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Jak  i  kiedy  rozpoczął  pan  pracę  nad  książką  i  dlaczego 
poświęcił  ją  takiej   tematyce? 
W 1984 roku przypadkowo natknąłem się w Dęblinie na pilota, 
który  znał  naszego  druha  Cholewę.  Byłem  zuchem,  młodszym 
harcerzem  w  tych  latach,  kiedy  druh  Cholewa  żył.  Zafas
cynowałem  się  tą  postacią  i  zacząłem  szukać.  Potem  zainter
esowałem się dziennikarstwem  i wpadłem na pomysł, że można 
zrobić  coś  większego.  I  tak  powstał  „tygrys"  —  „Mro k  nad 
kontynentem".  To  były  takie  lata,  że pilot  RAFu  praktycznie 
nie  miał  szansy  na  osobną  pozycję  książkową.  Później  do 
napisania  większej pozycji zdopingowała mnie znajoma, miłoś
niczka lotnictwa i szybownictwa — Maria Wardas, mieszkająca 
w  Wiśle.  Wymyśliła  nawet  tytuł  „Mał y  Janek  z  RAFu". 
Powieść powstała  w  latach  198889. 
Z  czego  pan korzystał  przy  pisaniu  tej   książki? 
Z  relacji,  wspomnień  świadków  tamtych  wydarzeń.  Dużo 
informacji  uzyskałem  od  kolegów  J.  Cholewy,  którzy  latali 
w specjalnych dywizjonach bojowych w Anglii . Dzisiaj w więk
szości już nie żyją. Od rodziny uzyskałem pewne informacje. Ale 
głównie  opierałem  się  na  materiałach  źródłowych,  dokumen
tach  historycznych.  Chciałem  aby  każdy  lot,  choć  w  zbelet
ryzowanej  powieści,  miał  potwierdzenie  w  faktach.  Chciałem 
w  formie  literackiej  przedstawić  losy  lotników  dywizjonów 
bojowach, właśnie poprzez sylwetkę ustroniaka Jana  Cholewy. 
Znał  pan J.  Cholewę? 

Znałem,  ale bardzo  krótko.  Zetknęliśmy  się w Prażakówce  na 
jakiejś  uroczystości.  Podał  mi  rękę.  I  to  było  w zasadzie  tyle. 
Pamiętam go także, jak w pochodzie pierwszomajowym szedłna 
czele harcerzy  — najmniejszy. No  i potem  pamiętam już  samą 
uroczystość  żałobną,  która  zgromadziła  setki,  może  nawet 
tysiące harcerzy  z ówczesnego  województwa  katowickiego.  To 
była  wielka  manifestacja.  Samoloty  krążyły  nad  Ustroniem. 
Stawili się lotnicy, skoczkowie spadochronowi z desantu z Biels
ka. Miało to swoją wymowę. Była to pierwsza i nie wiem, czy nie 
ostatnia  uroczystość żałobna z taką  ilością  uczestników i z taką 
pompą zrobiona. Dla żołnierza RAFu jak i dla harcerza było to 
wielkie  wyróżnienie  jak  na  1966  rok. 
Jakie  były  dalsze  losy  pańskiej książki? 
Powieść  została  przyjęta  do  druku  w  1989  r.  przez  Ludową 
Spółdzielnię Wydawniczą.  Umowa wiążąca opiewała na  termin 
ukończenia  rok  1992. Ale już w  1991r. dostałem  informację, że 
niestety  książka jest  mało  komercyjna  i  nie  sprzeda  się  w  na
kładzie  2030  tysięcy,  jak  to  zakładaliśmy  i  nie  można  tego 
zrobić.  Maszynopisu  mi  nie  oddano.  Honorarium,  wtedy  to 
była  śmieszna  suma  około  100  tysięcy,  wypłacili  mi,  bo  ich 
wiązała umowa. Praktycznie książka poszła  „w odstawkę". Ale 
od  tego  czasu  zaczęły  się poszukiwania  wydawcy. To  były  lata 
199293,  najgorszy  okres  dla  polskiej  książki  i  w  ogóle  dla 
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MISS  WAKACJI  '94 
Fot. W. Suchta 

ZASZOKOWAN A JOASIA 
7 sierpnia w amfiteatrze od

były się wybory Miss Wakacji. 
Od  1992  roku  wybory  noszą 
miano międzynarodowych,  ze 
względu  na  udział  dziewcząt 
zza  południowej  granicy. 
W  tym  roku  także  wśród  12 
panien,  które  prezentowały 
swoje  wdzięki,  znalazły  się 
cztery  Czeszki. 

Impreza  rozpoczęła  się 
o godzinie  16.00. Początkowo 
widownia nie była zbyt  liczna, 
ale  im  upał  stawał  się  mniej 
dokuczliwy,  a  emocje  na  est
radzie coraz gorętsze, publicz
ności  przybywało. 

Konferansjerką  zajęli  się 

Jerzy Skoczylas  i Leszek  Nie
dzielski  z  kabaretu  „Elita" . 
Prowadzili  koncert  z  właści
wym sobie dowcipem,  prezen
tując bardziej lub mniej znane 
skecze. Na deskach amfiteatru 
pojawili  się  muzycy  z  Boba 
Jazz Band z Krakowa,  Renata 
Świerczyńska  zaśpiewała  zna
ną  piosenkę  Marylin  Monroe 
„Diamenty  są  najlepszymi 
przyjaciółmi  dziewczyny", 
a  Hanna  Banaszak  przy  gita
rowym  akompaniamencie  Ja
nusza  Strobla  wykonała  trzy 
spośród  wielu  swoich  przebo
jów.  Wystąpiła  także  Krysty 
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polskich  autorów.  Nikt  nie  chciał  przyjąć  tej  książki.  Nawet 
Beskidzka Oficyna Wydawnicza,  której cały zespół był „za",  a szef 
ją  odrzucił. 
A wydawnictwa  wojskowe? 
Absolutnie. Wydawnictwa wojskowe mogłyby, jeżeli autor  zapłaci. 
Szef  Wydawnictwa  „Bellona"  powiedział  „Ja  mam  miliard  długu 
i dalszych milionów nie chcę pakować w coś, co nie wiem czy mi się 
zwróci." On  woli wydać  Ludluma  czy  Folleta  w dużym  nakładzie 
i wiedzieć,  że z tego  będzie miał  zyski. Polskiego  autora  nie  wyda. 
Nawet, gdyby miał wydać książkę o znaczącej postaci w historii,  to 
nie  ma  pieniędzy.  To  już  nie  te  czasy,  gdy  się  dawało  pieniądze 
i mówiło  „Proszę  mi  wydać  „Dzieła  zebrane"  Jaruzelskiego". 
W  końcu jednak  udało się  panu znaleźć  wydawcę? 
Od  1989 roku jestem członkiem  Stowarzyszenia Autorów  Polskich. 
Poprzez prezesa  i  sekretarza  Tadeusza  Skoczka  zaczęliśmy  szukać 
pieniędzy.  Udało  się  ich  trochę  zdobyć  od  różnych  sponsorów, 
trochę dotacji i tak  książka ujrzała światło dzienne przed  1 sierpnia. 
Przed  50 rocznicą  Powstania  Warszawskiego. 
W „GU" fragmenty pana książki drukowane były pod tytułem „Mał y 
Janek  z RAF". Teraz  jest  „N a  skrzydłach  RAF".  Dlaczego zmienił 
pan tytuł? 
Tytuł  został  zmieniony  miesiąc  przed  wydaniem.  „Mały  Janek 
z RAF" może kojarzyć się z dzieckiem. Jest to mało  komunikatyw
ne.  A  „N a  skrzydłach  RAFu"  zawsze  już  wiąże  się  z  lotami. 
Książka  zresztą  ukazała  się  z pewnymi  kłopotami.  Gdy  się  szuka 
wydawcy  to,  oczywiście  najtańszego.  A  tani  to,  niestety  oznacza 
bardzo  często,  niesolidny.  Przesuwali  terminy. 
Książka  będzie  podobno  dotowana  przez  Światowy  Związek  Żoł
nierzy  AK? 
Podjęli  temat.  Zwróciliśmy  się  do  nich  z  pułkownikiem  Tysz
kiewiczem, który bardzo się zachwycił moją książką. Powiedział, że 
jego  i  nie  interesują  już  takie  grube,  opasie  tomiska  historyczne. 
Chodziło  o  to,  żeby  powstało  coś dla  młodzieży.  Jednym  z  moich 
celów jest  właśnie aby  pozycja dotarła  do młodzieży  tego  regionu, 
żeby wiedzieli, że taka postać w ogóle istniała.  Lotnictwo  myśliws
kie  doczekało  się  swojej  książki  „Dywizjon  303",  a  lotnictwo 
bombowe jeszcze nie. Są co prawda wspomnienia,  ale też w opasłej 
formie.  Tutaj  młodzież  ma  ciekawe  relacje  z  lotów.  Światowy 
Związek  Żołnierzy  AK  zażądał  dwóch  niezależnych  recenzji,  do
kładnych  kosztów  i maszynopisu.  Wysłałem  im kilka  stron,  które 
były już opublikowane. Głównie o Powstaniu Wrszawskim. W ksią
żce jest  o tym dość dużo. Trzy  rozdziały  poświęcone  są  Powstaniu 
i  uczestnictwu  w nim  Cholewy. 
A czym  się  pan  na  co  dzień zajmuje? 
Pracuję w wojskowym „Sanepidzie". W tej chwili możliwe, że pójdę 
do  pracy  w biurze  prasowym  dowódcy  okręgu. 
Co się zmieniło  w wojsku? 
W wojsku bardzo dużo się zmieniło.  Bardzo  znaczące miejsce zajął 
w  tej  chwili  kościół.Poza  tym  wkroczyła  humanizacja.  Fachowcy 
twierdzą, że ze szkodą dla wojska. Wojsko jest instytucją  skostniałą, 
od wielu stuleci nic się w niej nie zmieniło i nie powinno się zmienić. 

Fot.  W.  Suchta 

Obecnie nie ma dyscypliny. Żołnierz ma przepustki i o każdej porze 
może wyjść. Właściwie wszystko jest za nim^a nic nie ma przeciwko 
niemu.  Do  tej  pory  nie  ma  nowych  regulaminów.  Nie  można 
żołnierzy  karać,  bo  nie  wiadomo  jakie  kary  można  stosować. 
Dlatego  tyle jest  teraz  dezercji,  samookaleczeń,  samobójstw. 
Dezercje  są  wynikiem  humanizacji  w wojsku? 
Tak,  niektórzy  tak  twierdzą.  Ja  tego nie potwierdzę,  bo  nie jestem 
specjalistą od wojska. Młodzi ludzie są sfrustrowani, przychodzą  do 
wojska  i  są  pozostawieni  sami  sobie. Nie  ma  zajęć przez  cały  czas. 
Jakieś  są, ale dużo czasu  żołnierze  spędzają  w koszarach. Poza  tym 
jest  zły  system  poboru.  Do  wojska  trafiają  ludzie  z  różnymi 
psychicznymi  zaburzeniami.  Społeczeństwo jest  nieodporne  psychi
cznie, zwłaszcza młodzież. Brak perspektyw. Młody człowiek idzie na 
1,5  roku  i  nie  dostaje  tam  nic.  Po  wojsku  nie  ma  pracy.  Nie  ma 
preferencji. Na zachodzie żołnierz, który idzie do cywila jest w pierw
szej kolejności  przyjmowany  do  pracy.  Poza  tym  zachodni  rekruci 
zdobywają  w wojsku  zawód.  Przechodzą  szkolenia  specjalistyczne. 
U  nas  w szkołach  wojskowych  coś  się zmieniło,  ale niewiele. 
Jaka  będzie  następna  książka? 
Następna  jest  już  w  zapowiedzi.  „Ni e  jesteśmy  bogami".  Jest  to 
pierwsza  w  historii  powojennej  Polski  książka,  ukazująca  praw
dziwe  oblicze  wojska,  okres  stanu  wojennego.  Losy  pewnego 
oficera, młodego  lekarza,  który  zostaje uwikłany  w sieć  manipula
cji. Są  tam  wątki  sensacyjne, polityczne  i psychologiczne.  Powieść 
jest  mocno  oparta  na  autentycznych  wydarzeniach.  Jest  to  jednak 
beletrystyka, ale z wszelkim prawdopodobieństwem,  że coś takiego 
mogło mieć miejsce. Można  tam  znaleźć nawet przesłankę pacyfis
tyczną. Pokazane jest, po raz pierwszy, jak  wojsko w okresie  stanu 
wojennego  funkcjonowało.  Kadra  zawodowa.  Kto  za  kim  się 
opowiadał.  Jest  to  coś na  kształt  stylu  amerykańskiego. 
Nie obawia się pan, że jak książka zostanie przeczytana w wojsku, to 
będzie  miał  pan kłopoty? 
Nie.  Trzeba  oczywiście  zaznaczyć,  że  wszelkie  podobieństwo  do 
osób  i  zdarzeń  jest  dziełem  przypadku.  Ale  istnieją  pierwowzory. 
Trochę  wiem  z  autopsji.  Akurat,  jak  ogłoszono  stan  wojenny 
wylądowałem  z  Damaszku  w  Warszawie.  Także  mam  doświad
czenia własne i znajomych. Książka jest już gotowa w maszynopisie. 
Zostało jeszcze kilka  przeróbek. 
Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała: Magda  Dobranowska 

Agencja  Aktywnej  Grani
cy,  którą  powołano  w  Kato
wicach  obejmie  zasięgiem 
przygraniczne  tereny  Polski 
i  Czech.  Nasz  region  znajdzie 
się w  „obszarze  beskidzkim". 

*   *

Uczniowie  SP  1  z  Drogo

myśla  wygrali  Woj.  Turniej 
Bezpieczeństwa  Ruchu  Dro
gowego.  Wcześniej  byli  najle
psi  w  turnieju  rejonowym, 
który odbył  się w naszym  mie
ście. 

  *  * 
L O  im.  Kopernika  w  Cie

szynie,  którego  fili ą  jest  ust
roński  ogólniak,  utrzymuje 
bardzo bliskie kontakty z gim
nazjum  z  Anweiler  (Niemcy). 
Podstawą  współpracy  jest  re
gularna  wymiana  grup 
uczniowskich. 

Związek Komunalny  Ziemi 
Cieszyńskiej,  to nie  tylko  gos
podarka.  Pod  jego  egidą  od
bywają  się imprezy  kulturalne 
oraz  mistrzostwa  szkół  pod
stawowych  regionu  cieszyńs
kiego w szachach.  Aktualnym 
mistrzem  jest  Strumień. 

  *

Kierunek  „hotelarstwo" 
ma  bodaj  najlepsze  perspek
tywy w naszym  rejonie. W  tym 
zawodzie  kształci  od  lat  wiś
lański  ZSGH.  We  wrześniu 
nowa  klasa  ruszy  w  Szkole 

Organizacji  i  Zarządzania 
w  Cieszynie. 

Srebrny  jubileusz  obchodzi 
Amatorski  Klub  Filmowy 
„Klaps"  w Chybiu —  pionier
ska  placówka  w  skali  kraju. 

*   *
Jubileusz 40lecia  świętował 

niedawno Zespół Pieśni  i Tań
ca  „Górnik" w Karwinie.  Wy
stępują  w  nim  Polacy.  Tyle 
samo  lat  liczy  sobie  Polski 
Zespół  Śpiewaczy  „Hutnik " 
z  Trzyńca.  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Zjednoczyli  się  członkowie  ustrońskich  kół  Unii  Demokratycznej 
i Kongresu  LiberalnoDemokratycznego.  Tym  samym  powstało  w na
szym  mieście  koło  Unii  Wolności.  Zjazd  zjednoczeniowy  odbył  się  19 
lipca. Wybrano  na  nim  tymczasowy  zarząd  w składzie:  Irena  Pawelec, 
Katarzyna  Winter  i  Zdzisław  Kaczorowski,  który  został  przewod
niczącym koła. Wcześniej na zjeździe wojewódzkim do prezydium  Rady 
Regionalnej  Unii  Wolności  wybrano  Andrzeja  Georga  z  Ustronia, 
a  członkiem  RG  UW  został  Z.  Kaczorowski. 

*   *  tr 
Na  ślubnym  kobiercu  stanęli: 

Joanna  Frank  Ustroń  i Piotr  Piszczek,  Rybnik 
Danuta  Konefał  Ustroń  i  Dariusz  Granica,  Grudziądz 
Joanna  Heczko  Ustroń  i Adam  Badura  Ustroń 

ir   *  ¿r 
Najlepsze życzenia  dla  jubilatów: 

Zofia  Kozik,  lat  80,  ul.  Daszyńskiego  54/6 
r   ćr 

Fot.  W.  Suchta 
ćr   ¿r 

W  ostatnie  dni  upałów  napływały  do  naszej  redakcji  niepokojące 
sygnały  o  brudnej  wodzie  w Wiśle  powodującej zatrucia  pokarmowe. 
Informacji  tych  nie  potwierdzono  w  ustrońskim  ośrodku  zdrowia. 
Kierownik  Marek  Wiecha  poinformował  nas,  że  nie  stwierdzono 
nagłego wzrostu  liczby  zatruć. Dodał  też, że słoneczna pogoda  sprzyja 
tego  rodzaju  dolegliwościom  i  niekoniecznie  musi  to  być  związane 
z kąpielą  w  Wiśle. 

ń   ćr 
14  lipca  Zarząd  Miasta  podjął  uchwałę  o  powołaniu  Komisji 

Przetargowej.  W  jej  skład  weszli:  Jerzy  Bałdys,  Teresa  PolBłachut, 
Włodzimierz  Chmielewski,  Tadeusz  Duda,  Kazimierz  Hanus,  Andrzej 
Siemiński  i Józef  Waszek. 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 
Jadwiga  Żbel,  lat  73,  ul,  Leśna  83 
Jan  Rottermund,  lat  71, ul.  Słoneczna  20 

Podziękowanie  za  okazane  współczucie  i  udział 
w  pogrzebie 

dr  med.  Jana  Rottermunda 
proboszczowi  ks.  Leopoldowi  Ziełasko,  ks.  Janowi 
Piszczano  wi,  Dyrekcji  PP  U  UstrońJastrzębie,  Bur
mistrzowi  i  Zarządowi  Miasta  Ustronia,  pracow
nikom  UW,  licznym  delegacjom  oraz  Przyjaciołom 
i  Znajomym 

składa  Rodzina 

6.8.94  r. 
W  godzinach  rannych  doszło  do 
wybicia  szyby  i  uszkodzenia  sta
cyjki w Mercedesie  przez  niezna
nych  sprawców.  Szkody  wynoszą 
około  20 min  zł.  Sprawców,  któ
rzy  zapewne  chcieli  skraść  samo
chód,  spłoszył  właściciel. 

6.8.94  r. 
O  godz.  19.00  na  ul.  Nadrzecz
nej  zatrzymano  nietrzeźwego 
mieszkańca  Ustronia  kierującego 
Nysą.  Wynik  badania  —  0,65 
prom. 

7.8.94  r. 
W  godzinach  popołudniowych 
zatrzymano  do  wytrzeźwienia 
mieszkańca  Ustronia  wywołują
cego  awantury  domowe.  Wynik 
badania  —  2,70  prom.. 

8.8.94  r. 
W.  godzinach  dopołudniowych 
zatrzymano  do  wytrzeźwienia 
osobnika  bez stałego  zameldowa

nia  wywołującego  awantury  do
mowe. 

9.8.94  r. 
O godz. 14.20 na ul. Daszyńskiego 
kierujący Polonezem Caro, w cza
sie  wykonywania  manewru  cofa
nia, uderzył w prawidłowo jadący 
samochód  marki  Honda  własno
ści  obywatela  Niemiec.  Kierowcy 
trzeźwi,  nałożono  mandat  karny. 

9.8.94  r. 
O  godz.  15.15 na  ul.  Cieszyńskiej 
kierujący  samochodem  Audi  80 
mieszkaniec  Wisły  nie  zachował 
należytej ostrożności i najechał na 
tył  poprzedzającego  samochodu 
powodując  lawinowo  stłuczkę 
czterech  aut.  Kierowca  trzeźwy, 
nałożono  mandat  karny. 

9.8.94  r. 
O  godz.  18.30 na  ul.  Katowickiej 
kierujący Fiatem  126 mieszkaniec 
woj.  katowickiego  doprowadził 
do  kolizji  z  Polonezem.  Sprawca 
znajdował  się  pod  wpływem  al
koholu.  Wynik  badania  —  2,01 
prom. 

8  bm.  Prokuratura  Rejonowa  w  BielskuBiałej  skierowała  akt  oskar
żenia  przeciwko  Piotrowi  W.  właścicielowi  Agencji  Towarzyskiej 
w Ustroniu. Zarzuca mu się, że od stycznia do czerwca br. nakłonił Annę 
L.  i  inne  osoby  do  uprawiania  nierządu  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowej, ponadto  ułatwił  Annie  L.  i  innym  uprawianie  nierządu, 
umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z klientami oraz  korzystanie 
z lokalu i z samochodu. Nadto czerpał on z nierządu uprawianego przez 
kobiety  korzyści majątkowe, zatrzymując dla  siebie połowę  należności 
pobieranej od klientów. Piotr  W. nie przyznaje się do  zarzucanych  mu 
czynów. 

4.8  —  zatrzymano  nietrzeźwe
go  leżącego  przy  stawie  kajako
wym, 
—  interweniowano  przy  ul. 
3 Maja w sprawie  zakłócania  po
rządku publicznego przez 4 pijane 
osoby,  które  uspokoiły  się  po 
przybyciu  SM, 
—  osobie  odpowiedzialnej za  za
nieczyszczenie  ul. M.  CurieSkło
dowskiej  nakazano  zaprowadze
nie  porządku, 
—  ukarano  mandatem  9  kierow
ców. 

5.8  —  kontrola  handlujących  na 
targowisku pod  względem  przepi
sów  sanitarnych, 
—  na  terenie  należącym do  PKS 
nakazano zaprowadzenie  porząd
ku  i uprzątnięcie  piasku, 
—  interweniowano  w  sprawie 
palenia  śmieci  przy  ul.  Świer
kowej, 
—  nakazano  wycięcie  chwastów 
za  budynkiem  telekomunikacji, 
—  mandatami  ukarano  4  osoby. 

6.8 — interweniowano  w  sprawie 
nielegalnego  rozbicia  namiotu  na 
ul.  Lipowej, 
—  kontrolowano nabrzeża Wisły 
i  ukarano  mandatami  karnymi 
6  osób. 

7.8  —  zabezpieczano  porządek 
w  okolicach  amfiteatru  podczas 
wyborów  „Miss  Wakacji", 
—  mandatami ukarano 5 kierow
ców  na  sumę  1 100000  zł. 

8.8  —  kontrolowano  targowisko 
oraz  przeprowadzono  rekontrolę 
wcześniej  wydanych  zaleceń  po
rządkowych  w centrum  miasta. 

9.8 —  mandatem  ukarano  osobę 
odpowiedzialną  za  nieporządek 
oraz  palenie  śmieci  za  sklepem 
w  Hermanicach,v 
—  skierowano  wniosek  do  kole
gium przeciw kierowcy, który po
pełnił dwa wykroczenia i odmówił 
płacenia  mandatu, 
—  nakazano uporządkowanie te
renu  za  kioskami  w  Rynku, 
—  interwencja w  sprawie  wyrzu
cania nieczystości przez okno jed
nego z budynków przy ul. Konop
nickiej, 
—  ukarano  mandatem  kierowcę 
parkującego na zastrzeżonym  sta
nowisku postojowym przy Szpita
lu  Reumatologicznym. 

10.8 — nakazano  zaprowadzenie 
porządku  za  pawilonami  przy  ul. 
9  Listopada, 
—  interweniowano  w  sprawie 
przecięcia  nawierzchni  asfaltowej 
ulicy  Nadrzecznej podczas  prowa
dzenia robót telekomunikacyjnych. 
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ZASZOKOWAN A JOASIA 
(dokończenie  ze  str.  1) 

Miss  Magdalena.  Jedyna  odważna  ustronianka. 

na Prońko.  Nie zabrakło  rów
nież artystycznej  reprezentacji 
z  Czech.  Tania  i  Martin a  nie 
zachwyciły jednak  ustrońskiej 
publiczności,  prawdopodob
nie dlatego, że śpiewały z play
backu.  Oprócz  tego  swoje 
umiejętności  zaprezentowała 
para  taneczna  klasy  „A " 
z Gliwi c oraz jedna  z finalistek 
ustrońskiej  Mini  Listy  Prze
bojów  Ola  Chrapek. 

Najważniejszymi  osobami 
tego  popołudnia  były  oczywi
ście  dziewczyny,  ubiegające 
się  o  tytuł  Miss  Wakacji. 
W szranki stanęło  12 pięknych 
panien  z  różnych  miejscowo
ści  Polski  i  Czech.  Ustroń  re
prezentowała  Joanna  Ogrodz
ka.  Dziewczyny  miały  kilk a 
„wejść". Po  raz pierwszy  pub
liczność  mogła  podziwiać  je 
w  pięknych  sukniach  ślub
nych,  potem  w  strojach  spor
towych,  strojach  kąpielo
wych,  eleganckiej  bieliźnie 
—  body  i  na  koniec  w  suk

niach  wieczorowych  własnego 
pomysłu. 

Wszystko  to  bacznie  obser
wowało jury, na  czele  którego 
stał  Dariusz  Bandoła  z  Kroni
ki  Beskidzkiej,  a  w  skład  we
szli  między  innymi  wicebur
mistrz Tadeusz Duda oraz  Na
czelnik  Wydziału  Oświaty 
Kultury  i  Rekreacji  UM  Da
nuta  Koenig.  Po  krótkich  ob
radach  ogłoszono  werdykt. 
Tytuł  Miss  Wakacji  przyzna
no  Magdalenie  Pęcikiewicz 
z  Żywca.  Wraz  z  tytułem 
otrzymała  antenę  satelitarną, 
komplet  kieliszków  kryształo
wych,  kosmetyki  i  tygodnio
wy  pobyt  w Hiszpanii.  Pierw
szą  wicemiss  została  Marlena 
Gorczyńska  z  Łodzi.  W  jej 

Piękności  zza  Olzy. 

posiadaniu  znalazły  się  rower 
górski i kosmetyki.  Natomiast 
drugą  wicemiss  jest  Dagmara 
Jankowska  ze Skoczowa,  któ
ra dostała  maszynę  do  szycia, 
suknię ślubną  i kosmetyki.  Pu
bliczność  swoim  tytułem  ob
darzyła  Marlenę  Gorczyńską. 
Widać,  więc że  ocena  jury  nie 
odbiegała  od  sympatii  wido
wni.  Nowej Miss Wakacji  ko
ronę  przekazała  zeszłoroczna 
triumfatorka  wakacyjnych 
wyborów  Dagmara  Kukla. 
Już  we  wrześniu  będziemy  ją 
mogli  oglądać  w  finale  wy
borów  Miss  Polonia.  W  war
szawskiej  sali  kongresowej 
zobaczymy  także  M .  Pęci
kiewicz i M. Gorczyńską,  któ
re  również  są  finalistkami 

Fot.  W.  Suchta 

wyborów  Miss Polonia.  Jedną 
z nagród  dla zwyciężczyni  wy
borów Miss Wakacji jest  szan
sa  wzięcia  udziału  w  wybo
rach  Miss Podbeskidzia.  Obie 
dziewczyny są już znacznie da
lej  w  rywalizacji  o  tytuł  naj
piękniejszej  Polki,  dlatego  ju
ry  postanowiło  zakwalifiko
wać  do  tych  wyborów  drugą 
wicemiss  D.  Jankowską 
oraz...  ustroniankę  Joannę 
Ogrodzką,  z  którą  rozmawia
liśmy  bezpośrednio  po  kon
kursie.  Była  bardzo  przejęta, 
szczęśliwa  i zszokowana  awa
nsem.  Udało  nam  się  dowie
dzieć,  że  uczy  się  w  Między
świeciu w szkole  rolniczej.  Do 
konkursu  trafiła  przypadko
wo. Nie brała  udziału w elimi
nacjach,  a  została  zgłoszona 
przez  kogoś  tajemniczego. 
Konkurs  bardzo  jej  się  podo
bał.  Powiedziała  także,  że  ry
walki  były  bardzo  miłe. 

Magda  Dobranowska 

Artyści  występujący  podczas  „Mis s  Wakacj i"  powiedzieli 
nam: 
Krystyna  Prońko:  Przyjeżdżam  tu  na  występy,  a  okolica  jest 
bardzo  piękna. 
—  I  bywa  pani  tutaj? 

Wtedy  kiedy  pracuję.  Na  wypoczynku  jeszcze  mi  się  nie 
zdarzyło. 

Nasi  rozmówcy. Od  lewej: J.  Skoczylas  i J. Strobel  Fot.  W. Suchta 
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—  A z  chęcią  pani  tu  przyjeżdża? 
—  Do  pracy  zawsze jestem  chętna. 
Janusz  Strobel:  Są  to  specyficzne  występy.  To  co  reprezen
tujemy  z  Hanią  Banaszak  nie  najlepiej  nadaje  się  do  tych 
okoliczności.  Ale  takie  czasy  przyszły,  że  trzeba  wszędzie  grać. 
—  A  czy  zna  pan  Ustroń? 
—  Nie, jestem tu pierwszy raz, ale jak by na  to nie patrzeć, 25 lat 
pracuję  w  zawodzie  i  mało  jest  takich  miejsc,  w  których  nie 
byłem.  Jednak  nie  znam  miasta  i  okolic. 
—  Ustroń  stawia  na  turystykę.  Czy  w  głębi  kraj u  słychać  coś 
0  tym  mieście? 
—  Słyszy się o kurorcie. W  rozmowach  towarzyskich  te okolice 
często się przewijają, a to już coś znaczy,  tym  bardziej, że jest  tu 
pięknie. 
Jerzy  Skoczylas:  W  Ustroniu  byliśmy  bardzo  dawno.  Wydaje 
się nam,  że te tereny  stanowią  enklawę  okręgu  Górnośląskiego. 
Gra  się  tu  świetnie,  a  mało  bywamy. 
—  Dlaczego? Nie  zapraszają? 
—  No...,  nie  zapraszają,  a  bardzo  mi  się  tu  podoba.  Dziś 
miałem  okazję  pospacerować  po  Ustroniu  i  bardzo  jest  tu 
ładnie. 
—  Co  się  panu  rzuciło  w  oczy? 
—  Zieleń,  chyba  przysuszona,  ale  to  już  siła  wyższa.  Jest  tu 
czysto,  spokojnie  i  mimo,  że  jest  tu  dużo  ludzi,  wyczuwa  się 
atmosferę  wypoczynkową. 
—  A co  się  panu  nie  spodobało? 
—  Udzielam  wywiadu  do  gazety  po  raz  pierwszy  od  paru  lat 
1 gdybym  utyskiwał  —  byłoby  to  niepolityczne. 



PLON,  NIESIEM Y  PLON 
D o ż y n k i ,  to  zakończenie  najważniejszej pracy  gospodar

czej rolnika. Nie mogą  odbywać się bez symbolicznych  znaków, 
wiązania  ostatnich  kłosów  na  polu  dla  „przepiórki",  uroczys
tego niesienia  „wieńca —  kłosianego",  symbolizującego  roczny 
plon, na  głowie najcudowniejszej dziewki  do domu  gospodarza 
z  życzeniami  plonów  na  następny  rok,  ze  śpiewkami,  obfitym 
poczęstunkiem  i  wolną  zabawą.  Tak  kiedyś  bywało. 

Dożynki  w  Ustroniu  zachowały  również  symboliczne  znaki 
z  dawnych  lat,  co  stanowi  największą  ich  wartość,  chlubę 
i  uznanie.  W  naszym  mieście  mają  tradycję  długoletnią,  od
bywały  się  bowiem  jeszcze  przed  wojną. 

...„Już w sierpniu  1945 r. zaledwie  3 miesiące po  zakończeniu 
wojny  odbyła  się  pierwsza  impreza  dożynkowa,  skromna,  bez 
korowodu  dożynkowego.  Impreza  ta odbyła się w sali  Prażakó
wki .  Zachodnia  ściana  od  strony  poczty  Prażakówki  została 
prowizorycznie  naprawiona  po  uszkodzeniach  od  wybuchu 
bomby  lotniczej  w  marcu  1945  r. 

W  1946  r.  odbyły  się już  pierwsze  z prawdziwego  zdarzenia 
dożynki.  Okazały  korowód  dożynkowy,  który  otwierała  ban
deria  konna,  przeszedł  obecną  ul.  Daszyńskiego,  ul.  Grażyń
skiego, następnie wzdłuż basenu  kąpielowego za korty  tenisowe 
do  parku  im.  Kościuszki,  gdzie  odbywała  się  uroczystość 
dożynkowa,  a  następnie  zabawafestyn  do  późnej  nocy.  Tak 
było  też  w  roku  1947,  1948  i  następnych. 

Tamte dożynki  organizował  Komitet  Dożynkowy  składający 
się z miejscowego Koła  Związku Młodzieży  Wiejskiej R.P.  Wici 
oraz  ustrońskich  rolnikówgospodarzy"...  (L.L.) 

Dożynki w Ustroniu  o zasięgu  ogólnomiejskim, odbywają  się 
corocznie  od  1975  roku,  z  przerwą  w  latach  1980—81. 

Tak jak  kiedyś bywało,  tak  i w obecnych  naszych  Dożynkach 
jest  uroczyste  wręczenie  wieńca  kłosianego,  bochenka  chleba 
z  tegorocznych  zbiorów  gospodarzom  —  Gazdom  Dożynek. 
W  tym  roku  zaszczytną  honorową  rolę  pełnić  będą  Państwo 
MARI A  i  JAN  PASTERNI  z  UstroniaLipowca.  Okrasą 
uroczystości  dożynkowych  jest  barwny  korowód,  obrzęd  doży
nkowy,  występy. Tradycyjną  wolną  zabawę  symbolizuje  festyn 
dożynkowy, na  którym  to  wszyscy  uczestnicy  Dożynek  hucznie 
bawią  się,  tańczą,  śpiewają  do  białego  rana  przy  obfitym 
poczęstunku jadłem,  miodónką,  kołaczem,  krupniokiem,  swoj
ską  kiełbasą,  grochówką  i  piwem.  Ta  wspaniała  tradycyj
nokulturalna  impreza,  ciesząca  się  dużym  zainteresowaniem 
mieszkańców,  turystów,  wczasowiczów,  kuracjuszy  jest  jedną 
z  nielicznych,  którą  w  zdecydowanej  większości  organizują, 
biorą  udział i wspierają  materialnie mieszkańcy  Ustronia.  Za  to 
im  wielkie dzięki  i chwała,  że  w Ustroniu  i Beskidach  nigdy  nie 
zaginie  tradycja,  kultura  i  śpiewanie. 
Uroczystości  dożynkowe  uświetnią: 

80osobowy  WERKSCHOR  NIEDERBERG  i  20osobowa 
grupa  taneczna  K L O M P E N D A A N Z G R U P PE  z naszego  mia
sta  partnerskiego  —  Neukirchen  Vluyn.  Razem  z  zespołami 
przyjadą Pani  Burmistrz  i Dyrektor  tego Miasta.  Z  chórzystami 
przyjeżdżają członkowie  ich  Rodzin.  W  sumie gościć  będziemy 
150  przyjaciół  z  NeukirchenVluyn,  z  tego  60  osób  będzie 
mieszkało w prywatnych  domach  członków  Chóru  Nauczyciel
skiego „Czantoria".  Obecni będą  również Burmistrzowie  nasze
go  drugiego  miasta  partnerskiego  z  Hajdunanas  (Węgry). 

KOROWÓ D  DOŻYNKOW Y 
1)  Żeńcy  —  siła  wytwórcza  w  polu  (robotnicy),  ciągłość 

pokoleń,  siła  witalna.  , 
2)  Czerwony  Kapturek  —  miłość  i wdzięczność,  prostota  serc. 
3)  Snop —  rodzina,  zbiór,  wielkość — symbol plonu,  pokarmu 

i  mocy,  z  tego  powstaje  chleb. 
4)  Orkiestra  —  wystawianie,  dziękczynne  pieśni  i  muzyka, 

stwarzanie  nastroju  radości,  uroczystego  uniesienia. 

5)  Bander ia—koń  współpracownik  rolnika symbolizujący siłę, 
grację,  symbol  zdrowia,  przywiązania  i  posłuszeństwa. 

6)  Gazdowie  —  symbol  władzy,  majestat właścicieli,  własność, 
tradycje  rodzinne,  gospodarność. 

7)  Nauczycielska Estrada Ludowa „Czantoria" z Ustronia w stro
jach  cieszyńskich — Panie, Panowie w strojach  stylizowanych. 
Strój  ten  w  zaraniu  dziejów  przywdziewano  idąc do  kościoła 
lub  miasta  na  uroczystości  rodzinne,  dożynki,  wesela. 

8)  W  korowodzie  będą  brały  udział:  „Werkschor  Niederberg" 
i zespół taneczny  „Klompendaanzgruppe"  z naszego  miasta 
partnerskiego.  Zespoły  te  wspólnie  z  NEL  „Czantoria" 
wystąpią  w  „Obrzędzie  dożynkowym". 

9)  Dalsza  część  korowodu  ustawiona  jest  w  formie  pór  roku, 
różnorodności  pracy  ludzkiej  oraz  maszyn  i  narzędzi  tak 
dawnych jak  i współczesnych. Często zabarwione  alegorycz
nymi  i  humorystycznymi  podtekstami,  wszelkiego  rodzaju 
pracy  jakie  wykonuje  się  w  czasie  całego  roku. 

Fot.  W Suchta 

Ewa  Milersk a 

Żniwa 
Słońce  schowało  sie  w  ściebła  słómy, 
kłosy  zbarwiło  złotym, 
w  polu  już  siyrpiyń,  nisko  schylony, 
zbiyro  i  wiąże  snopy. 

I  wszystko  zbiere,  co  kwieciyń  zasioł, 
co  deszczym  moj  podlywoł, 
kolyboł  czerwiec,  wiatrym  uspowoł, 
lipiec  słóńcym  wygrzywoł. 

Co  zimne  ranki  rosą  zmywały, 
co  letni  burze  przetrwało, 
czemu  kóniczki  polne  growały, 
że  całe  pole  słóchało. 

Nad  czym  janiczki  w  czerwcu  świyciły, 
kiedy  szeł  wieczór  przez  łany, 
i  co  skowronki  rano  budziły, 
kiej  stowoł  świt  zaspany. 

I już  dojrzały  kłośnc  zogóny. 
Nabrusił  siyrpiyń  kosy, 
ruszył  przez  pola  krokym  mierzonym, 
kładą  sie  za  nim  kłosy. 

Przed  tym  siyrpniowym  trudym  i  znojym 
pochyłom  nisko  głowę, 
tyn  wiersz  przinoszę  z  podziękowanim, 
jak  winiec  dożynkowy. 

I 



godz.  14.00  Korowód  Dożynkowy 
godz.  14.45  Koncert  Orkiestry  Estradowej  Janusza  Śmietany 
godz.  15.00  Obrzęd  Dożynkowy  w wykonaniu  Nauczycielskiej 

Estrady  Ludowej   „Czantoria "   z  Ustronia  wspól
nie  z  „Werkschor  Niederberg",  zespołem  tanecz
nym  „Klompendaanzgruppe"  z  NeukirchenVlu
yn  —  miasta  partnerskiego 
Kapela  Podwórkowa  „Walendzioki" 
Tri o  Harmonijek  Ustnych  „CONBRIO" 

godz.  17.00  Festyn  Dożynkowy  na  kręgu  tanecznym 

IMPREZ Y  TOWARZYSZĄCE : 
godz.  8.30—9.10  Koncert  Werkschor  Niederberg  w  kościele 

ewangelickim 
godz.  9.30—11.30  Koncert  i  udział  w  mszy  św.  Werkschor 

Niederberg  w  kościele  św.  Klemensa 
Wystawa  Kolekcjonerstwa  Ludowego 
—  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Wystawa  Maszyn  Rolniczych 
—  Boisko  k.  Muzeum 
Wystawa  Psów  Rasowych 
—  Boisko  k.  Muzeum 
Loteria  Fantowa  —  Amfiteatr 

IMPREZ Y  SPORTOWE: 
19.8.1994  r. 
(piątek) 
godz.  20.30 

20.8.1994  r. 
(sobota) 
godz.  10.00 

20.8.1994  r. 
(sobota) 
godz.  16.00 

20.8.1994  r. 
(sobota) 
godz.  15.30 

3. Letni Bieg Romantyczny  Parami w Ustroniu  na 
Bulwarach  Nadwiślańskich 
Aleja  Legionów 

3.  Bieg  Sztafet  w  Ustroniu 
Aleja  Legionów 

3.  Zawody  Mountain  Bike  (MTB)  o  Puchar 
Burmistrza  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
Aleja  Legionów  —  Równica  (881  m  npm)  Aleja 
Legionów 

Błyskawiczny  Turniej  Singlowy 
Korty  Tenisowe 

Osoby  w  strojach  ludowych  mile  widziane! 
Zapraszamy  do  stoisk  gastronomicznych  bogato  zaopatrzo
nych  w chleb  dożynkowy,  grochówkę,  piwo,  miodónkę,  krup
nioki,  swojską  kiełbasę  i  kołacze. 
Wstęp  wolny! 

H b  ? . j f ^ j l l i p 
ˇ f e j f j 

WĘ  M l 
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f^J f i r  y  , 

Przed rokiem korowód  dożynkowy uświetnił słynny „Gorol" z Jabłon
kowa.  Fot.  W Suchta 

Fot. W Suchta 

Roztomili  ustróniocy! 
Nó, pomyślcie  se,  ludkowie,  jako  tyn  czas ucieko  i lato sie  już 

pumału  kończy.  Łobili  z pola już je prawie poskludzane.  Może  jeszcze 
tam kajco  zostało  na polu,  ale łojcowie  Ustrónio  uznali,  coby już  w te 
niedziele,  za pore  dni,  zrobić  dożynki. 

Ja, ja,  latoś  bydzie  tego  łobilo  miyni  jako  łóńskigo  roku.  bo  tak 
dłógo  hyce  dzierżaly,  tóż  nic  nie  rosło.  Ale  nimogymy  skyrs  tego 
mamrać,  jyny  trzeja  dziynkować  Najwyższymu  za  to,  co  nóm  doł. 
Pamiyntóm,  jako  za  tych przeszłych  porzóndków  to sie jyny  prawiło 
0  tej, jako  to  nazywajóm,  wydajności  pracy  i dycki  przi  dożynkach 
było wyczytane,  kiela  to łobilo z hektara  sie skludziło  do stodół.  Było 
przi  tym moc chwolynio  ludzi, ale żodyn  nie spómnioł,  że urody na polu 
nie jyny  od ludzi zależóm.  Nóje  prowda,  że jak  kiery  gazda  cały  rok 
bydzie  brzuchym  do  wyrchu  leżoł  i nie bydzie  sie mu  chciało  w polu 
robić,  to mu nic nie urośnie samo  od siebie.  Ale jak  tak  nima  pogody 
jak  sie  patrzi,  abo  przidzie  jako  inszo  łostuda,  to  chociożby  sie 
gazdowie  nie  wiym  jak  urobili,  to  i  tak  mało  urośnie.  Tóż  jak  sie 
bydymy  rychtować  na  ty  dożynki,  pamiyntejmy  też,  kómu  mómy 
dziynkować  za  to,  co my  z pola  zebrali. 

Kareł spod  Czantoryje  już  po  kapce  kolaskę  na dożynki  rychtuje, 
a dzieckóm  przikozoł,  że jak  już jóm  bydzie  mioł  ustrojónóm  i bydzie 
mioł  już  jechać,  aż  dowajóm  pozór,  coby  mu  jóm  zaś  gynsi  nie 
łoszczybrały,  jako  łóńskigo  roku.  Tyn  cały  wyprask,  jaki  łóńskigo 
roku  Kareł  mioł  przi  dożynkach,  był  w  „Ustróńskij"  łopisany,  tóż 
możne  to jeszcze  pamiyntocie. 

Karłowo  paniczka  mo  snoci  na  dożynkach  kołocze  przedować, 
z  tych  borówek,  co ich  latoś  na Czantoryji  nazbiyrała.  Ciekawe  też, 
czy  tyn Karłów sómsiad,  Jura, już  se tyn  trakacz  sprawił,  bo jakby  go 
pieknie  wyrychtowoł  i  ustroił,  też  by  nim  móg  na  te  dożynkowóm 
paradę jechać.  Potym  by go móg  łodstawić  na  te wystawę  rolniczóm, 
niech sie ludzie podziwajóm,  na czym  kies i, jak  jeszcze  traktorów  nie 
było,  ludzie  z pola  łobili,  kapustę  czy  ziymioki  skludzali.  Ja,  kiery 
nimioł  kónia,  tóż  wszycko  zwożoł  na  trakaczu. 

Na  tych  dożynkach  snoci  aji  niymiecki  zespoły  z  tego  skam
racónego  z  Ustróniym  miasta  NeukirchenVluyn  majóm  śpiywać 
1 tańcować,  bydzie  też  loteryja  fantowo,  tóż  możecie  prosioka  abo 
barana  wygrać.  Roz  moja  sómsiadka  z bloku  wygrała  na  dożynkach 
barana  i chciała go dzierżeć  na balkonie,  ale  insi sómsiedziji  nie dali 
spokoju,  tóż  go  musiała  sprzedać  na  targu. 

Wiycie,  ty  dożynki  to  bydóm  dożynki  wojewódzki,  tóż  mocka 
zocnych  gości  mo  posprzijyżdżać,  ale  najważniejsze,  cobyście  wy 
wszyscy,  roztomilu  ustróniocy,  na  ty  dożynki  prziszli. 

Hanka  z  Mon ha tan u 
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My,  niżej podpisani  mieszkańcy  miasta  uzdrowiska  Ustroń, 
protestujemy  przeciwko  sposobom  organizacji  masowych  im
prez  typu  „Gaudę  Fest"  czy  „Rozgrzewka  Rawy  Blues" 
w naszym  mieście.  Imprezy  te, organizowane  w dotychczasowej 
formie, wykluczają pracę i wypoczynek, które przecież  stanowią 
istotny  element  codziennego  życia. 

1. Protestujemy przeciw  tworzeniu  „pól  namiotowych"  w ce
ntrum  miasta.  Tereny  zajęte  pod  „pola"  nie  są  do  tego 
przeznaczone.  Warunki  tam  panujące  urągają  wszelkim  zasa
dom  higieny.  Praktyczny  brak  wyposażenia  sanitarnego  grozi 
wybuchem  epidemii. Zagraża  to naszemu  zdrowiu. Pytamy,  czy 
„Sanepid" wydał zgodę na taką  lokalizację i czy dokonywane  są 
rutynowe  kontrole  warunków  sanitarnych? 

Ponadto,  organizowanie  pól  namiotowych  w  dotychczaso
wych  miejscach  ogranicza  dostęp  do  znacznej  części  terenów 
rekreacyjnych  miasta. 

2.  Protestujemy  przeciw  przeciągającym  się  do  rana  im
prezom.  Koncerty  w  amfiteatrze  trwają  do  późnych  godzin 
nocnych.  Mimo  zapewnień  organizatorów  nie  zauważyliśmy 
aby wyciszono nagłośnienie. Powracająca na „pola  namiotowe" 
młodzież zachowuje się głośno i wulgarnie.  Imprezy z amfiteatru 
przenoszą  się  do  namiotów  i  trwają  tam  do  świtu.  Gdy  tylko 
kończą  się  „namiotowe"  zabawy,  w  amfiteatrze  rozpoczynają 
się  próby  przed  następnymi  koncertami.  Przez  cały  dzień 
jesteśmy  zagłuszani  maksymalnym  natężeniem  decybeli,  co 

Na  temat  listu  otwartego  burmistrz  Kazimierz  Hanus  powiedział 
nam: 

List  zawiera  protest  przeciwko  organizowaniu  imprez,  które 
nie promują  miasta  w  sposób  właściwy,  a  są  bardzo  uciążliwe. 
Generalnie  chodzi  o  Festiwal  Twórczości  Religijnej  „Gaudę 
Fest"  i koncerty  „Rawy  Blues". Tego  typu  imprezy  ściągają  do 
Ustronia  liczną  młodzież.  Osobiście  cieszę  się,  gdy  w  naszym 
mieście jest dużo młodych  ludzi. Wywołuje to jednak  negatywne 
zjawiska.  Młodzież  koczuje  w  miejscach  o  nieodpowiednich 
warunkach  sanitarnych.  Ściąga  tu  także  pewien  margines 
młodych  ludzi, przyjeżdżających w celach dalekich  od  rekreacji. 
Mają  miejsce  różnego  rodzaju  incydenty,  które  chociaż  nie 
dyskredytują  imprez,  wywołują  negatywne  wrażenia.  Podczas 
„Gaudę  Festu"  konieczna  była  interwencja  w  sprawie  za
chowania  niezbyt  licznej  grupy,  która,  mówiąc językiem  mło
dzieży,  przyjechała  narozrabiać.  Same  koncerty  przebiegały 
sprawnie  i były  opanowane  przez  organizatorów.  Jednak  to  co 
działo  się  poza  amfiteatrem  spotkało  się  ze  słuszną  krytyką. 
Odrębną  jest  sparwa  nagłośnienia.  Zbudowanie  amfiteatru 
w sąsiedztwie osiedla  mieszkaniowego  jest  uciążliwe dla  miesz

również  nie jest  obojętne dla  zdrowia,  zarówno  fizycznego, jak 
i  psychicznego. 

3. Protestujemy przeciw brakowi nadzoru  nad przyjeżdżającą 
do  Ustronia  młodzieżą  i  niewystarczającemu  zabezpieczeniu 
spokoju  i  porządku  publicznego  ze  strony  służb  miejskich. 
Spokój  i  bezpieczeństwo  na  ulicach  są  ważne  nie  tylko  dla 
mieszkańców,  ale  także  dla  kuracjuszy.  Ustroń  jest  przecież 
miastem  ze  statutem  uzdrowiska. 

4.  Zwracamy  uwagę  na  dewastację  środowiska  naturalnego 
wokół amfiteatru. Z Parku Kuracyjnego wyprowadziły  się ptaki 
i  wiewiórki.  Młode  drzewa  i  krzewy  są  połamane.  Posesje 
przylegające do  parku,  tereny  zielone  w parku  i nad  Wisłą,  jak 
i  sama  rzeka  są  zasypane  śmieciami.  Pytamy  kto  płaci  za 
sprzątanie  tych  terenów  i  wywóz  śmieci?  Dlaczego  nasze 
podatki  mają  służyć  pokrywaniu  tych  kosztów? 

Nie  jesteśmy  przeciwnikami  organizowania  kulturalnych 
imprez  rozrywkowych  w  Ustroniu.  Nie  występujemy  także 
przeciw  ideom  przyświecającym  Festiwalowi  „Gaudę  Fest". 
Jesteśmy  jednak  przeciwni  wykorzystywaniu  szczytnych  haseł 
do  wywoływania  burd,  pijackich  i  narkotycznych  libacji.  Nie 
chcemy  w  naszym  mieście  imprez,  podczas  których  młodzież 
koczuje  w  centrum  miasta  pod  namiotami,  bez  warunków 
sanitarnych,  bez  dozoru.  Tego  typu  promocja  Ustronia  jest 
nieporozumieniem. 

Przeświadczeni  o  słuszności  przytoczonych  argumentów, 
pomni  doświadczeń  z  tegorocznych  imprez,  gotowi  jesteśmy 
wejść na  drogę  prawną  w  dochodzeniu  swych  racji.  Mamy  na 
względzie  nie  tylko  własny  spokój,  ale  również  dobre  imię 
Ustronia. 

List  podpisało  240  osób 

kańców. Faktem jest, że niektóre  imprezy  trwają zbyt długo  i są 
zbyt  głośne.  Dlatego  zanim  ten  problem  zostanie  rozwiązany, 
jestem  zdecydowany  podjąć działania  ograniczające czas  trwa
nia  imprez  do  godz.  22.00.  Powinno  to  zagwarantować  miesz
kańcom  możliwość  nocnego  odpoczynku.  Będę  też  działać 
w  tym  kierunku,  by  formuła  imprez  była  inna.  Nie  sądzę  aby 
Ustroń w chwili obecnej był przygotowany do  przeprowadzania 
dużych  imprez.  Konieczne  jest  zorganizowanie  pola  namioto
wego,  by  stworzyć  warunki  sanitarne  do  masowego  przyjazdu 
młodzieży.  Dopóki  się  tego  nie  załatwi,  trzeba  będzie  przeciw
stawić  się  formule,  jaką  narzucają  organizatorzy.  Również 
zabezpieczenie  porządkowe  było  niedostateczne  i  tu  trzeba  się 
z listem  protestacyjnym  zgodzić.  Myślę jednak,  że wszystko  co 
najgorsze mamy za sobą  — więcej tego  typu  imprez w  tym  roku 
już nie będzie. W przyszłym  zaś, należy przeprowadzać je w inny 
sposób.  Nie  chciałbym  też  minimalizować  problemu  stwier
dzeniem, że są  to dwatrzy dni w ciągu roku. Czasem jeden  dzień 
wystarczy,  by  stworzyć  zły  klimat.  Sądzę,  że  działania  władz 
miasta  będą  właściwą  odpowiedzią  na  ten  list  otwarty  i w  pełni 
usatysfakcjonują  mieszkańców.  Chodzi  bowiem  o  to,  aby 
Ustroń  był miejscem  ciekawych  imprez,  które  jednak  nie  będą 
zmorą  dla  jego  stałych  mieszkańców. 

Ach,  la młodzież...  Fot.  W.  Suchta 
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Raj dla  fotografów. 
Fot.  W.  Suchta. 

Ogłoszenia drobne 
Sprzedam  podwójnościenną,  ociepla
ną  budę dla psa. Ul . Złota 9, tel. 3270. 

Udzielam  prywatnie  nauki  gry  na  for
tepianie.  Mgr  Alicj a  Kaczmarek, ul. 
Kuźnicza  10,  tel.  3606. 

Sprzedam  samochodowy  fotelik  dzie
cięcy.  Ustroń,  tel.  2766. 

Sprzedam  Polonez.«,  rocznik  80.  Sko
czów,  tel.  2986 

N O V A I  IMOVA !  N O V A I 

D Y Ż U R Y  A P T E K 

Już  trenują.  Fot.  W.  Suchta 

A 
Przez  trzy  dni,  od piątku  do niedzieli  19—21  sierpnia  w  godz. 
16.00—18.00  w  Zborze  Zielonoświątkowym  „Betel"  w  Ustroniu  ul. 
Daszyńskiego  75 (koło  sklepu  meblowego)  odbywać  się  będą  otwarte 
spotkania ewangelizacyjne dla dzieci. W programie, dostosowanym  do 
grupy  wiekowej  7—12  lat,  znajdą  się  następujące  pozycje:  słuchanie 
Ewangelii, wspólne śpiewanie, przedstawienia kukiełkowe,  pantomima, 
majsterkowanie i robótki  ręczne, gry  i zabawy. Zajęcia będą  odbywały 
się w budynku  zborowym  oraz  na  wolnym  powietrzu. 

( j o t O 

CO  N A S  CZ  EK A 
Wystawy: 

Muzeum  Kuźnictwa i Hutnictwa, 
ul. Hutnicza  1, tel.  2996 

Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B. i K.  Heczko 

wystawa i sprzedaż  prac  plastyków  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Ustrońscy  kolekcjonerzy 
—  Wystawa  grupy  Ustrońskich  Twórców  „BRZIMY " 
Na  podwórzu  koło  Muzeum  w dniu  Dożynek 
—  Maszyny  Rolnicze  Stare i Nowe 
—  Pokaz  Psów  Rasowych 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od 9.00—16.00. w sobotę w godz. 9.00—13.00, niedziela (lipiec, sierpień) 
od  godz.  9.00—13.00.  Inne  terminy  zwiedzania  mogą  być  ustalone  po 
wcześniejszym  zgłoszeniu  zainteresowanych.  Muzeum  czynne  w  dniu 
Dożynek  do  19.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3  Maja 68,  tel. 2996 

Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne  terminy zwiedzania mogą  być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
Wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 

Galeria  na  Goiach  B. i K. Heczko 
Ustroń,  ul. Blaszczyka  19 —  czynna  codziennie 

Galeria  Grupy  Ustrońskich  Twórców  „Brzimy" 
—  wystawa  stała  C1R  —  Rynek 7 

Imprezy kulturalne 

21.8.1994 r. 
niedziela 

21.8.1994 r. 
niedziela 
godz.  14.00 

27.8.1994  r. 
sobota 
godz.  19.00 

Sport 
19.8.1994  r. 
piątek 
godz.  20.30 

20.8.1994 r. 
sobota 
godz.  10.00 

20.8.1994 r. 
sobota 
godz.  16.30 

20.8.1994 r. 
sobota 
godz.  15.30 

godz.  830  Koncert  WERKSCHOR  NIEDERBERG 
z  NeukirchynVIuyn  w  kościele  ewangelickoaugsburs
kim 
godz.  9JO  Koncert  WERKSCHOR  NIEDERBERG 
z NeukirchynVluyn  w kościele  św.  Klemensa 

DOŻYNKI 

(szczegóły  we wkładce  „Dożynki") 

PARADA  PARODII Jacek  Pietrzak  w parodiach  lepszych  od  oryginałów 

3  Letni  Bieg  Romantyczny  Parami 
w  Ustroniu  na  Bulwarach  Nadwiślańskich 
Start i Meta:  Aleja  Legionów  k/basenu  kąpielowego 

3 Bieg Sztafet  w Ustroniu 
Aleja  Legionów  k/basenu  kąpielowego 

3 Zawody  Mountain  Bike  (MTB)  o Puchar  Burmistrza 
Miasta  Uzdrowiska  Ustroń. 
Wyścig  na  trasie:  Aleja  Legionów  —  Równica  (881 
ra  npm)  — Aleja  Legionów  k/basenu  kąpielowego. 

Błyskawiczny  Turniej  Singlowy 
Korty  tenisowe 

UWAGA! 
Domy wczasowe, hotele  itp.: afisze —  programy  imprez odbierać  można 
bezpłatnie  w Centralnej  Informacji i Recepcji —  Rynek 7 

W imieniu inicjatorów powołania Towarzystwa Wspierania  Starań 
na  rzecz  Przyznania  Organizacji  Zimowych  Igrzysk  Olimpijskich 
w 2006 roku miastom Beskidu Śląsiego, Żywieckiego, Podtatrza i Tatr 
uprzejmie zapraszam  na  zebranie  założycielskie Towarzystwa,  które 
odbędzie  się  w dniu  19  sierpnia  1994  r. (piątek)  o godz.  18.00 
w kawiarni  „Basenowa"  w  Ustroniu,  przy  ul. Grażyńskiego  10. 
Porządek  zebrania: 
1.  Otwarcie  zebrania i powitanie  zaproszonych  gości. 
2.  Wybór  Przewodniczącego i Sekretarza  zebrania. 
3.  Przedstawienie projektu uchwały o powołaniu Towarzystwa  oraz 

tekstu  projektu  statutu  Towarzystwa. 
4.  Dyskusja  nad  projektami  uchwały  i  statutu. 
5.  Podjęcie uchwały  o powołaniu  Towarzystwa  i uchwaleniu  statu

tu. 
6.  Wybór  Komitetu  Założycielskiego. 
7.  Wolne  wnioski. 
8.  Zakończenie  zebrania. 

Celem  Towarzystwa  będzie  uzyskanie  społecznego  poparcia  dla 
starań władz regionu  i poszczególnych miast o prawo organizowania 
Olimpiady  Zimowej.   ̂ inicjatorów 

(—) Andrzej  Georg 

O d z i eż  u ż y w a n a,  p iece  e lek t rycz
ne, pra lk i ,  dywany i inne  ar tyku ł y 

pochodzen ia  zagran icznego. 
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Ciąg dalszy raportu Rady Miejskiej  kadencji  199094. 

Obrót  mieniem  komunalnym 
W latach  19901994 Miasto nabyło następujące nieruchomości: 
—  wyciąg  krzesełkowy  na  Czantorię 
—  muzeum  przy  ul.  Hutniczej 
—  muzeum  —  zbiory  Marii  Skalickiej 
—  dom  wczasowy  „Wiecha" 
—  boisko  sportowe  w  Nierodzimiu 
—  pomieszczenia  przy  ul.  Słonecznej  przeznaczone  na  biblio

tekę  oraz  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
—  basen  kąpielowy 
—  budynek  „TOB "  przy  ul.  Hutniczej  zaadaptowany  na 

budynek  rotacyjny 
—  DW  „Groń" 
—  pensjonat  „Pałacyk" przy  ul. Mickiewicza z przeznaczeniem 

na  Dom  Opieki  Społecznej 
—  DW  „Maciejka"  oraz dokonano  wykupu  pod  drogi  w  ilości 

4.4982  ha 
Natomiast  zbyto  nieruchomości: 
—  38  lokali  mieszkalnych 
—  1 lokal  użytkowy 
—  Cegielnię  w  Ustroniu  Nierodzimiu 
—  bazę  Miejskiej  Służby  Drogowej  przy  ul.  Hutniczej 
—  16  działek 
—  w  wyniku  zamiany  starej  szkoły  oraz  gruntu  na  Zawodziu 

otrzymano  grunt  przy  ul. Cieszyńskiej  i Stawowej  (zamiana 
z parafią  katolicką), 

—  w  wyniku  zamiany  terenu  koło  parafii  ewangelickoaugs
burskiej  otrzymano  skwery  i  drogi  lokalne, 

—  wydzierżawiono  dom  wczasowy  „Groń"  na  10  lat, 
—  użyczono  Dom  Kultury  w  Jaszowcu  na  3  lata, 
—  DW  „Wiecha"  Fundacji  Schronisk  Młodzieżowych  w  za

mian  za  budynek  byłego  schroniska  młodzieżowego  miesz
czącego  się  w  Ustroniu  Rynku,  gdzie  została  przeniesiona 
Fili a  LO  z  Cieszyna. 

Plan  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta 
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia  1992 r. uchwałą  nr 

XXXI/210/92 został uchwalony plan ogólny  zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta  Ustroń.  Został  opublikowany  w  Dzien
niku  Urzędowym  Województwa  Bielskiego  nr  5 poz.  28  z  dnia 
21  maja  1992  r.  Na  jego  podstawie  zostały  opracowane  plany 
szczegółowe  Osiedla  Hermanice  I  i  II .  Na  sesji  Rady  Miejskiej 
w  dniu  26  marca  1993  r.  uchwałą  nr  XLII/282/93  zostały 
uchwalone  przez  Radę  Miejską.  Publikacja  uchwały  nastąpiła 
w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Bielskiego nr  5 poz. 37 
z  dnia  30  kwietnia  1993  r.  Został  również  opracowany  pro
jekt  techniczny  ulicy  zbiorczej  tzw.  „małej  obwodnicy".  Na 
podstawie  porozumienia  nr  1/92  z  dnia  5  marca  1992  r. 
zawartego pomiędzy Kierownikiem  Urzędu  Rejonowego w Cie
szynie  a  Zarządem  Miasta  Ustroń  w  sprawie  powierzenia  za
dań  do  prowadzenia  w  zakresie  przepisów  ustawy  Prawo 
Budowlane,  a  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Woje
wództwa  Bielskiego  nr  6 z dnia  8 czerwca  1992  r. wydano  464 
decyzje  pozwoleń  na  budowę  obiektów  kubaturowych  i  in
stalacji. 

9 sierpnia w kinie  „Uciecha" odbył  się recital Marka  Grechu
ty.  Sala  kinowa  była  wypełniona  niemal  w  100%.  Wśród 
słuchaczy można  było  zauważyć  i takich,  którzy mają  kilka  lat, 
jak  i  takich,  którzy  mają  ich już  kilkadziesiąt.  Koncert  składał 
się  z  dwóch  części.  W  pierwszej  M.  Grechuta  zaprezentował 
piosenki  z  najnowszej  kasety,  w  drugiej  części  przypomniał 
swoje największe przeboje. Nie zabrakło więc „Wesela"  według 
St.  Wyspiańskiego,  „Ni e  dokazuj  miła"  i  na  koniec  „Świecie 

nasz". W przerwie można było kupić kasety i płyty  kompaktowe 
z  nowymi  utworami,  a  także  tomiki  wierszy  M.  Grechuty.  Po 
koncercie  do  artysty  ustawiła  się  kolejka  wielbicieli,  chcących 
uzyskać  autograf.  Nam  udało  się porozmawiać  z panem  Mar
kiem. 
Nie jest to pana pierwszy występ w Ustroniu. Czy lubi pan śpiewać 
dla  tutejszej  publiczności? 
Już  mnie  dawno  nie  było  w  Ustroniu.  Nawet  nie  pamiętam 
dokładnie  kiedy... 
Dwa  lata  temu  był  pan  na  „Gaudę  Fest" 
Tak,  rzeczywiście.  Ale  to  nie  był  mój  recital,  tylko  właśnie 
festiwal.  Bardzo  miło  to  wspominam. 
Jak  się  panu  śpiewało  w  kinie? 
Jest  to bardzo  kameralna  sala,  ale publiczność była  sympatycz
na.  To  się  najbardziej  liczy. To  jest  najważniejsze. 
Czy przyjechał pan specjalnie do Ustronia  na  ten koncert  czy  jest 
to  fragment  większej  trasy? 
W  lipcu  grałem  w  Wiśle.  Promuję  swoją  nową  płytę. 
W sali widać było publiczność  w bardzo różnym wieku. Czy  pan  to 
uwzględnia  w swojej  twórczości? 
Oczywiście.  Moje  piosenki  są  dla  wszystkich. 
Mówi się, że młodzież nie interesuje się już  tym rodzajem muzyki. 
Czy  pan  się  zgadza  z  tą  opinią? 
Nie.  Mam  wielu  sympatyków  właśnie  wśród  młodych  ludzi. 
Kiedy  znowu  odwiedzi  pan  Ustroń? 
Może  za  rok. 

Magda  Dobranowska. 

ŚPIEWAL I   W  OLEŚNI E 
Na  zaproszenie  organizatorów  „Dn i  Olesna",  30 lipca  bawił 

w  tym  mieście  Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń".  Za
proszenie wystosowano już wiosną,  aby zespół mógł je  zmieścić 
w  kalendarzu  swych  letnich  występów. 

Przy  zaskakująco  dużej  frekwencji,  zespół  zaprezentował 
bogaty program pieśni  kościelnych, patriotycznych  i  ludowych. 
Ponad  godzinny  koncert  odbył  się  w  kościele  ewangelic
koaugsburskim.  Patriotycznym  akcentem  była  wyraźna  dedy
kacja  dla  uczczenia  50  rocznicy  Powstania  Warszawskiego. 

Wśród  słuchaczy  była  bardzo  liczna  grupa  byłych  mieszkań
ców  Olesna,  a  obecnie  obywateli  RFN.  Obecny  był  także 
wiceburmistrz  niemickiego  miasta  partnerskiego  Olesna. 

Po  koncercie  zespół  został  przyjęty  przez  władze  kulturalne 
miasta  i otrzymał  w podzięce  piękny  bukiet  kwiatów,  złożony, 
wraz  z  dedykacją,  na  ręce  dyrygentki  Ewy  BreckOrzyszek. 
Szczery zachwyt  wyrazili  także w rozmowach  niemieccy  goście, 
akcentując  wysoki  poziom  artystyczny  ustrońskiego  zespołu 
i  dziękując za  „Kunst  und  Klang".  S.  N. 

Na  bulwarach  nadwiślańskich  pojawił  się  fotograf  prowadzący  za 
sobą  konia.  Dowiedzieliśmy  się,  że  koń  jest  łagodny  i  lubi,  gdy 
fotografują się na nim dzieci.  Fot.  W.  Suchta 
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NAJPIĘKNIEJSZ E  POWIEDZIAŁY : 
Magdalena  Pęcikiewicz  (na  zdjęciu  —  176896089):  Jestem 

bardzo  szczęśliwa.  Z  koleżanką  jesteśmy  w  finale  Miss  Polonia 
i  tu  miałyśmy  równe  szanse.  Mił o  było  wrócić  do  atmosfery 
konkursu  o  niższej  randze. 
—  Było  to  potwierdzenie  piękności? 
—  Każdy  konkurs  jest  potwierdzeniem  tego,  że  się  jest,  no... 
może  nie  piękną  ale  ładną. 
—  Czy  to  zwycięstwo  pomoże  w  starcie  w  konkursie  Miss 
Polonia? 
—  Na  pewno  tak,  choć jest  to  zupełnie  inny  konkurs. 
—  Jest  pani  z Żywca.  Nasze  miasta  konkurują  o  turystów.  Czy 
Ustroń  ma  pani  zdaniem  szanse? 
—  Ustroń  bardzo  mi  się podoba,  ale nie  znam  go  zbyt  dobrze 
i  bliższy  jest  mi  Żywiec. 

Marlena  Górczyńska  (178936393):  Bardzo  się cieszę z  tytułu 
Miss  Publiczności. 
—  Nie jest  to  najwyższe  trofeum. 
—  Ale dla  mnie  jest  to  bardzo  ważne.  Publiczność jest  zawsze 
obiektywna  i  wybiera  bezstronnie.  To  ma  dla  mnie  duże 
znaczenie. 
Dagmara  Jankowska: 
—  Nigdy nie spodziewam  się nagród, a traktuję to jako  zabawę. 
—  Jest pani sąsiadką  naszego miasta. A co w Skoczowie mówi się 
o  Ustroniu? 
—  Jest  to  piękne  miasto. 
—  A  zna  pani  je  dobrze? 
—  Jestem  tu  często,  moja  mama  tu  pracuje,  a  poza  tym  robię 
w  Ustroniu  zakupy.  Oczywiście  chodzę  na  dyskotekę  do 
„Mirage  2000"  i  na  lody  do  „Delicji" . 

POZIOMO:  1)  można je zrywać 4) coś tandetnego  6)  chrzestny 
dziecka  8)  naczynie  na  zupę  9)  na  góralskim  dachu  10) 
wszystkożerna  szczypawka  11)  obszar  pod  zabudowę  12) 
rodzaj pochodni  13)  dziki osioł azjatycki 14) wyspa koło Alaski 
15) do  kąpania  bobasa  16)  miasto  nad  Gąsawką  17)  ślady 
zwierzyny  18)  duża  papuga  19)  kraina  hist.  na  wybrzeżu 
Adriatyku  (wspak)  20) zazwyczaj pełna  forsy 
PIONOWO:  1)  też taxi  2)  rzadkie imię żeńskie 3) płytka zatoka 
4)  miesiące  na  ścianie  5)  mnich  obok  mnicha  6)  miasto 
w  Kazachstanie  7)  podstawa  spagetti  11)  październikowa 
solenizantka  13) z rodziny  żyraf 
Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych liczbami  w  dolnym rogu. Na odpowiedzi oczeku
jemy do  7 września. 

Rozwiązanie Krzyżówki  nr 29 
ROWERY GÓRSKIE 

Nagrodę 100.000 zł otrzymuje Gabriela Gańczarczyk, Cieszyn, 
ul. Olszaka  1. Zapraszamy do  redakcji. 

Roztomili  ustróniocy! 
Byliście  sie  też podziwać,  ludeczkowie  złoci,  na  te  Beskidzkóm 

Kulturę?  Może  se  kiery  pomyśleć,  cóż  tak  w  „Ustróńskij"  te 
Kulturę  spóminóm,  dyć  óna je  we  Wiśle  lodprawiano.  Ale  przeca 
każdego  roku  moc  ustrónioków  jeździ  na  ty  wystympy  sie  dziwać, 
a  latoś  też  ustróński  zespól  „Czantoryja"  tam  wystympowol.  Aż 
dziwne,  że sie  im  tam jakosi  udało  dociś  do  tego  wystympowanio, 
bo  sóm  wiślański  zespól  sie  miol  biyde  tam  dociś  i  dziepro  na 
ostatni  dziyń  sie  im  to  wystympowani  dostało.  Dyć  tam  było 
telkownych  zespołów,  skóndjyny  sie kómu  spómniało,  aji z  Afryki 
i z  Hameryki.  Tóż  by pumału  trzeja  było  te  całóm  paradę  inaczyj 
nazwać,  a  nie  Tydziyń  Kultury  Beskidzkij. 

Jo  też była  na tej Kulturze  w niedziele  na zakóńczyni,  bo mie  tyn 
mój  znómy  Jyndrys  z  Wiseł  pozwoł.  Na  wieczór  żech  była 
pozwano  do  nich  do  chałupy  na  miano  Jyndrysowej  paniczki,  bo 
przeca  potym  za  pore  dni  było  Zuzki.  Ta  Jyndrysowo  Zuzka 
przijechała  niedowno  od  dziecek  z  Rajchu  i  prziwiózła  moc 
rozmaitych  dobroci,  tóż  mie  szumnie  ugościli  iprzi  tym  se  społym 
pomówili. 

Przi  ty  lopowiadaniu  cosi  prziszlo  na  rzecz  o  „   Ustróńskij", 
o naszym  ustróńskim  Jyndrysie  i o Jurowi  spod  Czantoryje,  co  mi 
na moi  miano  do  „Ustróńskij"  napisali.  Tyn  Jyndrys  z  Wiseł  też 
rod  w  ,,Ustróńskij"  to  drzistani  po  naszymu  czytuje,  tóż  sie  mie 
dopytywoł,  czy  tyn  Jura  spod  Czantoryje,  co mi  napisoł,  to je  tyn 
sóm  Jura  spod  Czantoryje,  co pisuje  z  łujcym  Jozefym  Pilchym 
w „Pamiyntnikach  ustróńskich  ". Jo  mu powiedziała,  że  to je  ganc 
inszy  Jura  i że  skyrs  tego już  było  w redakcyji,.Ustróńskij"  doś 
rozmaitejsumeryje,  bo mocka  ustrónioków  sie  też  o to pytało,  czy 
to je  tyn  sóm  Jura  czy jaki  inszy.  Muszymy  z  tym  zrobić  jakisikej 
porzóndek. 

Tóż,  Jurziczku,  pón  redachtór  niechoł  Cie pieknie  pytać,  cobyś 
kiedy  ku  niymu  do redakcyje  prziszeł.jak  bydziesz  mioł  na  gminie 
jaki  załatwiyni.  Pón  redachtór  rod  by  se  z  Tobóm  połopowiadoł. 
Nó,  wiysz,  Jurziczku,  insi ustróniocy  nie muszóm  Cie znać,  ale pón 
redachtór  musi  wiedzieć,  czyji  drzistani  drukuje.  Nimoże  tak  być, 
coby  dwo gazdowie  drzistalipo  naszymu  i obo dwo sie  podpisowali 
Jura  spod  Czantoryje.  My  wiymy,  że  Jura  to  je  straszecznie 
szumne  miano  i nie jedyn  ustróniok  sie  Jura  nazywo,  ale  ludziom 
sie to myli.  Tóż  niech  tyn Jura,  co w „Pamiyntnikach  ustróńskich  " 
pisuje,  bydzie  sie dalijpisoł  Jura  spod  Czantoryje,  a Ty,  Jurziczku, 
coś  mi  na  Hanke  na  miano  napisoł,  musiałbyś  do  porzóndku 
ustrónikóm  wyónaczyć,  kaj  tam  pod  Czantoryjóm  miyszkosz. 
Mógbyś  sie  dejmy  na  to  pisać  Jura  spod  Małej  Czantoryje, 
z  Baronowej,  ze  Suchego  Potoka  —  nó.  Ty  sóm  najlepij  wiysz, 
jako  tam  do  Was  nazywajóm.  Tóż  pokoż  sie,  Jurziczku,  coby  my 
za  długo  nie  musieli  na  Ciebie  czakać. 

Hanka  z  Manhatanu 

100 tysięcy  100 tysięcy 100 tysięcy  100 tysięcy  100 tysięcy 


