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8 sierpnia w I programie Telewizji Polskiej mogliśmy
obejrzeć reportaż pt. „Na granicy dwóch wyznań",
opowiadający o wspólnym życiu ewangelików i katoli
ków w Ustroniu. W reportażu znalazły się wypowiedzi
proboszczów parafii katolickich i ewangelickiej, księży
obu wyznań oraz parafian, szczególnie małżeństw mie
szanych. Jedną z autorek tego programu była ustronian
ka, obecnie mieszkająca i pracująca w Krakowie.

KONTROWERSYJNE TEMATY
Jak pani wpadła na pomysł zrobienia takiego programu?
Że taki program kiedyś będę musiała zrobić, to wiedziałam już od
bardzo dawna. Miałam z tym trochę kłopotów, bo to o własnych
terenach, gdzie się wychowałam. Nie wolno takich rzeczy robić.
W końcu przyszedł dobry pretekst, bo przyjeżdżał tutaj Papież. No
i tak mi się wydawało, że to będzie dobry pomysł aby wykorzystać
ten przyjazd. Poza tym musiałam się wiele nauczyć w samym
zawodzie, jakim jest praca w telewizji i robienie reportaży czy
filmów dokumentalnych. A dlaczego wiedziałam? Studiowałam
w Katowicach. Teraz mieszkam w Krakowie i zawsze jak ludziom
opowiadam, że tu jest taki właśnie teren, gdzie są katolicy i ewan
gelicy, i że to dla nas nie ma żadnego znaczenia, to wszyscy się
dziwią. Ja zresztą chodziłam do Wisły do liceum i tam już w ogóle
w klasie miałam więcej ewangelików niż katolików. Okazuje się, że
nikt nie wie, że na Śląsku Cieszyńskim jest tak jak jest. I dlatego
właśnie chciałam zrobić o tym program, żeby ludzie się dowiedzieli,
że taki teren w Polsce istnieje.
Czy trudno było uzyskać fundusze na ten reportaż?
Pracuję w Telewizji Kraków, a program robiłam na zlecenie
I Programu TVP, stąd nie było problemów. Pojechałam, opowie
działam, że chcę taki program zrobić. Bardziej był strach o to, co to
będzie. Jednak Polska jest katolickim krajem i obawiano się co
z tego wyniknie. Czy nie będzie z tego powodu jakiś kłopotów, ale
w końcu dwa razy przeczytano reportaż i poszło. Ja zresztą robię
dużo reportaży dla i Programu TVP, stąd mają do mnie zaufanie.
W końcu powiedzieli „No dobrze, róbcie". Zresztą zaczęliśmy
kręcić bez tego pozwolenia. Papież szybciej przyjechał niż dostaliś
my pozwolenie.
Trudno było namówić ludzi do rozmowy?
Bardzo. Gdybym nie była w takiej sytuacji, że jestem stąd to byłyby
naprawdę kłopoty. Może kto inny szukałby takich ekstremalnych
sytuacji. Wiadomym jest, że są tutaj na tym tle nieporozumienia, ale
w sumie generalnego wielkiego konfliktu nie ma. Ludzie sobie żyją
w pokoju. Myślę, że gdybym nie była stąd, to ktoś poszukałby
takich osób, które nienawidzą drugiej strony. Ale z takimi zwykłymi
ludźmi to były kłopoty. Wykorzystałam rodzinę, znajomych i nie
mogli mi odmówić. Nawet dzwoniąc po byłej mojej klasie z liceum
na cztery osoby jedna się zgodziła, a trzy odmówiły. Nawet mnie.
Chociaż dzwoniłam po tych najbliższych znajomych. Nie chcieli.
Obawiali się?
Obawiali się, nie chcieli wracać d o tego. Każde małżeństwo
(cd. na sir. 2)

Fot.: Ł. Matuszka
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Amfiteatr pękał w szwach
podczas dziewiątej edycji wy
borów Miss Wakacji, które
odbyły się w niedzielę 13 sierp
nia. Wśród trzynastu kandy
datek, które przy pięknej sło
necznej pogodzie zaprezento
wały się w konkursie, znalazły
się dwie Czeszki i jedna ustro
nianka.
Impreza
rozpoczęła się
o godzinie 16.00. Wiele z osób,
do ostatniej chwili zwlekają
cych z kupnem biletu, nie zo
stało wpuszczonych do amfi
teatru z powodu braku miejsc.
Prowadzenia imprezy pod

L.

j ą ł się znany, także z wystę
pów w Ustroniu, kabareciarz
Tadeusz Drozda, któremu po
magały prezenterka telewizyj
nej „dwójki" Zofia Czernicka
i Miss Polonia '94 Jadwiga
Flank. Na deskach amfiteatru
pojawili się także inni znani
artyści tacy, jak laureatka te
gorocznego festiwalu piosenki
studenckiej Agata Biały, Ja
cek Lech czy Zbigniew Wode
cki, który zaśpiewał kilka
swych największych przebo
jów. D o gustu publiczności
przypadła także piosenkarka
(cd. na str. 4)

— kostiumów, garsonek
— żakietów, bluzek
— kompletów letnich, sukienek

Zapraszamy codziennie
w godzinach 10.00

18.00

Ustroń, Daszyńskiego 70a (obok Winter Restauracji)

KONTROWERSYJNE TEMATY
(cd. ze str. 1)
mieszane swoją gehennę przeżyło. Z jednej i z drugiej strony. Potem,
gdy zapanował już ład, to nie chcieli do tego wracać. Albo bali się, że
jak zaczną o tym opowiadać, to będzie ponownie na tym tle konflikt,
który udało się w jakiś sposób załagodzić.
Dlaczego emisja była tak późno? Czy miała pani na to wpływ?
To jest w ogóle pasmo reportażu Jedynki. Koledzy, o znacznie
większych nazwiskach gratulowali mi, że jest tak wcześnie. Reportaż
bardzo często jest po godzinie 24.00. Albo przed południem. Taki jest
wybór.
W Ustroniu raczej pozytywnie oceniano ten reportaż. A jak było gdzie
indziej w Polsce?
Też dobrze. Program aby został przyjęty na antenę, musi przejść tzw.
kolaudację. W takiej komisji zasiada sześć osób, znawców problemu,
reżyserów. Dostałyśmy z koleżanką bardzo dobre oceny. Zawsze
robimy w tandemie wszystkie reportaże. Ona była takim wentylem
bezpieczeństwa. Gdybym ja się za mocno zaangażowała sercem, to
ona wtedy mówiła „Spokojnie, to trzeba zrobić tak." Zawsze
jedna z nas taką rolę spełnia. Na kolaudacji, gdzie siedziały tuzy
polskiego reportażu i filmu dokumentalnego dostałyśmy bardzo
dobre oceny. Trochę obawiano się tematu. Nikt nie chce jątrzyć
w sprawach religii.
Jakim tematom poświęcone były inne pani reportaże?
Różnie. Z reguły szukam właśnie takich kontrowersyjnych tematów.
Zrobiłyśmy kiedyś trzy reportaże o konfliktach na granicy pol
skosłowackiej. Potem o mordercy, który do dzisiaj nie został złapany.
Rok temu w ciągu miesiąca w bardzo brutalny sposób zamordował
siedem osób. Najczęściej szukam takich tematów, które burzą jakieś
mity. Teraz robimy film dokumentalny na temat spadkobierców
marszałka Piłsudskiego.
Jak to się w ogóle stało, że trafiła pani do telewizji? Wiem, że kiedyś pani
działała w redakcji sportowej.
Bardzo dziwnym trafem w ogóle zaczęłam studiować dziennikarstwo.
Byłam bardzo młoda, gdy skończyłam prawo. Miałam 21 lat i nie
bardzo chciałam iść do pracy. Postanowiłam studiować dziennikarst
wo. Potem były takie dziwne czasy w Polsce, że nie można było
obiektywnie pisać. To był 1987 rok, więc jeszcze nie było wielkiej
wolności. Zaczęłam pisać w „Sporcie". Ze sportem byłam związana
od dzieciństwa. A potem ktoś mi zaproponował, żebym przeniosła się
do Krakowa i do telewizji. Ale nadal miałam być w tematyce
sportowej. Przyszła wolna Polska i nagle się okazało, że ja jednak
skończyłam prawo i nie będę do końca życia o tym sporcie pisać.
Skoro skończyłam prawo, zrobiłam specjalizację z prawa między
narodowego, postanowiłam wykorzystać moją miłość do polityki
i zagadnień społecznych i tak przeniosłam się do reportażu. Teraz
jestem dziennikarzem Telewizji Kraków, produkującym z reguły dla
I Programu TVP.
Czy odczuwa pani naciski polityczne?
Nie. Oczywiście, że musimy nieraz walczyć z kolegą, który jest
przełożonym i akurat reprezentuje inną opcję. Ten zawód cały czas
polega na walce. Ale jeżeli ktoś chce być niezależnym to jest
niezależnym. Nie ma problemu. Tylko trzeba mieć większą odporność
psychiczną i cały czas mieć świadomość, że telewizja jest taka, iż

TO I OWO

Na początek był „Jazz nad
Olzą", a obecnie mamy „Cie
szyńską Jesień Jazzową". Im
preza odbywa się głównie
w Czeskim Cieszynie, a debiu
towała 6 lat temu. Trwają
przygotowania d o kolejnego
spotkania jazzmanów.

2 Gazeta Ustrońska

W Cieszynie trwa budowa
nowej siedziby banku P K O .
Oddział powstaje przy ul. Ko
lejowej i ma ponad 300 m 2
powierzchni, która pomieści
m. in. 20 boksów kasowych.
W regionie przybywa no
wych stacji benzynowych. Je
d n a stanęła w Haźlachu, dru
ga w Skoczowie na Górnym
Borze, a w budowie są stacje
w
KończycachBabilonie
i w Cieszynie przy ul. Stawo
wej, a także przy ul. Katowic
kiej w Ustroniu.

w każdej chwili ktoś może powiedzieć „No, to my już pani dziękuje
my". Wówczas trzeba spakować swoje biurko, wyprowadzić się
i poczekać. Aż nastanie nowe ekipa i wtedy się wraca. Nie ma takiej
ciągłości, pewności i zagwarantowanego komfortu psychicznego.
W TVP, jak już ktoś tam raz trafił i został świetnie oceniony, i jest
świetnym pracownikiem, i dostaje nagrody to wcale nie znaczy, że tam
zostanie po wsze czasy. Kiedyś jeden z wielkich ludzi polskiej telewizji
powiedział mi, że na tę firmę nie można się obrażać. I było w tym wiele
racji.
A jak się układają stosunki między główną siedzibą Telewizji Polskiej
w Warszawie, a ośrodkami regionalnymi?
My ciągle czujemy się oszukani. Ja się tak bardzo nad tym nigdy nie
zastanawiałam. Miałam takie szczęście w życiu, że jak postanowiłam
pisać o sporcie, to mnie chwalili, jak postanowiłam pracować w dziale
programów informacyjnych, to chwalono mnie za informacje, gdy
postanowiłam robić reportaże nadal mnie chwalą. Stąd nie za
stanawiam się czy ta Warszawa mnie oszukuje czy nie. Oczywiście, że
to u nich są pieniądze, oni są decydentami. Kiedy jadę do Warszawy
to biorę trzy scenariusze pod pachę i wiem, że na korytarzu, pod
drzwiami faceta, który podpisze mi ten kosztorys, spędzę cały dzień.
Ale mogę też nic nie załatwić. I to jest normalne. Oni występują
z pozycji pana. Dla Warszawy Kraków jest prowincją. Bez względu na
to co będziemy mówić. I tak już musi być. I trzeba się do tego
przyzwyczaić. Nie liczę, że za mojego życia cokolwiek się zmieni.
Wiem, że do ostatnich dni, choćbym miała tyle orderów za to, że super
zrobiłam filmy dokumentalne, będę stać pod drzwiami i czekać na to,
aż ktoś podpisze. Bo to jest naprawdę bardzo droga produkcja. Ten
reportaż kosztował 300 min. Wydawać by się mogło, że to w sumie
nic, a tyle kosztuje. Uruchomienie tego wszystkiego, sprzęt. I w zależ
ności od tego ile dostanę pieniędzy, taki później jest efekt. Nieraz
potrzebny jest jeszcze jeden dzień zdjęciowy, jeszcze trzeba by było raz
pojechać, nagrać kilka wypowiedzi, ale już przekroczyliśmy budżet,
nie ma pieniędzy. Trzeba robić z tego co jest.
Jak długo tutaj kręciliście?
W sumie cztery dni. Reportaż był i tak tańszy, bo jestem stąd
i mnóstwo rzeczy, za które normalnie telewizja musiałaby płacić, to ja,
jeżdżąc na rowerze od wujka do ciotki, załatwiałam. A żeby ten
reportaż był naprawdę dobry, to trzeba by było jeszcze dwóch dni, ale
wtedy kosztowałby 500 min.
Rozmawiała: Magda Dobranowska

Usirońskie krajobrazy.
Sanatorium na Kubalonce
otrzymało ultrasonograf, bę
dący darem papieża Jana Pa
wła II. Służy dzieciom i mło
dzieży.
*
*
Z Ratuszem w Skoczowie
sąsiaduje kamienica, w której
urodził się św. Jan Sarkander.
Wewnątrz urządzono mini
muzeum zawierające ekspo
naty związane z życiem i kul
tem świętego. Nowego blasku
nabrała również kaplica.
Od jesieni ub. r. Urząd Cel

Fot. Ł. Matuszka
ny w Cieszynie mieści się w no
wym budynku przy ul. Krasze
wskiego. Dzięki remontowi
i modernizacji oraz dobudo
waniu skrzydła, celnicy mają
bardzo dobre warunki pracy.
Blisko 80 arbitrów zarejest
rowanych jest w podkolegium
bielskoskoczowskim. Pano
wie z gwizdkiem mają swoją
organizację od 1924 r. Wów
czas sędziów było 15, a tuż
przed wojną 38, którzy sędzio
wali ponad 300 meczów.
(nik)
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Nie najgorzej wygląda sytuacja aptek. Około jedna trzecia leków
sprzedawanych jest bezpłatnie lub z ulgami, jednak cieszyński ZOZ,
zgodnie z podpisaną umową, wpłaca aptekom pieniądze w miarę
regularnie. W innych regionach kraju jest znacznie gorzej. Są okręgi,
gdzie zdarzają się nawet półroczne poślizgi w wypłatach, co zagraża
bytowi aptek. Nie ma także większych problemów z zaopatrzeniem.
Wszystkie leki brane są z hurtowni farmaceutycznych. Braki Jeżeli są, to
dotyczą głównie popularnych leków polskich. Jest to spowodowane
tym, iż często „Polfa", nie wiadomo dlaczego, okresowo przerywa
produkcję danego leku, nie zawiadamiając o tym aptek i uniemoż
liwiając tym samym zrobienie zapasów.
(mat)
Tir * *
Na ślubnym kobiercu stanęli:
12 sierpnia 1995 r.
Agata Szpin , Ustroń i Andrzej Domagała, Górzno
<tr * ir

KRONIKA POLICYJNA
10.08.95 r.
O godz. 10.00 na parkingu DW
„Jaskółka" doszło do kolizji. Kie
rowca samochodu opel kadet
w trakcie cofania uderzył w skodę.
Na sprawcę kolizji nałożono man
dat karny 20 zł.
12.08.95 r.
O godz. 11.20. na ul. Krzywaniec
kierowca wartburga nie zachował
należytej ostrożności podczas ma
newru omijania i doprowadził do
kolizji z prawidłowo jadącym sa
mochodem marki cinąuecento.
Nieostrożnego kierowcę ukarano
mandatem 20 zł.
O godz. 11.45 na ul. Skoczowskiej
miał miejsce wypadek drogowy.
Kierujący rowerem podczas skrę
cania w lewo nie zachował należy
tej ostrożności i zajechał drogę
prawidłowo jadącemu samocho
dowi marki dacia. Rowerzystę
z ogólnymi obrażeniami ciała prze
wieziono do Szpitala w Cieszynie.
Obaj kierujący byli trzeźwi.

Tory kolejowe biegnące przez miasto stały się ostatnio niebezpieczne.
6 sierpnia doszło do śmiertelnego wypadku na dzikim przejściu za
przystankiem PKP Ustroń Zdrój. Nazajutrz natrafiliśmy na zdewas
towane bariery ochronne na przejściu przy ul. Parkowej. Nie zostały one
naprawione do dziś (tekst pisany 17 sierpnia). Potrzebna jest kolejna
ofiara?
Fot.Ł. Matuszka
ćr
te
Jedna z naszych czytelniczek, mieszkanka jednego z ustrońskich
osiedli przyniosła nam pismo, które dostała na początku czerwca. We
wstępie czytamy „Administracja Osiedla analizując temat psów w zaso
bach mieszkaniowych naszej Spółdzielni, wynikające z tego tytułu
obowiązki (...) oraz w związku z licznymi skargami mieszkańców
p r z y p o m i n a (...) o obowiązkach wynikających z faktu posiadania
psa." Pierwsze dwa punkty przypomnienia dotyczą (i słusznie) wy
prowadzania psów na smyczy i w kagańcach, sprzątania po czworo
nogach i pilnowania aby nie wyrządzały szkody w osiedlowej florze.
W trzecim punkcie przypomina się, iż „Pies wyjący całymi godzinami,
brudzący na klatce schodowej, biegający swobodnie po osiedlu może
wyprowadzić z równowagi nawet najcierpliwszego." Ponadto: „W
związku z często zaobserwowanymi przypadkami szczucia człowieka
psem w wykonaniu nieletnich dzieci jak i dorosłych przypomina się, iż
jest to czyn karalny." A w związku z podobnymi pismami w wykonaniu
Administracji Osiedla przypomina się, że może to wyprowadzić z rów
nowagi najcierpliwszego.
(md)
°tr
ćr
W „Rzeczpospolitej" z dnia 16 sierpnia, w dodatku „Turystyka
i Podróże", ukazała się krótka wzmianka o Ustroniu. Jedna z wakacyj
nych korespondentek „Rzeczpospolitej" zachwala nasze miasto jako
Jedno z bardziej atrakcyjnych i dobrze zagospodarowanych uzdro
wisk". W tekście znajduje się kilka nieścisłości, ale ogólny wydźwięk
notatki jest bardzo pozytywny. W niektórych momentach może nawet
troszkę przesadzony. Szkoda, że taka bezinteresowna reklama Ustronia
ukazuje się w prasie ogólnopolskiej pod koniec sezonu. Miejmy
nadzieję, że zwabi zainteresowanych turystów za rok.
(md)
Ci, którzy od nas odeszli:

O godz. 19.45 na niestrzeżonym
parkingu nieznani sprawcy wła
mali się do fiata 126p i ukradli
koło zapasowe.
13.08.95 r.
O godz. 11.00 z niestrzeżone
go parkingu przy ul. Jelenica ukr
adziono fiata 126p. Pojazd w sta
nie uszkodzonym
odnalezio
no w Wiśle. Straty wyniosły
około 200 zł.
15.08.95 r.
O godz. 9.10 funkcjonariusze KP
w Ustroniu odnaleźli skradzione
go 12 sierpnia w Wiśle fiata 126p.
Pojazd był kompletnie rozebrany.
16.08.95 r.
O godz. 8.50 przy ul. Cholewy
zgłoszono kradzież 100 metrów
kabla telefonicznego o wartości
1000 zł.
O godz. 15.40 na ul. Traugutta
kierująca trabantem wymusiła
pierszeństwo przejazdu na kiero
wcy poloneza i doprowadziła do
kolizji drogowej. Kierująca zosta
ła ukarana mandatem 50 zł.

Mimo tragicznych statystyk ogólnokrajowych, ostatni przedłużony
weekend na ustrońskich drogach był w miarę spokojny. Doszło do
jednego wypadku drogowego i kilku kolizji. Policja zatrzymała
natomiast pięciu nietrzeźwych kierowców. Najwięcej promili we
krwi — 1, 80 miał kierowca, który 12 sierpnia na ul. Orzechowej
uszkodzoł płot jednej posesji. Drugi w tym niechlubnym rankingu
jest kierowca z 1, 59 promilami, zatrzymany 15 sierpnia o godz. 1.15
na ul. 3 Maja.
(md)

STRAŻ MIEJSKA
10.08. — Interwencja przy ul.
Miedzianej z powodu zaśmiecania
terenu przez jednego z mieszkań
ców. Nakazano uporządkowanie
terenu.
10.08. — Nałożono
mandat
w wysokości 35 zł na osobę pro
wadzącą działalność handlową
bez zezwolenia przy ul. Nadrzecz
nej.
10/.08. — W nocy nieznani spra
wcy zdewastowali ławki przy ul.
Nadrzecznej.
11.08. — Rekontrola
zaleceń
porządkowych na Polanie.
12/13.08. — Kontrola terenów
zielonych wzdłuż rzeki Wisły. Na
łożono cztery mandaty karne
i udzielono pięciu pouczeń.

13.08. — Zabezpieczenie porzą
dkowe amfiteatru podczas wybo
rów Miss Wakacji.
14.08. — Interwencja z powodu
zakłócania porządku na ul. Reja
przez pięciu pijanych chłopców
— mieszkańców Będzina, którzy
rozbili namioty na terenach zielo
nych. Nakazano zwinięcie namio
tów, uporządkowanie terenu
i opuszczenie miejsca.
16.08. — Nakazano dyrekcji PH
Savia uporządkowanie terenu wo
kół domu handlowego „Krokus".
16.08. — Nakazano
naprawę
uszkodzonej tablicy reklamowej
przy ul. Partyzantów.
16.08. — Rekontrola
zaleceń
porządkowych na os. Manhatan.
16.08. — Kontrola porządkowa
Nierodzimia.
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Szary Florian, lat 74, ul. Czarny Las 2
Kocyan Helena, lat 58, os. Cieszyńskie 2/4
Białoń Władysław, lat 67, ul. Myśliwska 46
Bujok Ryszard, lat 36, ul. Cieszyńska 6/12
Tropami zagubionego pana...

Fot. M. Dobranowska
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(cd. ze sir. 1)
z Czech o pseudonimie artys
tycznym „ G a b i " . O o p r a w ę
muzyczną podczas prezenta
cji dziewcząt w poszczegól
nych strojach zadbał zespół
Old Metropolitan Band.
W kolejnych wejściach na
scenę trzynaście dziewcząt
rywalizujących o tytuł Miss
Wakacji prezentowało swoje
wdzięki w strojach sporto
wych, kąpielowych, wieczo
rowych, eleganckiej bieliźnie
i na koniec w sukniach ślub
nych. Każda z nich musiała
przejść rozmowę z T a d e u 
szem D r o z d ą , dzięki czemu
publiczność miała okazję le
piej p o z n a ć
poszczególne
dziewczyny. W y b o r u miss
dokonało jury, w skład które
go weszli: przewodnicząca
Lucyna Grabowska — dyrek
tor bielskiego centrum kul
tury i wyborów Miss Podbes
kidzia; konsul generalny Re
publiki Czeskiej w Polsce
Frantiszek Bzonek, Aleksan
dra K a t e j c z a k  M a ń k a z Su

per Expresu, Dariusz Bando
ła z Kroniki Beskidzkiej, Ja
cek Sikora z P a n o r a m y , Mi
chał Golig, Zdzisław K a n t o r ,
Andrzej Ochodek, Zbigniew
Bizoń i Piotr Gawlas. Po kró
tkiej naradzie przewodniczą
ca j u r y odczytała werdykt
stwierdzający, że tytuł Miss
Wakacji 1995 zdobyła Klau
dia Rataj, 19letnia słuchacz
ka
studium
policealnego
z Bytomia. Nagrodą dla niej
są dwa tygodnie w Hiszpanii
u f u n d o w a n e przez biuro po
dróży H a n k e Travel. Oprócz
tego otrzymała zestawy kos
metyków
firm
Margaret
Astor, Schwarzkopf, Evi Pol,
kostium M o d y Polskiej, ze
garek, sztućce i inne upomi
nki. W y b ó r jury był zgodny
z odczuciami widowni, po
nieważ Klaudia R a t a j została
także Miss Publicznośćci,
o t r z y m u j ą c tym samym bon
na 500 złotych. Wzrost królo
wej wakacji to 175 cm, a wy
miary 886292. Szarfę pier

Fot. Ł. Matuszka

WAŻNY JEST WZROST
Rozmowa z członkiem jury wyborów Miss Wakacji
— Piotrem Gawlasem
Jakimi kryteriami kierowało się jury przy wyborze Miss Wakacji?
Elegancja w poruszaniu, wdzięk, gracja, płynność i swoboda
ruchu. Sposób prezentacji w stroju prywatnym. Chociaż trudno
to oceniać. T o co dziewczyny zaprezentowały przy pierwszym
wyjściu to były p o prostu suknie wieczorowe. Gdyby ubrały
suknie renomowanej firmy czy przywiozły swoje to na jedno
wychodziło. Myślę, że stroje sportowe pozwoliły ocenić jak się
naprawdę prezentują, jak są zbudowane, jak się poruszają. Duże
znaczenie miał wzrost. T o zresztą było widać po wyborze, który
pokrywał się z gustami publiczności, czym byłem mile za
skoczony. Bałem się takiej sytuacji, jaką widać czasami w telewi
zji. Ogłaszane są wyniki, a na widowni jest jeden wielki gwizd.
Tutaj udało się tego uniknąć. Odczucia jury pokrywały się
z oceną publicznośćci. Wszystkie trzy dziewczyny, które zdoby
ły tytuły były wysokie.
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wszej wicemiss
założono
uczennicy Liceum Ogólnok
ształcącego im. M . Koperni
ka w Cieszynie Joannie
Ernst, która oprócz kosmety
ków i sztućców otrzymała ro
wer górski. II wicemiss zo
stała bielszczanka Aleksand
ra Kosowska, dla której na
grodą był telewizor koloro
wy. Przyznano także tytuły
miss w różnych kategoriach.
Najładniej do publiczności
i jury uśmiechała się jedyna
ustronianka Wioletta Tro
szok, której przypadł tytuł
Miss Uśmiechu. Alena Ska
chowa, jedna z dwu startują
cych Czeszek została Miss
Gracji, Agnieszka Zawiślak
z Rzeszowa Miss Elegancji,
Olimpia Słowik z Cieszyna
Miss Osobowości, A n n a Ł u 
czkowska z Gliwic Miss F o 
to, a uczennica Liceum Sztuk
Plastycznych,
bielszczanka
Ludmiła
Małecka,
Miss
Dziennikarzy.
Nagrodami
były: aparaty fotograficzne,
bon pieniężny, serwis d o ka
wy, rower górski i sporo in
nych drobiazgów. J o a n n a
Ernst, Ludmiła Małecka oraz
Aleksandra Kosowska mają

j u ż zapewniony start w naj
bliższych wyborach
Miss
Podbeskidzia, zaś Klaudia
R a t a j w wyborach Miss Śląs
ka i Zagłębia. W trakcie im
prezy prezentowały się także
małe misseczki. Wszystkie
dziewczynki otrzymały lalki
u f u n d o w a n e przez PSS Spo
łem, czekolady i zestawy
sztućców dziecięcych. Osiem
nagród rozlosowano również
wśród publiczności, a szczęś
liwcy opuszczali amfiteatr
z ekspresami, młynkami do
kawy i innymi niespodzian
kami.
Kolejny raz okazało się, że
wybory Miss Wakacji z roku
na rok wzbudzają coraz wię
ksze zainteresowanie. Spraw
na organizacja, niezła opra
wa konkursu to tylko część
atutów. N a pewno najwięk
szym magnesem przyciągają
cym publiczność są piękne
dziewczyny. O dobrej reno
mie konkursu świadczy to, iż
zeszłoroczna miss Wakacji
M a g d a l e n a Pęcikiewicz zo
stała wybrana wicemiss Polo
nia 94.
Łukasz Matuszka

Czy braliście udział w próbach, czy zobaczyliścue dziewczyny po
raz pierwszy na scenie?
Widziałem dziewczyny wcześniej będąc przypadkowo w Ziemo
wicie, gdzie były na zgrupowaniu. Pozostali sędziowie nie mieli
raczej kontaktu. Jedynie chyba przewodnicząca była przy
eliminacjach. Reszta dopiero w amfiteatrze, przy samym wybo
rze.
Jak wyglądała praca jurora?
Każdy z jury otrzymywał kartę z nazwiskami i po prostu
prowadził sobie punktację. Z a każdy występ czyli w stroju
prywatnym, sportowym i w strojach kąpielowych. Wyjścia
w eleganckiej bieliźnie i sukniach ślubnych już nie były oceniane.
Trzy pierwsze wyjścia każdy sobie oceniał i wybierał swoją
faworytkę. Potem przy zgromadzeniu każdy podawał swój
stopień. O tym, że decyzja była raczej jednomyślna może
świadczyć punktacja za trzy pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce
— 37 punktów, drugie — 30, trzecie — 24. Nie było j a k i « ;
wielkich rozbieżności, czy kłótni. W ogóle tego nie było.
Rozmawiała: M a g d a Dobranowska.

13 sierpnia br. społeczeństwo miasta Ustroń uczestniczyło
w uroczystości dla uczczenia 75tej rocznicy BITWY W A R 
SZAWSKIEJ, 51szej rocznicy P O W S T A N I A WARSZAWS
K I E G O oraz Dnia W O J S K A P O L S K I E G O .
W kościele pw. św. Klemensa w UstroniuCentrum uroczystej
mszy św. przewodniczył proboszcz ks. kanonik Antoni SAPO
TA, który również wygłosił religijnopatriotyczną homilię o mi
łości ojczyzny. W uroczystym przemarszu pod pomnik Ofiar
IIgiej wojny światowej w UstroniuRynku wzięły udział poczty
sztandarowe Polskiego Stronnictwa Ludowego Koła Miejs
kiego w Ustroniu, Związku Kombatantów RP i Więźniów
Politycznych Oddziału w Cieszynie oraz Światowego Związku
Żołnierzy A K Okręgu Śl. i Oddziału w Katowicach, Oddziału
w BielskuBiała, Oddziału w Cieszynie i Koła w Ustroniu. Przy
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pomniku odbyła się słownomuzyczna uroczystość połączona ze
złożeniem kwiatów oraz dekoracją żołnierzy A K .
Krzyżem Armii Krajowej zostali udekorowani:
— Małgorzata M U S I A Ł , pośmiertnie,
— Kazimierz S I E D L E C K I ,
— Leokadia T O R B U S ,
Krzyżem Partyzanckim — Jan RYŚ.
W części słownej uroczystości, podkreślono historyczne znacze
nie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej określonej j a k o 18ta Bitwa
Świata, która oddaliła od Polski oraz Zachodniej Europy
widmo bolszewizmu oraz Powstania Warszawskiego, które było
świadectwem patriotycznej walki całego n a r o d u polskiego
wychowanego na historii oręża polskiego oraz walki o NIE
P O D L E G Ł O Ś Ć , w latach niewoli.
W części muzycznej orkiestra K W K Pniówek zaprezentowała
pieśni przenoszące sławę i bohaterstwo żołnierza polskiego
w nasze czasy.
B. Szczepaniuk

Podczas Wyborów Miss Wakacji udało nam się porozmawiać z jedną
z gwiazd goszczących w ustrońskim amfiteatrze — Zbigniewem Wodec
kim.
Jak się panu podoba Ustroń?
Ja jestem z gór — Kraków. Ustroń to są dla mnie takie swojskie strony.
Dobrze się tu czuję, bo to jest miejscowość typowo rekreacyjna i taka na
luzie.
A jak pan ocenia tę imprezę?
Szczerze mówiąc, jestem z drugiej strony, więc trudno mieć jakiś
bezinteresowny stosunek do tego co się dzieje. Natomiast z tamtej
strony gdybym siedział, to na pewno by mi się podobało. To znaczy od
strony widowni.
Ma pan jakąś faworytkę?
Nie. Wszystkie dziewczyny mi się bardzo podobają. Mam już dzieci
w tym wieku, więc nawet nie wypada się tak tym interesować. Patrzę
aseksualnie na te młode panienki, ale jest tutaj parę ładnych dziewczyn.
Myślę nawet, że ze dwie mogłiyby być w finale Miss Świata.
Czy trudno być dzisiaj artystą w Polsce?
Tak. Nie mamy jeszcze rozwiniętego showbiznesu i musimy zarabiać
jeżdżąc na koncerty. One są w różnych częściach Polski. Ja, na przykład,
przyjechałem ze Słupska, to jest 700 km. Miałem koncert jeszcze
w Legnicy po drodze. Z Krakowa to są takie olbrzymie przerzuty, że
dochodzę do wniosku, że z zawodu to ja jestem kierowcą, a śpiewam
w przerwach. Tak to jest. Ale myślę, że jak się ten showbiznes ułoży,
prawa będą naprawdę strzeżone, żeby nie było w sprzedaży pirackich
nagrań, to będzie można już spokojnie żyć.
Uważa pan, że ustawa o ochronie praw autorskich, która obecnie
obowiązuje jest niewystarczająca?

Ustawa może jest wystarczająca tylko, że jej wykonanie pozostawia
wiele do życzenia. To jest tak samo jak z kradzieżą samochodów. Nie
wolno kraść, a kradną. Powinno się pilnować porządku, ale to jest
jednak nie do opanowania. Jesteśmy krajem bardzo wschodnim. To
nasze „iście" do Europy to są mrzonki. Jeszcze musi dużo, dużo czasu
minąć zanim nauczymy się cywilizacji.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Magda Dobranowska

Oferujemy miejsce na Twoją reklamę lub
ogłoszenie na naszych lamach. Ogłoszenia do
10 słów kosztują tylko 1 zł, powyżej 10 — 35
groszy za każde słowo. 1 cm 2 r<iklamy lub
ogłoszenia w ramce kosztuje 1 zł, ia na pierw
szej stronie—2 zł. Udzielamy także zniżek dla
stałych rek la moda wcó w . Z a p r a s z a m y

Z o cny Paw loku
Ucieszylach sie z Twojigo winszowanio. PLszym dziepro teraz, bo też
mie kierysi czos nie było w Ustroniu. Tóż Paw liczku (bo isto Ci Paweł
na miano) piyknie, że pamiyntosz o rocznicach i mianach, aż ciepli sie
robi kole serca, że tacy ludzie jeszcze sie uchowali. Jyny żeby jeszcze
Twój winsz skuli piniyndzy sie sprowdził. Bo widzisz fort tyn „miliard
w środę, miliard w sobotę" mie omijo. Tak se myślym, czy kiery Stecce
ze Zowodzio, abo Karlowi, czy Jyndrysowi nie dojón, że przestali pisać
do GU, bo wiysz jako to je z ludziami. Też ty mu wolym zostać jako
Hanka lod Sliwków, ale żebyś mie Pawliczku rozeznoł na Ustroniu, tóż
Ci po cichu powiym — siedzym na dwóch stołkach, bo tak szyrokijuż
móm tyn kufer, a gymbe fórt móm niewyparzonóm. Ale ku tymu musisz
wiedzieć, żech je nejmilszo ze wszystkich Hanek (nó może jeszcze
Haniczka z Manhatanu). Zastarałach sie, że Haniczka je nimocno. Tóż
Haniczko, wyciep wszystki boleści za dwiyrze, a bydzie dobrze. Źyczym
Ci, byśjak nejpryndzyj do zdrowio przyszła. Jeszcze jedno, nie bier se do
serca jak Ci kiery krziywe słowo powiy, bo nie worce sie tym tropić. Jo
też zawsze muszym swoji dwa grajcary wszyndzi wrazić — takoch już je,
fórt chcym naprawiać świat, a choćby jyny Ustroń. A telefonom
Pawliczku nie wierz, bo to jyny omamy.
^
^
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Ogłoszenia drobne
Znakowanie samochodów. Poniedzia
łek, środa, piątek
12.0017.00.
Ustroń, Osiedle „ G o j e " , ul. Stalmacha
7. Tel. 542601.
Ekspresowe
dorabianie
kluczy:
domowe G E R D A ,
samochodowe
F O R D  K O D . Os. M a n h a t a n , pawilon
handlowy, pn.—pt. 12.00—16.00.
Odstąpię ogródek z murowaną altaną
za odpłatnością na P O D Zacisze. Os.
Manhatan 4/33.
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Sprzedam IBM 486 SX 33 M H z 4 M B
Ram p r a ż więżę Diora. Ustroń Niero
dzim, Bładnicka 60.

Zamienię M  l w Nierodzimiu na więk
sze w centrum Ustronia. Helena Tomi
ca. Nierodzim, ul. Szeroka 8/1 (po
18tej).

Sprzedam owies. Ustroń, Dominikań
ska 26. Tel: 54—32—04.

Sprzedam rower górski Trekking Fox,
Ustroń, Olchowa 3.

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu infor
muje, że w dniach 1 oraz 4 września od godz. 13.00 do 16.00 na I.
piętrze P R A Ż A K Ó W K I , odbywać się będą zapisy do Ogniska
Muzycznego (sekcje: akordeonu, fortepianu, gitary i skrzypiec)
oraz ustalanie planu zajęć dla uczniów kontynuujących naukę
gry na instrumencie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich — bez względu na wiek
— zainteresowanych muzyczną edukacją w roku szkolnym
1995/96.

Firma PPH „HARO" ZATRUDNI od zaraz
pracownika Centralnej Informacji i Recepcji.
Kontakt tel. 542653 w godz. 9.00—15.00

MSZA ROCZNICOWA
W ramach obchodów 15 rocznicy powstania N.S.Z.Z. „Soli
darność", 29 sierpnia o godz. 18.00 w kościele św Klemensa
w Ustroniu odprawiona zostanie msza w intencji Związku.

PARY I SZTAFETY
N a piątkowy wieczór, 25 sierpnia zaplanowano 4 Letni Bieg
Romantyczny Parami. Prawo startu w zawodach mają wszyscy
chętni: pary małżeńskie, przyjacielskie, wczasowe, kochanków,
wrogów i inne. Bieg rozegrany zostanie w klasyfikacji generalnej
oraz w siedmiu kategoriach wiekowych. Start i meta obok
basenu kąpielowego. Dystans, to ponad 3 kilometry. Wpisowe
wynosi 2 złote od pary.
Dzień później o godz. 10.00 nastąpi start 4 Biegu Sztafet.
Wystartować mogą pięcioosobowe drużyny, mające w swoim
składzie jedną kobietę. Każdy z zawodników winien mieć
ukończone 16 lat. Wpisowe wynosi 5 zł. od drużyny.
(mat)

Łatanie dziur na parkingu os. Manhatan.

Wystawy:
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
ul. Hutnicza 3, teł. 542996
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Wystawa rysunków Andrzeja Mleczki
— „Las i jego bogactwo" — wystawa z okazji 50lecia Koła Łowieciego
(19.8.—15.9.1995 r.)
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek
od 9.00—16.00. w sobotę i niedzielę w godz. 9.00—13.00.

Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej"
3 Maja 68, tel. 542996
Czynne: we wtorki w 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 Sztuki Współczesnej „Na Gojach"
B. i K. Heczkowie
ul. J. Błaszczyka 19, tel. 541100
Centralna Informacja i Recepcja,
Ustroń, Rynek 7, tel. 542653
czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30—18.00, w soboty
8.30  16.00, w niedziele w godz. 10.00—14.00

Imprezy

kulturalne

27.8.1995
godz. 19.00
niedziela

MARCIN DANIEC
gościnnie wystąpi Ryszard RYNKOWSKI
Amfiteatr

Sport
25.8.1995
godz. 20.30
piątek
26.8.1995
godz. 10.00
sobota
2 i 3.9.1995
godz. 10.00
sob. niedz.

CeNTBĄLMA.
INFOHMACJA I BICI
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4 Letni Bieg Romantyczny Parami
Aleja Legionów k. basenu
4 Bieg Sztafet w Ustroniu
Aleja Legionów k. basenu
Turniej Koszykówki na Asfalcie „BETON >95"
Boisko przy Filii LO im. Kopernika w Ustroniu

:



DYŻURY APTEK

Placówka ta służy turystom przez cały rok.
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...„Miejscowość ta należy bez wątpienia do najpoabniej
szych w krainie naszej, słynie jako najdawniejsze miejsce
kąpielowe na obszerną okolicę, w której dotąd między
nowopowstałymi zakładami zdrojowemi zasługuje na
pierwszeństwo
Jako miasteczko targowe i mające dobre gospody dostar
cza Ustroń przybywającym tu gościom pożądanych wy
gód można więc i towarzystwo znaleźć, a poczta utrzymu
je codziennie związek z miastem Cieszynem.
Od paru lat utracił Ustroń materialnie przez przeniesienie
głównych zakładów hutniczych do Trzyńca, lecz to
wychodzi zgoła na korzyść gości szukających zacisza
w letniej porze."
(Gwiazdka Cieszyńska 1880r. nr. 29.)
„Miejscowość otrzymała nazwę Ustroń od niepamięt
nych czasów, a łacińskie akta kościelne zowią ją odmien
nie raz Ustrona, inny raz znowu Ustroin i także Ustrin.
Nazwa pochodziłaby od potocznego wyrazu wskazujące
go nam, iż to tu niby odludny i oddalony od świata
zakątek, prawdziwe „ustronie", bo też przed wiekami co
do komunikacji przez dobre drogi było można prawie
wszędzie stosować staropolskie przysłowia „z ustronia na
drogę", coby wtedy również i Ustroniowi nie ubliżało. Tu
na Cieszyńskiem boryka się jednak mityczna legenda
z czasów najazd u Tatarów, podsuwającą nazwie Ustronia
zupełnie inne znaczenie.
Miał to wtedy groźny Chan, czy też czan tatarski, po
nieudanej wyprawie na kasztelanie cieszyńską ze swojej
siedziby na Czantorii, połączonej ze śmiercią jego rodzo
nego brata, wydać rozkaz na spalenie żywcem pod tą górą

LIST MIESZKAŃCÓW
W związku z brakiem jakiejkolwiek
zauważalnej przez nas
poprawy sytuacji opisanej w naszym piśmie z dn. 12.02.1995 r. do
Zarządu Miasta żądamy podjęcia natychmiastowych i stanow
czych działań prowadzących do zaprowadzenia spokoju i porząd
ku wokół dyskoteki ,,Mirage 2000" oraz na terenach z nią
sąsiadujących w godzinach nocnych.
Jednocześnie za kuriozalny uważamy pomysł utworzenia cało
nocnego parkingu strzeżonego dla uczestników dyskoteki na
placyku przy kiosku „Ruchu" przed blokiem nr 4, którego
działalność w połączeniu ze zjawiskami opisanymi w naszym
poprzednim piśmie całkowicie uniemożliwia nam wypoczynek
nocny.
W ostatnim okresie stwierdzamy również zdecydowane nasile
dyskoteki,
nie się hałasu powodowanego przez uczestników
zwłaszcza pochodzącego z letniego ogródka utworzonego przed
budynkiem dyskoteki oraz będącego efektem bardzo głośno
odtwarzanej
muzyki.
Uważamy, że jeżeli władze miejskie wspólnie z organami
spo
porządkowymi
nie są w stanie zapewnić przestrzegania
koju i porządku wokół ww. obiektu, to powinny znaleźć inną

nad brzegami Wisły kilkaset na ziemiach Polskich i Śląska
zebranych niewolników. Miejsce tej okrutnej ofiary po
łacinie Ustrina albo Ustrinum, coby znaczyło tyle, jako
popielisko lub też spalenisko ciał ludzich."
(Jan Zahradnik, Ustroń nad Wisłą, W:Kronika Śląska
Cieszyńskiego i powiatów Biała i Żywiec, 1932.)
„Nazwa wsi jest osobliwa przez to, że choć jest rodzaju
żeńskiego, odmienia się jako rzeczownik rodzaju męs
kiego, względnie nijakiego, więc wieś nazywa się Ustroń,
lecz idziemy nie do Ustroni, tylko d o Ustronia. Te
niekonsekwencje spotykamy już w XVII wieku, wtedy
jednak pisano w aktach trochę inaczej np. w roku 1613
sprzedał Rudzki księżnej cieszyńskiej pół wsi: Górnego
Ustroni."
(Franciszek Popiołek: Powstanie i rozwój wsi Ustro
nia, W: Zaranie Śląskie, 1935, t nr. 3)

lokalizację dla tego typu działalności, mniej uciążliwą dla obywa
Mieszkańcy
* * *

Osiedla

Cieszyńskiego.

Poseł na sejm RP Kazimierz Wilk zaprasza zainteresowane
strony (mieszkańców Osiedla Cieszyńskiego i organizatorów
dyskoteki „Mirage 2000") na spotkanie w sali sesyjnej UM
w poniedziałek, 28 sierpnia o godz 17.00.

SPROSTOWANIE
W GU nr 31 w artykule „Tryk w drutach" stali czytelnicy znaleźli
błędy w zdaniu: „Wielki Jura, co pos barany na Czantorii, społ i chodził
w jednej łoblyczce". Mowa tu o Jerzym Cieślarze, który był drwalem,
a barany pasł sporadycznie, zastępując pasterzy. Nie miał jednego
ubrania i nie był prostakiem, co nasuwało to sformułowanie. Zmarł
mając 98 lat, a nie jak podałam 103. Czytelnicy zwrócili uwagę na to, że
na Czantorii były 2 kyrdele, nie 5, licząc razem 300 baranów. W koszo
rze barany przebywały nocą, w ciągu dnia pasły się wolno. Nieprawid
łowa jest receptura wytwarzania bryndzy, którą poddawano wędzeniu,
nie fermentacji i solono — nie doprawiano spirytusem, zaś papryką
— wedle uznania. Barwa nie była od żółtej do brązowej, ale lekko żółta,
kremowa.
Za nieporozumienie przepraszam.
Alina Miech
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Roztomili ustróniocy!
13 sierpnia przed amfiteat
rem tłum widzów oblegał spe
cjalny stół do siłowania się na
rękę, ponieważ zorganizowa
no tam zawody w tej specjal
ności o tytuł najsilniejszego
człowieka Podbeskidzia.
Wystartowało 8 zawodni
ków, których podzielono na
dwie grupy eliminacyjne. Po
dwóch najlepszych z każdej
awansowało
do
finałów,
w których konkurenci toczyli
boje w systemie „każdy z każ
dym". Kilka
pojedynków
trzeba było powtarzać, ponie
waż zawodnicy byli równorzę
dnymi przeciwnikami i nie za
wsze za pierwszym razem uda
wało się wyłonić zwycięzcę.
Zawody zostały przeprowa
dzone na profesjonalnym sto

le d o siłowania się na rękę
ufundowanym przez R o m a n a
Kubalę. Po wszystkich zma
ganiach najlepszym siłaczem
okazał się Bogusław Bujok,
który w nagrodę otrzymał
okazały puchar wraz z dyp
lomem. Drugą lokatę zajął
ustroniak Janusz Linert, wy
przedzając Leszka Pilcha i Ta
deusza Gogółkę.
Organizatorem
zawodów
była
Sekcja
Kulturystyki
i Trójboju Siłowego KS Kuź
nia Ustroń. Następne zawo
dy, które będą eliminacjami
d o Mistrzostw Polski w Zako
panym, odbędą się tuż przed
końcem roku. Jest więc czas,
aby poćwiczyć na siłowni i do
brze się przygotować.
(mat)

Kolejna próba siłaczy odbędzie się pod koniec roku.
Fot. Ł. Matuszka
POZIOMO: 1) rodzaj margaryny 4) 60 snopków 6) karciane
wino 8) znak zod iaku 9) pieśń patriotyczna 10) lu bi pouczać 11)
część rowerowa 12) najstarszy polski dąb 13) słynny gawę
dziarz góralski 14) śląska gra w karty 15) minipowieść 16)
koszt nabycia towaru 17) pisany na kopercie 18) spękany lód
19) wokalistka grupy „Maanam" 20) silna karta
PIONOWO: 1) broń sportowa 2) pojazd wodny 3) trunkowa
szafka 4) grupa pędzących jeźdźców 5) estrada cyrkowa 6)
prozaik polski, autor „Września" 7) brazylijskie szaleństwo 11)
rodzaj kaszy 13) efekt zdenerwowania 17) miara pow. gruntu.

Nale, pomyślcie se, ludeczkowie złoci, to ci borok z tego Karła spod
Małej Czantoryje! Tak sie straszecznie rychtowoł na dożynki, wóz
drabiniasty se szumnie kioskami, kwiotkami i zielonymi gałązkami
ustroił, kóniczka pieknie wyglanczyl, a w kóńcu na to wyszło, że nie
poradził na dożynki jechać. W sobotę przed dożynkami Kareł tak
pucowoł i glanczył tego swoigo kóniczka, coby był jak najszum
niejszy, aż sie kóń zdynerwowoł i przistómpił Karłowi na noge. Kareł
zawrzeszczoł, aż go u sómsiada usłyszeli, a za chwile noga spuchła mu
jak bania. Całe szczynści, że Kareł mioł dóma na letnisku znómych
z Katowic, tóżgo tyn znómy hónym zawióz autym do dochtora. Dochtór
łobezdrził Karłowe klepeto, zapisoł mu rozmaite maści i kozoł leżeć
dóma.
— Ale co z dożynkami? Przeca do jutra sie nie wykurujym — rozmyślo
Kareł. W kóńcu posłoł chlapca do szwagra Jozefa i niechołsiego spytać,
czy by go Jozef nie zastąpił i na dożynki z Karłowym drabiniokym
i kóniczkym nie pojechoł.
Jozef prziszel, podziwoł sie na Karłowom noge i prawi:
— Nale, Karle, dyć żech już je dwacet roków muzykantym, ale takij
trómpety jako ty, toch jeszcze nie widzioł. Czy piyrszy roz kole kónia
robisz? Czymu żeś nie dowoł pozór? Nie bardzo mi sie chce jechać
z twoim kónim na ty dożynki, bo ledwie żech prziszel ku siebie od
zeszłego pióntku. Dyć wiysz, że tydziyń tymu w pióntek żech chodził
z kamratami wygrować Zuzkóm na jejich miano. W każdej chałupie nas
poczynstowali jakimsikej jedzynim, lóż żech mioł tak namiyszane, że
mie cały tydziyń brzuch boloł. Nó, ale jako dlo ciebie, to jednak na ty
dożynki twoim kónim pojadym.
Coby Karłowi nie było żol, że musi dóma siedzieć, uradzili, że
w niedziele kole pióntej po połedniu, jak sie już ta dożynkowo parada
skończy, zrobióm se w dolince za Karłowom chałupom fajerke i bydóm
wajeśnice smażyć na świyżym lufcie. Letników, co byli u Karla, też na te
fajerke pozwali i do mie też skozałi, aż przidym, a niech też weznym jaki
kónsek wórsztu do pieczynio.
Tóż w te niedziele chlapcy od Karla nazbiyrali w lesie patyków
i rozmaitego charmęzio. Fajerka była jak sie patrzi. Karlowo paniczka
wziyla takóm wielucnóm patelnie, natrzaskała do ni wajec, nakroła
szpyrki i kozała dziywczyntóm od letników zónś do zogródki naszkubać
sznytloku ipokroć go do tych wajec. Ale dziełuchy nie wiedziały, co to je
sznytlok, tóżpokroły do wajeśnice rozmaitegopietruzielo. Ale wajeśnica
nóm szmakowała i doś nóm nic z tego nie było.jyny Jozefa, Karłowego
szwagra, na nowo brzuch rozboloł. Na to ci sumeryja!
Hanka z Manhatanu
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Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu liter
zpól oznaczonych liczbami wdolnym rogu. Termin nadsyłania
rozwiązań upływa 10 września.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 30
POŁOWA LATA

Nagrodę 10 zł otrzymuje RAFAŁ CHMIELOWIEC z Ustro
nia, os. Manhatan 2/63. Zapraszamy do redakcji.
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