGRAMIE 
Zmiany w wieczornym'koncercie,  o których  FESTUŚ już  wie: 

20.30  Rozpoczęcie,  zespół  „Spes",  około  21.30  Marek  Grechu
ta,  następnie  „Przemienienie"  i  „Cele  —  brat  Singers". 

PECH  Z  Cieszyna 
Gasną  światła,  ciszę  przerywa  muzyka.  Ciemność  łamią  dwa 

rzędy  palących  się  świeczek,  po  przeciwległych  stronach  kame
ralnie  umieszczonej  sceny:  kwiaty.  Czerwone  róże  wkompono
wane  w  Gwiazdę  Salomona  i  drut  kolczysty.  Naprzeciw  inny 
kwiat  —  tworzony  przez  mimów.  Zapala  się  światło,  kwiat 
ożywa. 

Narracja  słowna  wprowadza  nas  w  świat  Doktora.  Po
znajemy Janusza  Korczaka.  Ale  tragedii  jego  dzieci  nie  można 
opisać  żadnym  słowami.  Pantomima  wyręcza  słowa.  Kontrast 
między  zabawą  dzieci  —  zwykłą  wycieczką,  a  drogą  na  śmierć. 
Walka  dziecięcej zieleni  z czernią  brutalnego  świata.  I  ostatnia 
scena,  śmierć  dzieci  —  grana  poza  granice  wytrzymałości 
widzów.  Milkni e  marsz  żałobny  Chopina,  kończy  się  spektakl. 
Na  koniec  wypada  życzyć  mimom  z  Cieszyna  wytrwałej  pracy 
w  drodze  do  doskonałości. 

T.M.P.P. 

Sponsorzy  GA U DE  FES TU 
Estrada  Śląska,  Urząd  Wojewódzki  w BielskuBiałej,  Ksiądz 

Proboszcz  Leopold  Zielasko,  Lucjan  Siwczyk,  Michał  Bożek, 
Pan  Bartnik  z  Mikołowa,  Janina  Małecka,  United  Bussines 
Group. 
Dziękujemy  wszystkim  składającym  ofiary  materialne  w  koś
ciele  św.  Klemensa  w  Ustroniu. 
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ZBIÓRKA YOgłoszenia  drobne 

Zamienię  komfo r t owe  własn.  mie
szkanie  obok  Stad.  Ś ląsk iego 
w  Chorzowie  33  m2  na  p o d o b ne 
w  Ust ron iu  lub  okol icy.  Tei. 
419540. 

Wynajm ę  par ter  budynku  75  m : 

—  4  poko je,  gaz,  CO.  w o d a.  siła. 
N a d a je  się  na  sklep,  hu r town ię, 
zakład  krawiecki  i  inne.  U s t r o ń, 
ul.  Daszyńsk iego  (dawniej  22  Lip 
ca)  naprzeciw  piwiarni  Bar tek. 
W i a d o m o ść  Jast rzębie  tel. 
717679.  Stanis ław  Koz ik. 

Sprzedam  kon tener  z  b lachy  fal is
tej.  Andrzej  Ma jewski  Po lańska 
109.  Teł.  służb.  3467. 

Sprzedam: 
—  Okna  2.08  x  1.50  7  szt.,  nowe, 
—  o rgany  —  4  ok tawowe,  szero
kok lawiszowc.  nowe, 
  rad iood twarzacz  samochodo

wy  z  ko lumnami,  nowy, 

  F iat  126p  —  1980.' 
Us t roń,  ul.  Akac jowa  80,  tel. 
grzecz.  2358. 

Poszukuję  kawalerki  do  wynajęcia 
n.i  terenie  Us t ron ia  lub  Skoczo
wa.  K o n t a k t,  Us t roń,  ul.  Chab
rów  12  4. 

Sprzedam  CZ350.  przebieg  2500 
km.  Us t roń  ul.  Skoczowska  142, 
tel.  2794. 

Sprzedam  mo to rower  Suzuki. 
Go leszów,  ul.  S łonecna  15/3. 

Zarząd  iMiasta  Ustronia  ogłasza 

P R Z E T A R G 
na  najlepszą  ofertę (pod  względem  ekonomicznym  i kon
cepcyjnym) kompleksowego zagospodarowania stałych od
padów komunalnych  połączonego z segregacją  śmieci i eks
ploatacją  wysypiska  w  Ustroniu. 
Oferty  należy  składać  w  terminie  do  15  sierpnia  br, 
w  zalakowanej  kopercie  w  napisem  , ,OFERTA"  w  sek
retariacie  Urzędu  Miejskiego.  Bliższe  informacje  można 
uzyskać  w  pokoju  nr  7,  tel.  3467 

U R Z Ą D  MIAST A  w  USTRONI U 

prosi  o  zgłaszanie  (pilne)  ofert  na  dzierżawę 

Kina  „Uciecha"  w  Ustroniu 
Ofer ty  sk ładać  proszę  w  Urzędzie  w  sekretariacie  I  p.  pok.  12 

w  godzinach  od  8.00—15.00.  Termin  sk ładania  ofert  do  26.08. 

Miejski  Dom  Kultury  w  UstroniuJaszowcu 
organizuje  >v  dniu  10.08.1991  r. 

/ K l s s  OakacjL 

które  odbędą  się 

w  amfiteatrze  ustrońskim  o  godz.  16.00. 
W  progranie  wezmą  udział  gwiazdy  estrady  i  kabaretu: 

Renata  Górecka,  Lidia  Bogaczówna,  Renata  Świerczyńska, 

Krzysztof  Piasecki,  Jan  Płócienniczak,  Andrzej  Zaucha. 

Ponadto  pokaz  mody  firmy  „Krzysztof'. 

Grać  będzie  zespół  wokalnomuzyczny  „DELTA " 

Konkurs  prowadzi:  Tadeusz  Drozda. 

Koronę  laureatce  wręczać  będzie  Miss  CzechoSłowacji 

Renata  Górecka. 

Kandydatki  chcące  wziąć  udział  w  Wyborach  na  MISS 
WAKACJI  zapraszamy  na  eliminacje  w dniu 9.08.91 o godz. 

17.00  do  Domu  Kultury  „Kuźnik"  w Ustroniu. 
Dla  laureatek  przewidziano  cenne  nagrody. 

Cena  biletów: 
w przedsprzedaży  25  tys.  zł,  w dniu  imprazy  30  tys. zł 

SZYK  I ELEGANCJA  TO  „FILIGRAN' 

To  wszystko  możesz  nabyć  w nowo  otwartym  sklepie 

Wywieszasz  ogłoszenie  w mieście? 
Przynieś  je  też  do 

ogłoszeń  i  reklam  w  Gazecie  Ustrońskiej 

Ogłoszenia  drobne  —  do  10 słów  bezpłatnie,  powyżej  10 
słów  —  1000  zł  za  słowo 

Ogłoszenia  ramkowe  — 4000  zł za  1 cm2. Przy  kolejnym, 
powtórnym  zamieszczeniu  ogło
szenia  ramkowego udzielana jest 
10%  zniżka 
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Kontynuujemy  druk  miniatur  prof.  Jana  Szczepańskiego, 
które  ukazały  się  w  zbiorze  pt.  „Korzeniami  wroslem 
yv  ziemię". 

Krajobraz 
Świat  mojego  dzieciństwa  byl  mały  i  niekształtny.  Tuż  za  domem 

zamykał  go  stożek  Żoru,  góry  sławnej  z  powodu  Piniężnej  Dziury 

znajdującej się  na  jego  stoku.  Na  prawo  wznosił  się  znacznie  wyższy 

szczyt  Równicy,  trochę  cofnięty,  i  jej  grzbiet  spadał  przez  Wysznią 

Kępkę  nisko,  aż  do  Skalicy,  nad  rwący  bieg  Wisły.  Za  rzeką  wysoko 

wznosił się długi  groń  Wielkiej Czantori i,  w której w jakiejś jaskini  spali 

rycerze.  Sprawa  nie  była  tak  jasna  jak  z  Piniężną  Dziurą,  gdzie  diabeł 

trzymał  złoto  i gdy  na  Wielkanoc  znowu  odezwały  się dzwony,  wynosił 

je  suszyć  na  wiosenne  słońce.  Wszyscy  wiedzieli,  gdzie  ta  dziura  jest, 

wielu  chodziło  w  Wielkanoc  prosić  diabła  o  złoto  i podobno  niektórzy 

nie  wracali  z  pustymi  rękami.  Lecz  śpiących  rycerzy  nikt  nie  widział. 

Między  Skalicą  i Czantorią  niebo  spadało  szybko  i nagle  w  lukę  między 

górami, z Wielkiej Czantorii  łąki na szczycie przechodziły  w las na  Małej 

Czantorii,  a potem  niebo  przesuwało  się na  pas opadających wzgórz,  za 

tórymi  zachodziło  słońce  i  tam  za  Goleszowską  Górką  opadało 

łagodnie  i zamykało  świat  wzniesieniami  za  Skoczowem. 

Centrum  tego  świata  znajdowało  się  na  Zawodziu,  w  Brzezinie, 

zaczynającej  się  tuż  za  płotem  koło  stodoły,  na  podwórku  między 

domem  i stodołą.  Nad  stodołą  ogromne  lipy  i jasienie  —  stoją  tam  do 

dziś  —  jako  najwyższe  drzewa  w  okolicy  nadawały  obiektywny  sens 

i  ważność  temu  centrum.  Tu  także  niebo  było  najwyżej  i  z  trudnością 

wyobrażaliśmy  sobie  ludzi  na  nizinie,  w  Skoczowie,  którym  niebo 

spadało  na  głowy.  Po  drugiej  stronie  domu  stała  obora  i  chlewiki  dla 

Góry 
Góry  były  zupełnie  inną  jakością  niż  uprawione  pole  czy  płynący 

w  dolinie  potok.  Najpierw  były  czymś  w  rodzaju  płaskiej  ściany 

zamykającej  świat.  Potem  okazało  się,  że  są  plątaniny  zboczy,  grzbie

tów,  dolin,  że  są  siedzibą  zarówno  ludzi,  jak  i nieczystych  mocy.  Góry 

i  lasy  były  arcyksiążęce,  pańskie  i  los  ludzi  podgórskich  zależał  od 

wielkiej  mocy  nieznanego  pana.  Las  stanowił  siedlisko  zwierzyny 

  tych zwykłych  zajęcy, saren,  borsuków, ale także czasami  zjawiały  się 

w nim wilk i siejące postrach  i czyhające na  ludzi. W górach  była  Piniężną 

Dziura,  śpiący  rycerze,  nocami  z  lasu  wychodziły  na  pole  nocznice,  by 

światełkiem  zwodzić  zbłąkanych  ludzi. 

Al e  las  był  przede  wszystkim  domeną  silnych  mężczyzn,  którzy 

chodzili  tam  z  piłami  i  siekierami  ścinać  drzewa  i spuszczać  odrąbane 

tromy  po  zboczach  w  dół,  co  wymagało  siły  i  zręczności,  iluż  ludzi 

przypłaciło  nieumiejętne  zachowanie  trwałym  kalectwem.  Góry  pierw

sze  zwiastowały  zimę  śniegiem  na  szczytach,  na  ich  szczyty  najpierw 

padało  słońce,  one  zwiastowały  pogody,  posuchy  czy  deszcze. 

Góry  i  las  stanowiły  jedno.  Las  na  równinie  (zobaczony  później)  nie 

był prawdziwy.  Las  to smreki  i jedle  rosnące na  kamienistych  zboczach. 

To  wytwór  gór  i ich  podstawowa  część składowa.  Potem  okazało  się,  że 

w  górach  są  także  łąki  i  szałasy  z  owcami,  ale  las  był  żywą  emanacją 

górskich sił. Góry  wynosiły  las wysoko  i stały  tak  albo w słodkim  świetle 

słońca,  albo  huczące  wichrem  i  zamiecią  śnieżną,  zakryte  gęstą  mgłą 

—  zawsze  wyniosłe  i  obojętne,  ale  ciągnące  z  nieodpartą  siłą.  Miały 

bowiem  wielką  moc  podnoszenia  nieba  i Rozszerzania  świata.  Pokazy

wały, że za  Czantorią  są  inne jeszcze  góry, za  Goleszowską  Górką  jakiś 

inny  świat,  a  za  Skoczowem  plaski  kraj,  zwany  przez  rodziców  Żabim 

Krajem.  Nic  ciekawego.  Żaby  zawsze  były  obrzydliwe. 

Najpierw chciało  się  wejść  na  szczyt,  by  dotknąć  ręką  niebo.  I  to  już 

pozostało  na  całe życie —jakiegokolwiek  nieba  chcesz dotknąć,  musisz 

wejść  na  szczyt,  to  znaczy  pokonać  swoją  słabość,  zmęczenie,  znie

chęcenie,  musisz  chcieć  i  potraf ić.  Piąć  się  mozolnie  kamienistym 

świń. A  koło obory  buda  psa. Taki  był naturalny  porządek  świata,  dom, 

stodoła,  obora,  chlewiki,  buda  dla  psa,  płot  koło  sadu,  ogródek 

z jarzynami  i kwiatami.  Płoty  gdzie  trzeba,  furtki , dom  sąsiada  za  jego 

sadem  i  u  niego  też  stodoła,  obora  i  buda  dla  psa.  Do  tego  świata 

należały  kury, gęsi. krowy,  prosiaki,  wielkie świnie  i pies na  tych  samych 

zasadach  co  ludzie,  z  tym jednak  że  miały  one  znacznie  więcej praw  niż 

ludzie.  Bo ludzie byli przede wszystkim  po  to, aby  „robić  kole  dobytku". 

Za  płotami  sadu  i  grodzeniami  dla  świń,  gdzie  stał  także  wiatrak, 

rozciągały  się  pola,  „długie  gony"  bo  sięgały,  przecinane  miedzami,  aż 

do  usypów,  czyli  urwistych  brzegów  Wisły,  podmywały  corocznymi 

powodziami.  Tc  pola  były  żywym  obrzędem,  świadectwem  jedności 

człowieka  i  ziemi,  o  nie  należało  dbać  i  im  ofiarowywać  siły,  pot 

i zdrowie,  urodę  i wszystko,  co  człowiek  miał  do  dania  — żeby je  zorać, 

skopać  kopaczkami,  plewić,  wybierać  z  nich  kamienie,  rosnące  z  upo

rem.  Co  roku  na  wiosnę  zbierano  te  kamienie  i wynoszono  koszami  na 

drogi, ale w ciągu  roku  odrastały  i w następną  wiosnę było  ich  tyle  samo. 

Późną  wiosną  pola  mieniły  się  i  srebrzyły  —  z  Kępy,  spod  Żoru 

patrzyłem  długo, jak  falują z wiatrem  i wyobrażałem  sobie,  że tak  falują 

nie  widziane  morza.  Od  wysypanych  kłosów  do  ściernisk  —  taki  był 

rytm  długich  miesięcy,  w  których  jeden  dzień  bywał  epopeją  trwającą 

wieczność. 

Ten  krajobraz  był  przede  wszystkim  pełen  słońca,  które  zostało  pod 

powiekami  do dziś. Zdarzały  się oczywiście  i dnie chmurne,  i deszcze,  ale 

najmocniej  pamięta  się  słońce  i  burze.  Burze  wyskakiwały  najczęściej 

z Goleszowskiej  Górki  i szły  najpierw  białawym  pasmem  na  tle  czarnej 

ławy  chmur.  Rozświetlały  je  smugi  ognia,  sklepił  potężny  grzmot. 

Niosły  wichurę  walącą  zboża  i  łamiącą  drzewa,  rozrzucającą  snopy 

z mondeli  czy siano z orstwi.  Nie  istniały w naszym  świecie,  przychodziły 

skądinąd,  spoza  naszego  świata,  były  przejawem  zła  tej  obcości  spoza 

naszego  świata.  Gdyż  wszystko  co  nic  nasze,  mogło  być  złe  i  groźne. 

Nasz  świat  był  najdoskonalszy,  a  ponieważ  nasz  dom  stał  w  jego 

centrum,  więc  w  tym  domu  było  wszystko  najlepsze  na  świecie. 

zboczem  lub  brnąć  w  buczynowym  liściu  i  wierzyć,  że  nagle  las  się 

skończy, wzejdzie łąka  na grzbiecie  i świat  się otworzy  daleki   ale  niebo, 

to  dla  którego  się  męczyłeś,  odsunie  się  znowu  wysoko,  aż  wreszcie 

zrozumiesz kiedyś, że nieba  nigdy nic dotkniesz.  Ale góry miały z niebem 

jakiś  pakt.  Niebo  otula  je  chmurami  aż  do  podnóży.  Rankami,  gdy  za 

Równicą  zasrebrzyła  się  zorza,  góry  rysowały  się czarno  i ostro,  jakby 

one  wchłaniały  ciemność  nocy.  Może  to  one  zjadały  ciemność  i  po

zwalały  wzejść słońcu? Góry  zmieaiały  wygląd  razem  z niebem. A  niebo 

było  przecież  synonimem  Boga,  bo  on  w  nim  mieszkał  i kształtował  je, 

a  zatem  i  góry  uczestniczyły  w  tej  boskości  nieba. 

Góry  umiały  przekształcać  świat,  wysoko  na  ich  zboczach  rosła  inna 

trawa,  rosły  inne  drzewa,  a  buki,  które  w  dolinie  potoku  były  potężne 

i rozłożyste, na  szczycie Równicy  robiły  się małe, krępe, zwinięte w sobie 

— bo część swojej siły musiały  oddać  górze,  na  której rosły.  I ludzie z gór 

byli  inni  — j a k by  część  siebie  musieli  oddać  górom,  otrzymując jednak 

coś  za  to  w  zamian.  Nigdy  nie  mówili  o  tym,  ale  to  było  oczywiste, 

wpisane  na  ich  pooranych  twarzach,  żc  noszą  w  sobie  część  tego 

górskiego  świata  i jego  wielkości.  Żyli  ciężko,  bo  w górach  był  początek 

wody  i  koniec  chleba.  Al e  domykali  chmur,  żyli  na  pograniczu  nieba, 

żyli  w  przymierzu  z  lasem,  więc  mieli  w  sobie  coś  z jego  inności. 

Od  Równicy  na  południe,  wschód  i  zachód  roztaczał  się  Beskid, 

poryty  dolinami  rzek  i  potoków,  pokryty  lasem,  osnuty  płachtami 

mgieł. Trwał  ponad  zmianami  pokoleń.  Wieczorami,  w jesienne  szarugi, 

gdy  rodzice  i sąsiedzi  rozmawiali,  góry  w  tych  rozmowach  były  zawsze 

obecne,  bo  do  nich jeździli  dziadowie  z końmi  po drzewa,  tam  spotykali 

gwałtowne  burze,  zamiecie,  wilki ,  nocznice,  gdzieś  tam  w  „zadkach", 

czyli  w  głębi  gór  w  dalekich  dol inach  potoków,  odległch  i  bezludnych, 

gdzie  stały  jedle  tak  potężne,  że  czterech  chłopów  nie  mogło  ich  objąć 

rękami,  a  pod  tymi  jedlami  nawet  po  tygodniu  deszczu  było  sucho, 

oczywiście  te jedle miały jakieś ucieleśnione  nadzwyczajne siły gór  i lasu, 

które  pozwalały  im  tak  rosnąć.  Dzieci  słuchały  tych  opowiadań  skulone 

w kłębek  na  ławie za  stołem,  w kręgu  światła  lampy  naftowej stojącej na 

dnie  odwróconego  garnka.  Za  oknem  było  czarno,  a  z  opowiadań 

wyłaniały  się  góry  niesamowite,  potężne,  wszechmocne  —  boskie 

i  arcyksiążęce  —  co  prawie  wychodziło  na  to  samo. 
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Po  kilk u  tygodniach  zasłużonego  wypoczynku,  w  sobotę  —  10 
sierpnia  —  wznawiają  rozgrywki  pi łkarze  K S  „Kuźn ia".  Przypomnij
my,  że  w  poprzednim  sezonie  drużyna  seniorów  uplasowała  się  na 
6  miejscu  w  tabeli  rozgrywek  —  po  bardzo  udanej  rundzie  wiosennej. 
Ambicją  zawodników  jest  zajęcie w  najbliższych  rozgrywkach  1 miejsca 
i wywalczenie  awansu  do  ligi  międzyokręgowej.  Byłby  to  ładny  prezent 
dla  sportowców,  działaczy  i sympatyków  klubu  w jubileuszowym  —  70. 
roku  działalności,  który  obchodzić  będziemy  w  1992  roku.

Nie  będzie  to  jednak  łatwe.  Sytuacja  f inansowa  klubu  ulega  pogor
szeniu. Nie uzyskano zgody  burmistrza  miasta  na eksploatację  parkingu 
koło  boiska  sportowego.  Klub  do  tej  pory  nie  otrzymał  odpowiedzi  na 
wystąpienie w  tej sprawie  skierowane  do  burmistrza,  a  z  telefonicznych 
konsultacji  wynikało,  że  może  liczyć  jedynie  na  10%  utargu  z  opłat 
parkingowych.  Rozumiemy  jednak,  że  problemem  nr  1 w  Ustroniu  są 
śmiecie. 

W  nadchodzących  rozgrywkach  ligi  okręgowej  weźmie  udział  16 
drużyn.  Podajemy  terminarz  meczy,  które  odbędą  się  na  boisku 
w  Ustroniu: 

16.00  K S  „Ka lwar ianka" 
16.00  „Skawa"  Wadowice 
16.00  „Kosza rawa"  Żywiec 
15.00  LZS  „Stanis ławianka" 
15.00  KS  „Che łmek" 
15.00  LK S  Brenna 
14.00  „Czarn i"  Żywiec 
14.00  G KS  „Morc inek" 

Na  każdym  meczu  wśród  nabywców  biletów  będą  rozlosowywane 
nagrody.  Serdecznie  zapraszamy  wszystkich  sympatyków  i  kibiców 
piłk i  nożnej. 

K S  „Kuźnia "   Zatrudn i  gospodarza  boiska,  tel.  2412 

"7, 
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10.08.91  sobota 
18.08.91  niedziela 
31.08.91  sobota 
15.09.91  niedziela 
28.09.91  sobota 

5.10.91  sobota 
19.10.91  sobota 
2.11.91  sobota 
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Wakacyjny 
półmetek 

Lipiec już  za nami.  Czas na niewie
lkie  podsumowanie. 

Zacznę  od najbardziej  trywialnego 
lematu  —  pogody.  Pogoda  nie  jest 
zla.  choć mogłaby  być  lepsza.  Sionko 
nas grzeje,  czasem  —  może  za  często 
—  popada,  ale  w  ostatecznym  roz

rachunku  powoli  wszystko  dojrzewa  i  oby  tak  dalej. 
Pogoda  może  w lipcu nie jest  na  102, ale atmosfera  iv Ustroniu  w lipcu była 

wspaniała.  Zawdzięczaliśmy  ją  dwóm  imprezom:  Kabaretowisku  i Festiwalowi 
Gaudę Fest.  Niestety  niewiele  mogę napisać  na temat  tej pierwszej.  Nie  miałam 
okazji  brać w niej udziału.  Mam  jednak  nadzieję,  że  Ci, którzy  zdecydowali  się 
pójść na te humorystyczne  spotkania  bawili się dobrze.  Mogę natomiast  napisać 
coś  więcej  o  Gaudę  Fest.  Nie  będę  się  tutaj  zajmować  stroną  organizacyjną 
całego  tego  przedsięwzięcia.  O  to  należałoby  spytać  tych,  którzy  korzystali 
z  niej  w  większym  zakresie.  Na  zewnątrz  nie  wyglądało  to  żłe,  choć  moje 
zastrzeżenia  budzi sposób  w jaki  odbywały  się seanse filmowe.  Były  one bardzo 
reklamowane,  filmy  godne  obejrzenia.  Ale  to.  co  się  działo  pod  ustrońskim 
kinem  przed  seansami  niezbyt  dobrze  świadczyło  o wyobraźni  organizatorów. 
Można  chyba  było przewidzieć,  że na seanse przyjdzie  znacznie  więcej osób niż 
może  pomieścić  jednorazowo  kino.  Może  lepiej  było  zrobić  dwie  projekcje 
jednego  filmu?  Wszystkim  by  to chyba  ułatwiło  życie.  Tyle moje  zastrzeżenia, 
ale pomijając  to. chciałam  napisać,  że było  to naprawdę  wspaniałe  wydarzenie. 
Był  czas  na  zabawę  i  czas  na  zadumę  i choć  może  ktoś  nie  zważał  na  treści 
przekazywane  przez  tych,  głównie,  młodych  ludzi,  to  zapal,  spontaniczność 
i chęć zdziałania  czegoś  dobrego  musiała  na niego podziałać.  Myślę,  że  każdy, 
kto  byl  choć  na jednym  występie  w  amfiteatrze,  czy  na jakiejkolwiek  innej 
imprezie  towarzyszącej,  coś  z  lego  wyniósł.  Coś  dobrego. 

To była część refleksyjna  ustrońskiego  lipca, a teraz  wracam do  rzeczywisto
ści. Dwie sprawy.  Jedna  mila,  druga  trochę  mniej.  Pierwsza  to basen.  Tak,  tak 
To może  być mila  sprawa.  To prawda,  że  cena biletu jest  wysoka,  prawdą jes 
również,  że  woda, jak  w  roku  poprzednim,  ma  konsystencję  zupy,  ale...  Ale 
możemy  się  czuć  podbudowani  postawą  ratowników,  którzy  krążą  wokół 
basenu,  nie  pomijając  brodziku,  niczym  kacze  mamy  i  bacznym  okiem 
obserwują  poczynania  pluskającej  gawiedzi.  Równie  budująca  jest  troska 
o  czystość  trawników.  Nie  zdarzyło  się,  aby  kosze  na śmieci  były  pełne.  Cóż 
można  powiedzieć  —  trzymać  lak  dalej,  a nuż  będzie  jeszcze  lepiej. 

Na  koniec  przejdę  do  owej  niezbyt  milej  sprawy.  Ustroń  pełen  jest 
wczasowiczów.  Wczasowicz  ma  naturę  wędrowniczka.  Wędruje  więc  po 
naszym  mieście  i cóż  widzi? A  widzi  niestety,  że  o pomniki,  to u nas różnie się 
dba.  Jeden jest  przy  Urzędzie  Miejskim.  Jest  on zadbany,  ale  to  chyba  tylko 
temu,  że  nie  wymaga  zbyt  intensywnej  opieki.  Natomiast  stoi  jeszcze  jeden 
pomnik  —  przy  ul.  Partyzantów.  Jest  to  obraz  nędzy  i  rozpaczy.  Jakiś  czas 
temu pomnik  ten przeniesiono  z jednej  strony  ulicy na drugą.  Usypano  wzgórek, 
przeniesiono  pomnik,  posypano  ładnymi  kamyczkami  i na  tym  się  skończyło. 
Obecnie kamyczki  są rozwleczone  po  całym  przyległym  do pomnika  chodniku, 
puste,  kamienne  donice straszą  przechodniów,  a jedyną  ozdobą  tego miejsca są 
rachityczne  róże,  którym  ktoś  z uporem  urywa główki.  Nie chciałabym  nikogo 
drażnić  zdaniami  typu  „za  komuny...",  ale  dawniej  naprawdę  wyglądało  to 
wszystko  o  wiele  lepiej.  Mam  nadzieję,  że  nie  będziemy  musieli  się  dłużej 
wstydzić  za  ten poświęcony  poległym  partyzantom  pomnik. 

Magda  Dobranowska 

Poziomo:  1) uroda,  wygląd  twarzy  4)  przydatna  na  działce  7)  czeska 
wiosna 8) dorastająca Anna 9) do określenia pewnej wielkości  11) ważna 
u  kobiet  12)  małe  nicponie  13)  szlachcianka,  damula  14)  wystawne 
przyjęcie  15)  nalewka  spirytusowa  na  piołunie  16)  od  śledzia  18) 
najlepsza obrona  19) rodzaj płotu  20)  na  odciski 
Pionowo: 1) stara we wsi 2) miejsca miłości jeleni 3) znane polskie jezioro 
4) stan  fizyczny człowieka  5) krzywa  płaska  zamknięta  6)  zwieńczenie 
konkursu  Miss  10) krzyżówkowa  papuga  11) niezbędny  w  trąbce  13) 
geograficzny dziennikarz  17) staje w gardle 

Rozwiązaniem jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych cyframi w dolnym rogu. Rozwiązanie prosimy nadesłać do 
dnia  20 sierpnia br. Nagrodę o wartości  100 tys. zł  funduje  firma Jana 
Czyża. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   14 

FESTIWAL  G A U DĘ  FEST 

Nagrodę  —  srebrny  łańcuszek,  u fundowany  przez  sklep  „VE 
R ITAS"  w  Ustroniu,  otrzymuje  p.  Bożena  Muzykant  z  Ustro
nia,  ul.  Jelenica  56.  Nagrodę  prosimy  odebrać  u  sponsora. 
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