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W  naszej  parafii,  jak  co  roku  organizowana  jest  wigili a  dla 
osób  samotnych  i zastanawiam  się czy w  tym  roku  nie  powinie
nem  poprzestać  na  niej.  Właściwie  każdy  ksiądz  jest  człowie
kiem  samotnym,  który  wybrał  życie  dla  swej  społeczności. 
Ludzie, którzy tutaj się spotykają  na pewno przeżyją  ten  wieczór 
radośnie wspominając młodzieńcze lata. Wigili a zawsze  przeno
si  w  lata  dziecięce,  bo  wtedy  najbardziej  intensywnie  i  emoc
jonalnie  przeżywa  się  Święta.  Dorosły  sięga  pamięcią  do  tych 
przeżyć,  do  uczucia  ciepła,  radości.  Istnieje  jednak  niebez
pieczeństwo,  że  Boże  Narodzenie  pozostanie  tylko  przeżyciem 
dziecięcym,  choć w dorosłym  życiu  staramy  się zachować  tamte 
wrażenia. 

Adam  Mickiewicz  powiedział  „Daremnie  Jezus  rodził  się 
w  żłobie,  gdy  nie  narodził  się  w  tobie".  Tradycja  i  obrzędy 
wynikające  z  naszej  religijności  mają  pomóc  w  wewnętrznym 
przeżyciu  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Ważne  są  nie  tylko 
prezenty,  choinka,  ale  to  by  człowiek,  wierzący  i nie  wierzący 
odrodził się, narodził  na nowo.  Każdy potrzebuje zmiany  życia, 
powrotu  do  dobra  i jest  okazja  by  to  zrobić.  Dorosłość  polega 
na tym, by umiejętnie na Święta popatrzeć.  Dzieci, przynajmniej 
za moich  czasów przez  cały  adwent  nie jadły  cukierków  i w  taki 
sposób, na przykład, można pokazać,  że przygotowujemy się na 
spotkanie  z  Panem  Jezusem.  Święta  powinny  być  głębokim 
przeżyciem,  nie  tylko  uczuciowym,  ale  połączonym  z  chęcią 
zmiany.  Każdy  człowiek  z  natury  jest  dobry  i  do  dobra  dąży, 
a jeżeli coś złego w życiu zrobił  to jest  okazja by naprawić  błędy. 
Według  wierzeń  ludowych  zwierzęta  w  Noc  Wigilijn ą  mówią 
ludzkim  głosem  i  my  też  powinniśmy  mówić  ludzkim  głosem. 
Trzeba  serdecznie spojrzeć na siebie i przynajmniej starać się, by 
było  lepiej. 

Dopóki  nie  zostałem  księdzem,  Święta  zawsze  spędzałem 
z  rodzicami  i  rodzeństwem.  Był  to  wyjątkowy  dzień,  bo  była 
z nami  także  babcia.  Jako  ksiądz  spędzałem  te dni  na  probost
wie,  a  w  tym  roku,  najprawdopodobniej,  w  Wigilijn y  Wieczór 
będę  z  parafianami. 

Ks.  Antoni  Sapota 
Proboszcz  Parafii  św.  Klemensa 

Święta Bożego Narodzenia  to  czas wyjątkowy, czekamy na nie cały 
rok, staramy się do nich przygotować w adwencie, okresie oczekiwania 
na  przyjście  Zbawiciela.  Każdy  z  nas  jest  spragniony  dobra,  praw
dziwego słowa, w Wigilijn y wieczór zostawiamy przy stole wolne miejsce 
dla  niespodziewanego  gościa. 

Kiedyś  miałem  taki  przypadek,  że  jadąc  w  Wigili ę  zepsuł  mi  się 
samochód  i z ogromnym  kłopotem dojechałem do Skoczowa szukając 
tam pomocy u mechanika. Pukałem do drzwi i słyszałem, że rodzina już 
siada  do  uroczystej  kolacji.  Dopiero  za  trzecim  razem  mi  się  udało, 
spotkałem się z otwartymi drzwiami i bardzo solidnie naprawiono moje 
auto.  Jadąc już w stronę  Ustronia  wyprzedził  mnie  samochód  i przez 
chwilę  pomyślałem,  że  chyba  za  szybko  jedzie.  Moje  obawy  się 
sprawdziły,  bo  za  następnym  zakrętem  zobaczyłem  ten  samochód 
okręcony wokół drzewa. Okazało się, że kierowca jechał do  Krakowa, 
gdzie  miał  spędzić  Święta,  nic  poważnego  na  szczęście  się  nie  stało 

|  i pomogliśmy  mu  w odnalezieniu  najbliższego telefonu. 
Ta Wigili a szczególnie zapadła mi w pamięci, ponieważ  gdy przeży

wamy  tylko  te  zewnętrzne  oznaki  Świąt,  nie  zawsze  one  do  nas 
docierają, a kiedy  dotykają  nas  osobiście,  możemy  przeżyć  to  co jest 
w nich istotnego. Myślę, że słaby to wyznawca Chrystusa, który Święta 
ogranicza  do choinki, darów  czy kolacji,  to  oczywiście przynależy  do 
tego czasu, wynika  z naszej tradycji, ale głęboki  sens mają wtedy, gdy 
pozytywnie mogą zmienić człowieka i nadać zagonionemu,  zapracowa
nemu  życiu  wymiar  troski  o cel  ostateczny. 

W ten czas powinniśmy także pamiętać o wszystkich, którzy nie mają 
szczęścia,  by  spędzić  wyjątkowe  chwile  w  gronie  rodzinnym.  Nasze 
parafie  starają  się  stworzyć  Święta  dla  samotnych.  Organizujemy  im 
pobyt w Mikołajkach, który sami finansujemy, lub w Wiśle Jaworniku 
dla  wiernych diecezji cieszyńskiej. 

Chciałbym wspomnieć też trochę o historii  Świąt, ponieważ data ich 
obchodzenia  nie  odpowiada  nawet  w  przybliżeniu  dacie  narodzin 
Dzieciątka  w  Betlejem.  Zresztą  w  prachrześcijaństwie  w  ogóle  nie 
czczono  narodzin  Chrystusa,  uznając prawdopodobnie,  że  narodziny 
cielesne  niewiele  znaczą,  a  Ojcowie  Kościoła  jeszcze  w  II  wieku  ery 
sprzeciwili się obchodzeniu  tych Świąt. Ale problem  intrygował chrześ
cijan  i  teologowie  zaczęli  ustalać  datę.  Ostatni  termin  —  25  grudnia 
pojawił się w Rzymie. Na jego ustalenie wpłynęła chęć przeciwstawienia 
się  rozpowszechnianemu  wówczas  w  Cesarstwie  Rzymskim  pogańs
kiemu kultowi niezwyciężonego słońca — Solin Victus, którego święto 
przypadało  akurat  tego  dnia.  Natomiast  na  Wschodzie  narodziny 
Chrystusa  dalej obchodzono  6 stycznia. 

Nie wystarczy wsłuchać się w te Święta, nie wystarczy powiedzieć, że 
Bóg został objawiony, trzeba przede wszystkim doświadczyć, że Jezus, 
jak powiedział Blumchart  Jest  i chce być towarzyszem naszego życia", 
bo „Dobro w słowach budzi zaufanie, dobro w myślach stwarza głębie, 
a dobro w obdarzaniu rodzi miłość". Obdarzeni dobrem w osobie Pana 
Jezusa, jesteśmy  zobowiązani  do  obdarzania  miłością. 

Ks.  Piotr  Wowry  — proboszcz  pomocniczy  parafii 
ewangelickiej w Ustroniu,  Filiał  w Polanie 

C z e g o  c i  t y c z y ć ? 

Pokoju  głębi  —  wśród  ucisków  świata 
I  cichej  siły  —  w  dzień  próby  odpornej. 
Miłości  —  co  pochyla  się  nad  nędzą  brata, 
Pokory  —  przed  Bogiem  ukorzyć  się  zdolnej. 
Radości  —  co  potrafi  wśród  smutków  chmury 
przebijać  się  zwycięsko  jak  promienie  słońca. 
Odwagi  —  której  nie  zmogą  nawet  trudów  góry, 
Gotowej  do  ofiary  nawet  krwi  gorącej. 
Cierpliwości  —  niezłomnej  i  niewyczerpanej, 
Co  znosi  słabość  bliźnich,  a  nawet  ich  winy. 
Wiary  —  co jak  orzeł  wzbija  się  skrzydłami, 
Docierając  do  nieba  i  sprawia,  że  czyny, 
Które  są  niemożliwe,  będą  możliwymi! 
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5  grudnia  w  kawiarni  na  basenie  kąpielowym  odbyło  się  roczne 
spotkanie członków Stowarzyszenia Kombatantów  Polskich Sił Zbroj
nych na  Zachodzie, w którym  uczestniczył  także przewodniczący  RM 
Franciszek  Korcz oraz zastępca  burmistrza  Tadeusz Duda.  Spotkanie 
prowadził  przewodniczący  Oddziału  Regionalnego  w  Bielsku  Białej 
z  siedzibą  w  Ustroniu  Adam  Heczko.  Było  to  w  głównej  mierze 
koleżeńskie zebranie, na którym poinformowano członków o kondycji 
finansowej  Stowarzyszenia.  PSS  „Społem"  ufundował  dla  każdego 
członka Stowarzyszenia bon wartości  10 zł do wykorzystania w ustrońs
kich  sklepach  PSS.  Po  spotkaniu  złożono  kwiaty  na  grobie  bohater
skiego  lotnika  Jana  Cholewy. 

r
Na  28  grudnia  zaplanowano  początek  Sylwestrowego  Turnieju 

Szachowego  o  Puchar  Piwiarni  „Bar—Man"  na  os.  Manhatan.  Po
czątek  rozgrywek  o  godz.  17.00.  Finały  rozgrywek  odbędą  się  30 
grudnia o godz.  18.00. Startować może każdy, kto przed  rozpoczęciem 
turnieju  w bufecie piwami  wpłaci  wpisowe  w wysokości  2 zł. 

*   *  ń
Koło  Łowieckie  „Jelenica"  w  Ustroniu,  obchodzące  jubileusz 

50lecia,  zaprasza na  tradycyjny Bal  Myśliwski,  który  odbędzie  się 13 
stycznia  1996 roku  w Domu  Wypoczynkowym  „Kolejarz" w Ustroniu 
Jaszowcu.  Początek  o  godzinie  19.00.  Bilety  do  nabycia  w  Urzędzie 
Miejskim  w  Ustroniu,  11 piętro,  pokój  38,  tel.  54—32—11.  Dochód 
z balu przeznaczony  będzie na  dokarmianie  zwierzyny. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Kartki  świąteczne  piszemy  i  wysyłamy  swoim  bliskim  od 
niepamiętnych  czasów. Ta popularna  korespondencja  świątecz
na jest często jedyną  formą  kontaktów  z rodziną  czy znajomymi 
mieszkającymi  z  dala  od  nas. 
Przypominamy  im  o swoim  istnieniu  i w  rewanżu  otrzymujemy 
podobne  dowody  pamięci.  Niejedna  domowa  szuflada  zawiera 
ciekawy  i efektowny  zbiór  takich  kart.  Zmieniają  się  upodoba
nia  i mody  w  tym  zakresie,  zwiększają  możliwości  wydawnicze, 
lecz kartki  wysyłane  z okazji  świąt Bożego  Narodzenia  i  Nowe
go  Roku  zawierają  życzenia  zdrowia,  szczęścia  i wszystkiego  co 
najlepsze. 

8.12.95 r. 
O godz. 8.00, na ul. Cieszyńskiej, 
kierująca  fiatem  126p,  mieszkan
ka Ustronia nie dostosowała  prę
dkości jazdy do panujących waru
nków drogowych  i doprowadziła 
do kolizji drogowej z nysą — mie
szkańca  Ustronia.  Sprawczynię 
kolizji ukarano mandatem  w wy
sokości  70 zł. 

9.12.95 r. 
Na skrzyżowaniu  ulic Wiślańskiej 
z  Wczasową,  kierujący  fordem 
taunusem,  mieszkaniec  Ustronia 
w trakcie wykonywania  manewru 
wyprzedzania doprowadził do ko
lizj i drogowej z oplem corsą,  kie
rowanym  przez  mieszkańca  Gli
wic. Sprawcę ukarano  mandatem 
w wysokości  20 zł. 

10.12.95 r. 
O  godz.  4.00  zatrzymano,  znaj
dującego  się  w  stanie  nietrzeź
wym, mieszkańca Bytomia, kieru
jącego „maluchem". Wynik bada
nia  alkometrem  — 0,41  prom. 

10.12.95 r. 
O godz.  13.30 funkcjonariusze KP 
Ustroń zatrzymali poszukiwanego 
listem  gończym  wydanym  przez 
prokuraturę Rejonową w Oświęci
miu,  mieszkańca  Skoczowa.  Za
trzymanego osadzono w Zakładzie 
Karnym  w  Cieszynie. 

10.12.95 r. 
O godz.  14.30, na ul. Cieszyńskiej 
zatrzymano,  znajdującego  się 

w stanie nietrzeźwym  mieszkańca 
Ustronia,  kierującego fiatem  126 
p.  Wynik  badania  alkometrem 
—  1,10  prom. 

11.12.95 r. 
O godz.  11.00 na  ul. Cieszyńskiej 
doszło  do  wypadku  drogowego. 
Kierujący  toyotą  corollą,  miesz
kaniec Libiąża zderzył się czołowo 
z  prawidłowo  jadącym  fiatem 
126p. Obrażeń ciała doznała pasa
żerka  „malucha",  którą  przewie
ziono do Szpitala Śląskiego w Cie
szynie. 

12.12.95 r. 
0  godz.  12.30,  na  ul.  Lipowej, 
w wyniku nie dostosowania  pręd
kości jazdy do panujących warun
ków  atmosferycznych  wpadły  do 
rowu dwa samochody: VW—polo 
1 mercedes kierowane przez miesz
kańców  Ustronia. 

13.12.95 r. 
O  godz.  6.50,  na  ul.  Zabytkowej 
kierująca VW golfem, mieszkanka 
Harbutowic,  najechała  na  nieoś
wietloną  przyczepę  samochodu 
ciężarowego marki  liaz, ze szczeci
ńskimi numerami rejestracyjnymi. 
Kierowcę pozostawionej na pobo
czu ciężarówki z przyczepą  ukara
no mandatem  w wysokości  30 zł. 

13.12.95 r. 
O godz. 12.45, na ul. Cieszyńskiej 
11letni  chłopiec  wtargnął  pod 
nadjeżdżający  samochód  marki 
nysa.  Przeprowadzono  natych
miastowo badania lekarskie i oka
zało  się,  że  chłopiec  nie  doznał 
żadnych  obrażeń  ciała.  (M.P.) 

7.12.  —  Kontrola realizacji wcze
śniej wydanych zaleceń porządko
wych przy ul. Daszyńskiego. 

8.12.  —  Na  targowisku  nałożo
no  2 mandaty  karne  i  nakazano 
opuszczenie  miejsca  osobom 
sprzedającym  artykuły  pirotech

9/10.12.  —  Wspólny patrol z Po
licją  przy  dyskotece  „Mirage 
2000"  oraz  kontrola  nocnych  za
bezpieczeń placówek  handlowych. 

—  Ukaranie  kierowcy  parku
jącego na  drodze dla  rowerów. 

11.12.  —  Kontrola  porządków 
wokół  domów  wczasowych  na 
Zawodziu.  Stwierdzono  wysypy
wanie  gruzu  do  pobliskiego  jaru 
przy  OWR  „Wilga" ,  nakazano 
uporządkowanie terenu w wyzna
czonym  terminie. 

12.12.  —  Zabezpieczenie  kolizji 
samochodów  na  ul.  Lipowej. 

—  Kontrola prawidłowego od
śnieżania  i  posypywania  chodni
ków przed  sklepami. 

(mn) 

O Y 
W  Górnośląskim  Parku  Etno
graficznym w Chorzowie, znajdu
je  się  wiele  starych  obiektów 
przeniesionych  z  regionu  cie
szyńskiego.  Jednym  z  nich  jest 
chałupa  zagrodnicza  z  Bażano
wic,  zbudowana  w  1872  r.  Są 
również  stare  chałupy  góralskie 
z Trój wsi. 

Przebrzmiały  już echa  obchodów 
prześwietnych  jubileuszy  100le
cia Polskiego Gimnazjum  Macie
rzy  Szkolnej w Cieszynie (dzisiej
szy  Osuch)  i  50lecie  LO  im.  P. 
Stalmacha  w Wiśle  (na początku 
filia  Osucha). Na pamiątkę pozos
tały  księgi  i  fotografie,  dyplomy 
i  nagrody  oraz  tablice  odsłonięte 
w gmachach  obu  szkół. 

  *
Istebna, Goleszów, Wisła i Ustroń 
sposobią się do przejęcia na swoje 
utrzymanie  szkół  podstawowych. 
Wiąże się to  z dodatkowymi  wie
lomiliardowymi  wydatkami  z bu

dżetu. Subwencje przyznane gmi
nom przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej są za małe. A  1 stycz
nia  za plecami...  Czy  znajdzie się 
jakieś  rozwiązanie? 

Regularnie  ukazują  się  biuletyny 
Cieszyńskiego  Interklubu  Społe
cznego,  przynoszące  informacje 
z  życia  organizacji  i  większych 
wydarzeń  w  regionie.  Biuletyn 
kolportowany  jest  do  kilkunastu 
krajów świata, wszędzie tam gdzie 
mieszkają  Cieszyniacy.  Warto 
przypomnieć, że w ramach  CISu 
działają  Kluby  Propozycji. 

W gminie  Brenna prowadzone są 
kompleksowe badania  powietrza, 
gleby  i wody.  Staną  się one pod
stawą  do  opracowania  prognozy 
rozwoju  gminy.  Badania  prowa
dzą  pracownicy  naukowi  Śląskiej 
Akademii  Medycznej  z  Katowic, 
a  finansuje  Urząd  Wojewódzki. 

Trwa moda na przemyt ikon przez 
granicę w Zebrzydowicach.  Straż 
Graniczna  znalazła już  ponad  30 
cennych  obrazów  cerkiewnych. 
Są szmuglowane w pociągu  War
szaw—  Wiedeń,  a  pochodzą  zza 
wschodniej  granicy. 
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W  WIGILIJN Y  CZAS 
Każde  kolejne  nadchodzące  Święta  Bożego  Narodzenia  są  wielkim 

oczekiwaniem i przygotowaniem się na narodzenie Chrystusa Pana. Okres 
ten  nazywany  adwentem,  obejmujący 4ry niedziele  i przygotowujący 
wierzących na  kolejne narodzenie  się Bożej Dzieciny w Betlejem. Święta 
Bożego  Narodzenia  pod względem  ważności  stawiane  są na  drugim 
miejscu po Świętach Wielkanocnych,  to jednak  Święta te są obchodzone 
najbardziej  rodzinnie,  przepełnione  tradycją  i  niepowtarzalnym  nastro
jem.  Szczególnie  radośnie  Święta  przeżywają  dzieci,  ciesząc się  pięknie 
ubraną choinką z błyskającymi, kolorowymi  lampkami i sterczącymi pod 
choinką  upominkami podarowanymi  przez bliskich poprzez  aniołka. 
Wszyscy  odświętnie  ubrani  zasiadają  do  wieczerzy  wigilijnej,  która 
rozpoczyna  się, gdy na niebie  pojawia  się pierwsza  gwiazda.  Pięknym 
zwyczajem jest,  gdy  na wieczerzę  wigilijną  zaprasza  się oprócz  bliskiej 
rodziny również osoby samotne, nikt bowiem nie powinien w ten wieczór 
być  smutnym  i  opuszczonym.  Ten piękny  zwyczaj  zapraszania  osób 
samotnych na wspólną wieczerzę wigilijną w Ustroniu organizują kościoły 
wraz  z Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  obdarowywując za
proszone  osoby  również  paczkami  świątecznymi,  za co należy  im  się 
wielkie uznanie i podziękowanie. Kultywowanie  tych obyczajów nabiera 
aktualnie  dużego  znaczenia,  gdyż  żyjemy w czasach  gdzie pewna  tylko 
część społeczeństwa szybko się bogaci a znaczna część ubożeje, pozostając 
nieraz bez pracy. 

Jako ustroniak pamiętam od dziecka jak przeżywało się wigilię i święta 
w domu rodzinnym przed wojną i po wojnie. Tradycja niewiele się zmieniła 
a różnica polega na tym, że przed  Ilgą  wojną dzieciaki nie otrzymywały 
tak  wielu  słodyczy  i bogatych  upominków  jak  to się dzieje dzisiaj  (na 
pewno zależało to od majętności rodziny) ale wierzę, że w tamtym okresie 
dzieci jeszcze  bardziej wyczekiwały  na nadchodzące  święta  niż  obecnie, 
gdzie w większości  rodzin  dzieci  mają  słodycze na co dzień  a nie jak 
dawniej — z okazji świąt i to w ograniczonych  ilościach. 

Chciabym  też podzielić  się wspomnieniami jednej z przeżytych  wigili i 
i  Świąt  Bożego  Narodzenia,  poza  domem  rodzinnym,  jaka  utkwiła 
mi  w pamięci.  Podczas  ostatniej  wojny  przeżywałem  kolejne  cztery 
wigili e  obczyźnie.  Po przyjeździe  z  Włoch  do  Anglii  w  roku 1946, 
mój  VIImy  Pułk  Pancerny  do  którego  należałem  został  zagospo
darowany  w  koszarach  poamerykańskich,  znajdujących  się w  odle
głości  cka 4 km od miejscowości  Mansfeld w śrokowej Anglii, w pię
knie  położonym  leśnym  parku,  należącym  do  hrabstwa  (nazwiska 
nie pamiętam).  Nadchodzi  okres  świąt, w tym  i bardzo  ciężkiej  zimy, 

Fot. W.Suchta 
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nazwanej w Anglii  zimą  100lecia. Na taką  zimę ludność miast  nie była 
przygotowana  ani pod względem  odśnieżania  dróg, ani  też zaopatrzenia 
w żywność, czy opał. Przeciętne zimy w Anglii to niewielkie opady śniegu, 
słabe mrozy, sprawne bieżące zaopatrzenie w żywność i opał bez większych 
zapasów zimowych. Pamiętny okres przedświąteczny  1946 r. to nienoto
wane, ciągłe opady śniegu — warstwa  śniegu  dochodząca  do wysokości 
11,5 metra.  Niektóre miasta i wioski położone w Szkocji  zaopatrywane 
były doraźnie w żywność zrzucaną  samolotami.  Krótko  przed  świętami 
w koszarach  naszych  kończyło  się wszystko.  Dowódca  Pułku  zabronił 
wydawania węgla do ogrzewania  baraków mieszkalnych w zamian za co 
każdy  żołnierz  oprócz  posiadanych  już 2 koców,  otrzymał  dodatkowo 
jeszcze dwa koce, ale i to nie załatwiało problemu gdyż kończyły się zapasy 
żywności w magazynie.  W tak krytycznej  sytuacji  rozkazem  dowódcy 
wszyscy żołnierze pułku zostali ustawieni do odśnieżenia drogi z koszar do 
miasta  pracując na zmianę całą  dobę, co umożliwiło dowiezienie  samo
chodami  do koszar  żywności  i węgla  wprost  z kopalni,  wydawanego 
wyłącznie na potrzeby  kuchni  centralnej.  Opady  śniegu  i zadymki nie 
ustawały  i  droga  stała  się  znowu  nieprzejezdna.  Zbliżało  się  Boże 
Narodzenie,  zastanawiamy  się z kolegami na naszej sali mieszkalnej jak 
w tym zimnie przeżyć nadchodzące Święta. 

Wpadliśmy  na pomysł,  w małym  zespole,  ażeby  przedostać  się  do 
miasta, zakupić piłę ręczną i siekierę do drzewa i w tajemnicy, w nocy, ściąć 
w parku  leśnym jedno  grube drzewo, pociąć je na mniejsze odcinki i tej 
samej nocy znieść to wszystko do baraku i schować pod łóżkami z myślą, 
że w wieczór wigilijny i Święta rozpalimy  ogień w piecu i ogrzejemy salę 
mieszkalną.  I tak nadszedł  dzień  wigilijny ,  zaplanowana  była  wspólna 
wieczerza w stołówce, nie bardzo dogrzanej, wspólna choinka, śpiewanie 
kolęd, składanie życzeń i to trwało do północy,  gdyż nikt  nie wracał do 
swoich pomieszczeń mieszkalnych, z uwagi na zimno. 

O godz. 24.00 odbyła się pasterka w kaplicy obozowej, po czym wszyscy 
musieli wracać do swoich zimnych pomieszczeń, z założeniem  spędzenia 
świąt w łóżku nakrytym 4ma kocami. Wyjątek stanowił nasz barak, gdzie 
panował cały czas świąteczny nastrój, ciepło, ściany udekorowane gałąz
kami igliwowymi pochodzącymi ze ściętego drzewa. Dodatkową  dekora
cją były żywe, przeróżne ptaszki, które również szukały u nas schronienia 
przed zimą i śniegiem. Ponieważ zima nie ustawała, za naszym przykładem 
poszli  koledzy  również z innych  baraków.  Wszystko  byłoby  dobrze się 
skończyło  gdybyśmy  mogli  w międzyczasie  wyjechać do kraju  na  co 
wyraziłem zgodę będąc w Konsulacie Polskim w Londynie jesienią  1946 r. 
Ostra zima spowodowała wstrzymanie wyjazdów do wiosny  1947 r. Gdy 
zima  100lecia  ustąpiła, właściciel  hrabstwa  zorientował  się o ubytkach 
w swoim drzewostanie. Wyliczono straty i obciążono tym naszą jednostkę 
wojskową.  Dowódca  nasz  mógł  dochodzić  bezpośrednich  sprawców, 
którzy  i  tak byli  niewypłacalni  poza  bieżącym  żołdem,  którym  mógł 
zadysponować.  Postąpił  jednak  po wojskowemu  (jeden  za wszystkich 
— wszyscy  za jednego)  i potrącił  wszystkim  jednakowo,  czyli  całemu 
pułkowi. Po spłaceniu zaistniałych strat wyraził zgodę na powrót do kraju 
w stosunku do tych żołnierzy, którzy oczekiwali  na wyjazd. Te przeżycia 
utkwiły mi mocno w pamięci. 

Na zakończenie  starym  zwyczajem pragnę  złożyć życzenia  wszystkim 
mieszkańcom  i przyjezdnym gościom  Ustronia  ażeby  przeżyć te Święta 
w  radości  i  pokoju,  a  na  nadchodzący  Rok 1996 życzę  wszelkiej 
pomyślności,  błogosławieństwa  Bożego, spełnienia się marzeń i pragnień 
wszystkim ustroniakom  i przyjezdnym kuracjuszom. 

Franciszek Korcz 
przewodniczący RM 



Starziki dycki  prawili  — śniyg w gody  skludzi  urody.  I  doista 
latoś  nasuło  śniega,  że  hruza  kandy.  Miesiónczek  trzi  dni  był 
w  kole,  a  potym  zaczyło  fujać i  suć  —  wszyndzi  bieluśko  i  fórt 
śniegym  piere.  Isto  tam  w  niebie  anioły  ukludzali  bajzel 
i  wszelijaki  hoba  i  popruły  sie  ji m  pierziny  abo  zogłówki. 
Terozki  zomiynty  sóm  kole  płota  na  półdrugo  metra.  Ani  psa 
nielza  tam  wygnać. 

Siedzym na  sztokerli  kole pieca,  rozmyślóm  co trzeja na  gody 
przirychtować  i ficujym stargane  fusekle, bo mie fórt  zoziómbie 
w  ty  stare  klepeta.  Serwety 
i  cyszki  móm  już  wyprane 
i wybiglowane,  stare  charboły 
i  klamory  sóm  wyniesione  na 
capart.  Jeszcze  deliny  trzeja 
wydrzić  kartaczym,  łokna  ło
pucować,  naskludzać  z  dzie
dziny  wszelajikigo  towaru  i chycić  sie pieczynio  ciastek.  Potym 
goiczek  ustroić  i bydzie jak  sie patrzi.  Cwanckać  sie przi  tym  ni 
mogym  i godzin  mitrynżyć,  bo  roboty  zostało  milijóńsko  moc. 

A  hańdowni...  Jak  byłach  dziywczyńciym,  to  pamiyntów, 
jako  moja  starka  łod  Łucyje  przez  dwanoście  dni  dziwali  sie 
i  dowali  pozór  na  pogodę  i  zapisowali  to  w  kalyndorzu,  bo  to 
wróżyło  pogodę  na  każdy  miesiónc.  W  nocy  przed  wilijó m 
szłach do  łasa za potokym  i urwałach  małóm jedliczke, a  potym 
wachowałach,  coby  mie  żodyn  nie widzioł,  bo  to  by  wróżyło  że 
dłógo  sie  nie  wydóm.  W  wilij e  rano  dziecka  dycki  chytały  sie 
strojynio  goiczka.  Wieszali  my  na  nim  bańki,  jabka,  łorzechy, 
pierniki  i bómbóny  w strzybnych  papiorkach.  Wieczór  zapolało 
sie świyczki  i  rachetle.  Jak  my  byli  mali  to  we  wilij e  trzeja  było 
dać  pozór  coby  nie  dostać  bóncki,  bo  kiery  łoberwie  w  wilij e 
bydzie  bity  cały  rok.  Tóż  nie  dziwota,  że  wszycki  dziecka  były 
szykowne  i  nie  robiły  krawalu.  W  wilij e  nic  sie  nie  jadło  do 
wieczora. Mama  piykli w kuchyni  tela dobrych  ciastek  i sztrucle 

L id i a  Szkaradn ik 

z jabkami  i  tak  strasznie  fajnie w  całej  chałupie  woniało,  że  ni 
mógli  my  sie  doczkać  na  wieczerze.  W  zimie  dziyń  je  krótki, 
a  nóm  sie  tak  cniło  i  zdało,  że  tej  piyrwszej  gwiozdki  sie  nie 
d oczkom y. 
Przed  wieczerzom  łojcowie i dziecka  zewlykli  łobleczy  na  każdo 
i łoblykli  sie tak, jako  do  kościoła  abo na  lepsze.  Mama  i  ciotka 
cały dziyń  gonili  tam  i haw  łod  kuchyni  do szpajski  i  rychtowali 
jedzyni na całe świynta, coby wszystko było na pozoryndziu.  Na 
stole  był  bieluśki  serwet  a pod  nim  siano  i  kłóska,  coby  sie  zaś 

darziło  i  łobilo  było  moc. 

S t u r c z , y n e  s p ó m i n k i 

lo  Godach 

Wszyscy  do  kupy  jedli  łyżka
mi  z  jednej  miski.  Jadło  sie 
sztrucle  z  mlekym,  kapustę 
parzibrode  i  chlyb  z  solóm, 
gryzek  z  masłym  i  cynamó
nym,  rybę,  jabka,  łorzechy, 

ciastka  i  opłatki  z  miodym.  Pili  my  kompot  z  pieczek.  Przi 
świyczkach śpiywało sie kolyndy. Potym  wróżyli my ze świyczek 
— jak  sie zdmuchło  i dym  szeł do  wyrchu,  to  bydzie  szczynści, 
jak  ku  dwiyrzóm  to  choroba,  jak  ku  kierchowu  to  śmierć.  Abo 
jak  sie przekroło jabko — to gwiozda wróżyła  zdrowi, a  chroba
cze  chorobę. 

Już  we  świynta  uczyłach  sie  winszować,  coby  w  Nowy  Rok 
lecieć piyrszo do  starki,  a łoni dycki  byli  radzi  i dali mi do  kapsy 
jakisi  grosz.  Roki  wartko  uciekajóm, nielza  se wszystko  spóm
nieć,  nale  aspóń  winsz  kapkę  pamiyntóm. 
„  Winszujym wóm szczynści, zdrowi na  tyn nowy  rok, 
ale nie jyny  na tyn rok, aji na delsze czasy 
aby sie wóm darziło w dómu, oborze, polu, stodole i na dworze, 
by sie wóm darzily byczki jako  w lesie buczki, 
a cieliczki jak  w lesie jedliczki, 
byście sie tu dobrze mieli jako  w niebie anieli, 
a tego wóm życzym  ze szczyrygo serca.  Amyn." 

W WIGILIJN Y  CZAS 
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia każdego z nas zmuszają do 

refleksji, są  także okazją by oderwać się od  codziennych  obowiązków. 
Ich charakter zmusza do odmiennego potraktowania swojej pracy. Jako 
burmistrz  nie  mogę  jednak  nie  myśleć  o  naszych  mieszkańcach. 
Ponieważ  konwencja  tych  Świąt  nakazuje by  nie  pamiętać  przykrych 
spraw,  moje  myśli  skierowane  do  mieszkańców  Ustronia  też  mają 
charakter  bardziej przyjazny. Myślę wtedy o tych, którzy mają  bardzo 
złe warunki mieszkaniowe, a którym  nie byłem w stanie pomóc, myślę 
0  ludziach  samotnych.  Te  refleksje i przemyślenia jak  każdemu  z nas 
pozwalają  po  Świętach  powrócić  do  obowiązków,  codziennych  trosk 
jakby z innym nastawieniem,  bardziej życzliwym, wyczulonym na  losy 
ludzi,  które  niejednokrotnie  są  bardzo  trudne.  Mam  nadzieję,  że 
1 ustroniacy po tym  świątecznym okresie zmienią  swoje nastawienie do 
urzędu  i naszej pracy  na  bardziej wyrozumiałe  i tolerancyjne. 

Rada  Rodziców,  Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej nr  2 w Ustroniu 
z a p r a s z a ją  na 

któr y  tradycyjni e  odbędzie  się  w  DW  „Malwa " 
13 stycznia  1996  r.  o  godz.  18.00 

Bilety  do  nabyc ia  w  sekretar iac ie  SP2.  D o c h ód  z  Balu 
p rzeznaczony  zos tan ie  na  po t rzeby  szkoły. 

Moje Święta zawsze spędzam wśród najbliższych, a w tym roku  będą 
miały  charakter  wyjątkowy,  gdyż  liczę  na  szczególny  prezent  pod 
choinkę. Mam nadzieję, że spędzę je nie tylko z wnuczką, ale z wnukami. 
Specyfiką  mojej  rodziny  jest  mieszanka,  suma  zwyczajów  i  tradycji 
mojego domu  rodzinnego oraz domu  małżonki.  W wielu  przypadkach 
bardzo się różnią, zarówno  przygotowane  potrawy jak  i sam przebieg 
Świąt. Jednak w tym domu, w którym od wielu lat udaje mi się zgodnie 
żyć w kręgu  najbliższych: żony,  córki, wnuczki,  teściowej i  szwagierki 
udało  nam  się osiągnąć kompromis.  Żona  gotuje tradycyjne  potrawy 
mojego dzieciństwa wychodząc na przeciw obyczajom, które staram się 
kultywować, a ja z kolei przyzwyczaiłem  się do pewnych dań, które są 
charakterystyczne  dla  innych  dzielnic  naszego  kraju. Ten  zlepek  kul
turowy  stwarza  szczególny  klimat  i  nastrój.  Podobnie  chyba  jak 
w każdym dzisiejszym domu, bo raczej trudno mówić o czystej tradycji 
regionalnej. Zwyczaje się mieszają i są syntezą wpływów różnych kultur. 

Na  koniec korzystając z okazji chcę wszystkim  mieszkańcom  i tym 
którzy Święta spędzać będą w Ustroniu życzyć wiele ciepła, serdeczności 
i pozytywnego nastawienia, a w nadchodzącym roku dużo pomyślności. 

Burmistrz  Kazimierz  Hanus 

Rada  Rodziców,  Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej nr  1 w  Ustroniu 

z a p r a s z a ją  na 

BAL  SZKOLN Y 
któr y odbędzie się w dniu 13 stycznia  1996 r. w budynku szkoły. 

Sprzedaż  b i le tów  od  14  g rudn ia  1995  r.  w  sekretar iac ie 
SP1.  J ak  zwyk le  —  d o b o r o wa  ork ies t ra,  wykw in tna 

kuchn ia,  lo ter ia  f a n t o wa  i  s z a m p a ń s ka  zabawa. 
FOL W. Suchta 
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Najstraszniejsza z nędz 
ludzkie zapomnienie. 

J.  Słowacki 

OKRUCH Y 
WIGILIJNE J 

SAMOTNOŚCI 
Pod  Czantorią  wiatr  hula,  sypie  zaspy  z płatków  mroźnego 

śniegu.  Przy  oknie  starka  Zuzka  wypatruje.  Od lata  to  samo 
pytanie,  czy wiatr  przygna  kogoś  w progi  małej,  lichej  chatki, 
kogoś  bliskiego. Jak we śnie jawią  się postacie  dzieci,  wnuków, 
prawnuków.  W  duszy  nuci  stare  pieśni  z  kancjonału,  ze  łzą 
w oku czyta  urywki  Bibli . 

Porodziła  swego  pierworodnego  Syna,  owinęła 
Go  w pieluszki  i położyła  w żłobie,  gdyż 
nie  było dla nich  miejsca  w  gospodzie. 

W  sercu  starki  rodzi  się nadzieja  na  przerwanie  wieloletniej 
wigilijnej samotności.  Postanawia  starym  zwyczajem  rozpocząć 
wigilijn e  przygotowania.  Pachnie  już  placek  z  kruszonką, 
topione  masło,  drżące  ręce  zgodnie z odwiecznym  porządkiem 
ustawiają  na  stole  chleb,  jabłka,  orzechy,  świecę.  I  jeszcze 
opłatek.  Ciągle  czeka  na  podzielenie. 

Szum  wiatru  wdziera  się  w  ściany,  muska  małe  szybki 
drewnianego  okienka, w którym  odbija  się migotliwe  światełko 
palącej się świecy, przerywa ciszę, stuka o drzwi i rodzi  nadzieję, 
że  to  ktoś  puka,  chce  wejść  do  domu,  gdzie  starka  Zuzka 
w  wigilijnej  samotności  śpiewa: 

Cicha  noc,  święta  noc! 
Wszystko  śpi,  atoli 
czuwa  Józef  i  Maryja 

Kolęda  rodzi  się myśli  o  miłości,  o  samotnej  matce,  babci, 
prababci  w  domu  pod  Czantorią,  w  szpitalu,  która  chce 
podzielić  się opłatkiem,  raz w  roku... 

U  starzika  Pawła  pod  Równicą  opłatek  też  „leży  odłogiem". 
Dzieci  wyfrunęły  za  chlebem  wiele  lat  temu.  O ich  istnieniu 
przypomina  stara  świąteczna  kartka  za  szybką  w  kredensie. 
Teraz  nawet  listonosz  nie zagląda,  a  ślady  na śniegu  zostawia 
tylko zając albo  sarna.  Starzik  Paweł czuje co  w środku  boli, co 

latami  odkładało  się na  dnie  duszy.  Najgorzej  serce  ściska 
w wigilię, w tę świętą  noc,  łzy turlają  się po stole.  Gdyby  choć 
jeszcze  raz z  kimś  usiąść  do  wigilii ,  porozmawiać  o  tym co 
w  duszy  gra. Opłatek  ma od  kilku  lat, czeka...  W  wigilijn y 
wieczór  najgorsza  ta  cisza,  t rudna  do  zniesienia,  wchodzi 
wszędzie,  przenika  kości.  Ulgę  przynosi  koszyk  zdjęć. Raz 
w  roku  ogląda  wszystkie,  snuje  swoją  baśń  o życiu  rodziców, 
żony,  dzieci.  Kolęd  nie  śpiewa.  Doskonale  pamięta  piękne 
oracje  pastuszków. 

Anioł  się  zwiastuje  owczarzyczkom 
Radość  oznajmuje  pasterzyczkom 
Stowejcie  owczorze  nie mieszkejcie 
Narodził  się Pan,  weselmy się 

Zegar  odmierza  dni, pory  roku,  przyszła  wiosna,  lato, je
sień.  Na  przykościelnej  ławeczce  siedzą  starka  Zuzka  i sta
rzik  Paweł,  opowiadają  swoje  życie,  chwile  dobre  i złe.  Wspo
mnienia pogłębiają  uczucie samotności.  Umawiają  się, że w tym 
roku  przeżyją  razem  wigili ę  i  połamią  „leżący  odłogiem" 
opłatek. 

Nie  doczekali.  Pierwszy  odszedł  starzik  Paweł,  niedługo 
potem  starka  Zuzka. Ku Czantorii  „kludzi  się"  zima.  Pierwsze 
płatki  śniegu  otulają  górskie  okolice,  w  ciszy  wiatr  dmucha, 
usypuje  zaspy,  glos  kościelnego  dzwonu  ogłasza  Narodzenie 
Pana...  Dla  Zuzki  i Pawła  ogłasza  pierwszą  wspólną  wigili ę na 
ustrońskim  cmentarzu.  Opłatek  pozostał... 

Małgorzata  Kiereś 

Fot.  W.  Suchta 
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Zapraszamy  na  zakupy 
Prowadzimy  korzystną  sprzedaż  ratalną 
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N a  Służbie w Święta  pozos ta je  j ak na jmn ie jsza  l iczba 
po l i c jan tów,  t ak by każdy  m ó gł  spędzić  te uroczyste dni 
w  gron ie  r odz i nnym.  W  nocy  s łużba  ogran icza  się  do 
kierowcy,  dyżu rnego  i j ednego  po l i c jan ta, a po  po łudn iu 
jest  jeszcze jak iś  f unkc j ona r i usz  s łużby  k rymina lne j. P ra
cuję  19 lat i b a r d zo  często  by łem  w Wigi l i ę  na  komendz ie, 
lubię  to.  Wo lę  nawet  spędzać  Święta w pracy  niż w  d o m u. 
Od  zeszłego  r o ku  s p o t y k a my  się we w łasnym  gronie  na 
Wigil i jce ,  s k ł adamy  sobie  życzenia,  zap raszamy  też ko
m e n d a n ta  re jonowego  pol icji z Cieszyna  i jego  zastępcę. 
W  samą  Wigi l i ę  m u s i my  no rma ln ie  pełnić  służbę  i nie ma 
czasu  na  świętowanie.  Całą  n oc od  20 do 8 rano  pa t rol 
jeździ  po  mieście. 

Boże  Na rodzen ie  jest  zawsze  spoko jne.  Zda rza ją  się 
jedynie  in terwenc je  d o m o w e,  gdy  gospoda rz  wypi j e  sobie 
z  ko legami  i p rzychodzi  do d o mu  nietrzeźwy, a żona ma 
pretensje, że nie  uszanował  w y j ą t k o w e go dn ia.  Na tym tle 
dochodzi  czasem do a w a n t u r.  25 g rudn ia  nic się nie  dzieje. 
Ludzie  rzeczywiście  świę tu ją.  N a t o m i a st  26 j uż  wyjeż
dżają  do  rodz iny,  spo tyka ją  się ze zna jomymi  i  częściej 
zdarza ją  się  a w a n t u r y,  wypadki  s a m o c h o d o w e,  zat rzy
m a n ia  n iet rzeźwych  k ie rowców.  M am nadzieję,  że  rów
nież w tym r o ku  nie będz iemy  mieli  zbyt  d u żo  pracy. 

Asp i rant  M i ros ław  K re j za 

Szkubani  piyrzo 
No  kiejsi  wiycie,  jak sie  w polu  wszystko  porobiło, 

a śniega już  było szwarnie,  to sie gaździnki  chytały  w swoich 
chałupach  szkubanio  piyrza.  Na tych  pore  dni to  sie 
z kuchni  wynosiło  niepotrzebne  rzeczy,  dowało sie dodat
kowe stoły,  na które  sie wysypywało  piyrze  i brało po  kapce 
do rynki  ipieknie  sie każde  piórko  łoszkuhywało,  zaś  same 
kłącze  sie  wycicpywało  na ziym.  Po tym sie s niego  robiło 
taki  jaśkikłónczoki.  Na taki  szkubaczki  przychodziło 
zawdy  pore  bob,  a jak  szkubały  to też o całej  dziedzinie 
miały  co łopowiadać,  a jak  sie im  to mówiyni  sprzykrziło  to 
sie chytały  śpiywanio.  To im szło doś szykownie,  a jak już  ni 
mógły  śpiywać  to im gaździnka  naloła po kieliszku  fajnej 
mioduli  i zaś dalipieknie  śpiywały.  Ta miodónka  zadziałała 
tak, jakby  łoliwą nałołiwiły  piszczący  trakacz.  No a  czasym 
sie  też na  takich  szkubaczkach  naszeł  chłop z  harmonijóm 
i  to dopjyro  były  szkubaczki.  Gaździna  po całej  kuchyni 
pirzi  musiała  zbiyrać.  Jak  już  babom  palce  zaczyły  kapkę 
puchnąć,  to piyrzi  pochowały  i  chycily  sie  tańcowania. 
Wiesiołości były  co niemiara.  Po  tym gaździna  nałobiyrała 
ziymioków,  drugo ji  pumugła  zetrzyć  i z tej  t rzycie liny 
łupiykły  placków  na gołej  blasze.  A że szkubaczki  zawsze 
sóm  grubo  po  nowym  roku  tóż w szpyrczoku  na  górze 
jeszcze  wisioł  taki  przerośmy  ty  boczek  z kierego  gaździna 
nakroła  takich  grubych  szpyrek  i  dała je smarzyć  we 
wielkim  kastrolu.  Z niego se baby  widelcami  wybiyrały  te 
wiynksze  i mięsistsze  szpyrki  do  tych placków.  No a jak  se 
tak  dobrze  pojadły,  to jeszcze  po jednym  kieliszku se 
przechyliły  i dziepro  ze śpiywaniym  ku swoim  chałupom 
miarkowały.  Tak to wiycie  te szkubaczki  wygłóndały. 

D o  naszej  redakc ji  nadesz ła  s m u t na  w iadomość 
o  śmierci  a u t o ra  o p o w i a d ań  gwarowych  Alojzego 
Hałata,  podp i sywanych  Lojz i k  spod  L ipowsk iego 
G r o n i a,  k tó re  p an A lo jz y  pisał  do  os ta tn ich  chwil. 

Rodz in ie  i Bl iskim  Zmar ł ego 

składamy  serdeczne  wyrazy  współczucia. 

Wesołych  i  spokojnych 
Świąt  Bożego  Narodzenia 
i  wielu  wspaniałych  wyjaz

dów  w  JVowym  Roku 
tyczy  wszystkim  swoim klientom 

Biur o  Organizacji  Turystyk i  „GAZELA " 
Ustroń,  ul. 3  Maj a  26 tel/fax  542354 
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Prowadzący 
działalność 
gospodarczą 
Właściciele 
i  Kierownicy 
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  A.

choć  jak  się  przekonaliśmy  do  szuflady  nie  pisze.  Do  udziału 
w  „Lipie "  nakłoniła  ją  nauczycielka  języka  polskiego,  ale  Ania 
jest  zadowolona,  że  dała  się  namówić. 
—  Jeżeli  coś  się  robi  i zdobywa  to  uznanie  ludzi,  którzy  się  na 
tym  znają,  daje  to  dużo  satysfakcji. —  powiedziała  nam  Ania. 
Dowiedzieliśmy  się  również,  że  większym  zaskoczeniem  dla 
kolegów  było  zrobienie  przez  Anię  prawa  jazdy,  niż  laury  na 
konkursie  poetyckim. 

Ania  stale  współpracuje  z  Gazetą  Ustrońską.  Czytelnikom 
dała  się  poznać  jako  bystra,  dowcipna,  czasem  uszczypliwa 
obserwatorka  życia  w  naszym  mieście. 

DZIĘKI  B.  LEŚMIANOWI 
Boże,  k tó ryś  p o t w o r z ył  d o b ro 

A  zło  się  s ta ło 
Boże,  k tó ryś  p o t w o r z ył  m i łość 

A  n ienawiść  się  s ta ła 
Boże,  k t ó r yś  p o t w o r z ył  św ia t ło 

A  c iemność  się  s ta ła 
We j r zyj  na  tych  co  po two rzy li  się 

p o t w o r n ie 

Boże,  k t ó r yś  pos łał  Syna 
by  d o b ro  w  n as  w y d o b r z ył 

Boże,  k t ó r yś  pos łał  Syna 
by  m i ł ość  w  nas  w y m i ł o w ał 

Boże,  k t ó r yś  pos łał  Syna 
by  świa t ło  w  n as  wyświecił 

We j r zyj  na  tych  co  pos ła li  śmierć 
by  wyśmierc i ła  Syna 

Po  raz  trzynasty  odbył  się  w  BielskuBiałej  Wojewódzki 
Przegląd  Dziecięcej  i  Młodzieżowej  Twórczości  Literackiej 
„L ipa" .  Wzięło w nim  udział  235 uczniów  szkół  podstawowych 
i  58  ze  szkół  średnich.  W  sumie  nadesłano  1386  utworów 
poetyckich  i  prozy.  „Poziom  literackiej  wrażliwości  (...)  jest 
godzien zastanowienia.  Młodzi  ludzie z wielu zakątków  Podbes
kidzia pokazali  znów niezwykłą  wrażliwość na piękno  i  dokona
li  nieoczekiwanych  poetyckich  odkryć"  —  piszą  w  specjalnym 
wydawnictwie  organizatorzy.  Wśród  tegorocznych  wyróżnio
nych  znalazła  się  Anna  Dobranowska  z  Ustronia,  laureatka 
„L ipy "  93  i  94,  nazwana  przez jury  „Leśmianem  w  spódnicy". 

Ania  jest  uczennicą  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Wiśle. 
Interesuje się, co zrozumiale, poezją, ale także innymi  rodzajami 
literatury  oraz  kulturą  Indian.  Niestety  nie  ma  zbyt  wiele 
wolnego  czasu,  bo przygotowuje się do matury.  O studiach  woli 
na  razie nie mówić, żeby nie zapeszać.  Wiersze  tworzy  od  3 klasy 
szkoły  podstawowej.  Nieudane  wyrzuca,  a  resztę  zachowuje, 

Fot.  W.  Suchta 
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Od  1 stycznia  1996  r. wszystkie  szkoły  podstawowe  w  Polsce 
zostaną  przejęte przez  samorządy  terytorialne. Temat  przejęcia 
szkół przez gminy dyskutowany jest już od  wielu lat. Wiele  gmin 
przejęło  szkoły  w  minionych  latach  dobrowolnie  i  zdobyły  już 
w  tym  zakresie  szereg  doświadczeń.  Pięć  ustrońskich  szkół 
prowadzonych  będzie  od  nowego  roku  przez  gminę  i  wszystkie 
doświadczenia  w  tym  zakresie  dopiero  przed  nami. 

Czytelnicy GU  mogą  podchodzić do  tematu  szkół z pewnymi 
obawami,  gdyż  w  ostatniej  GU  wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej  Jan  Szwarc  stwierdził,  że  nie  przygotowano  się 
solidnie  do  tego  zadania.  Wyjaśniam,  że  wszystkie  zadania, 
które przejęła Rada  Miejska jako  wytyczne  w sprawie  przejęcia 
szkół są  realizowane  przez  Urząd  Miejski  zgodnie  z przyjętymi 
terminami.  Co  zmieni  się w szkołach  w związku z przejęciem  ich 
przez  samorząd?  Pozornie  nie  zmieni  się  nic.  Szkoły  spełniać 
będą  swoją  funkcję  na  dotychczasowych  zasadach.  Nadzór 
pedagogiczny  pozostanie  w gestii  Kuratorium  Oświaty.  Dyrek
tor szkoły będzie  kierował działalnością  placówki  samodzielnie, 
realizował będzie budżet  szkoły uchwalony przez Radę  Miejską. 
Zaś  kompetencje  gminy  w zakresie  prowadzenia  szkół  sprowa
dzają  się m.  in.  do  zapewnienia  szkołom  warunków  realizowa
nia  obowiązku  szkolnego,  wyposażania  w  sprzęt  i  pomoce 
naukowe,  zapewnienia  obsługi  finansowej,  administracyjnej 
i organizacyjnej oraz prowadzenia  zadań  remontowych  i inwes
tycyjnych.  Obsługa  administracyjnoekonomiczna  ulegnie 
w  naszym  mieście  zmianie.  Zadanie  to  realizowane  będzie 
poprzez pracowników  Wydziałów  Urzędu  Miejskiego, a nie jak 
dotąd  przez  Miejski  Zespół  EkonomicznoAdministracyjny 
Szkół. Ta  nowość  napawa  nas wszystkich  troską  czy  bezbłędnie 
podołamy  nowym  zadaniom.  Przyjęty model jest jednak  znacz
nie  oszczędniejszy  dla  administracji  samorządowej.  Myślę,  że 
przy  dobrej  współpracy,  wzajemnej  życzliwości  i  cierpliwości 
będziemy  mogli  spokojnie  przebrnąć  przez  okres  wzajemnych 
doświadczeń  między  dyrekcjami  szkół  a  Urzędem  i  wspólnie 
nauczymy  się  nowych  ról. 

Najpoważniejszym  tematem  jest  skonstruowanie  realnych  bu
dżetów  dla  szkół.  Problem,  który  niepokoi  samorząd  najbar
dziej,  to  zbyt  nisko  naliczona  subwencja  oświatowa  dla  Ustro
nia.  Środki  pokrywają  zaledwie  fundusz płac  i ZUS.  Utrzyma
nie  szkół  (opał,  gaz,  energia  itp.)  musiałoby  być  finansowane 
z  budżetu  gminy,  co  poważnie  obciążyłoby  budżet  a  szkołom 
wcale  nie  wiodłoby  się  lepiej.  Stąd  też  nasza  interwencja 
w Ministerstwie  Edukacji Narodowej  (korespondencyjnie i oso
bista).  Liczymy  na  korektę  proponowanej  subwencji  i  wówczas 
będzie  można  określić  ile  gmina  będzie  mogła  pomóc  ustrońs
kim  szkołom,  zwłaszcza  w  zakresie  remontów  i  rozbudowy 
SP1, a na ile dopłacać będzie do  realizacji zdań, które winne być 
opłacane  z  budżetu  centralnego. 

Samorząd  na  pewno  odniósłby  się  życzliwie  do  poprawienia 
warunków  kształcenia  uczniów,  do  poszerzenia  programów 
w  zakresie  nauki  języków  obcych,  informatyki,  wychowania 
zdrowotnego,  czy  zajęć pozalekcyjnych  (obecnie  gmina  opłaca 
szkołom  łącznie  30  godz.  tygodniowo).  Na  dzień  dzisiejszy 
takich  przymiarek  nie  możemy  jednak  proponować,  gdyż 
zaniedbania  ze strony  Kurator ium  są  zbyt  duże,  szkoły  wyma
gają pomocy  głównie  w  zakresie  remontów,  wyposażenia  a  do
piero  w  dalszej  kolejności  będziemy  niogli  mówić  o  kształ
towaniu  lokalnego modelu  oświaty.  Zadanie przejęcia szkół jest 
zarówno  dla  pracowników  gminy  jak  i  pracowników  szkół 
wyzwaniem do  rzetelnej pracy i współpracy. Zdaję sobie  sprawę, 
że  w  pierwszym  okresie  mogą  występować  pewne  kłopoty  ale 
przy  obopólnym  zrozumieniu  na  pewno  będą  możliwe  szybko 
korygowane  i  wierzę,  że  nie  zakłócą  spokojnego  rytmu  pracy 
ustrońskim  szkołom  w  1996  roku,  roku  przełomowym  dla 
ustrońskiej  oświaty.  Wszystkim  pracownikom  szkół  i  przed
szkoli  składam  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego 
Roku  najserdeczniejsze  życzenia 

Burmistrz  Kazimierz  Hanus 

FOL W. Suchta 

W 
Święta  u nas  w domu  zaczynają  się już  od  przygotowań.  Pieczemy 

drobne  ciasteczka,  ciasta  i  serniki,  makowce,  rolady,  wszystko  czego 
nauczyłam się od rodziców. Dzieci od zmroku biegają od okna do okna 
i  sprawdzają  czy  nie  pojawiła  się  pierwsza  gwiazdka.  Do  kolacji 
zasiadamy rodzinnie, łamiemy się opłatkiem. W naszej rodzinie opłatek 
zawsze był przed  kolacją,  a u mojego męża  na  Śląsku  po.  Jednak  jak 
jesteśmy  u  teściów  to  jakoś  dostosowują  się  do  naszych  obyczajów 
i  życzenia  składamy  sobie  nim  zasiądziemy  do  stołu.  A  na  stole 
oczywiście zupa  rybna,  karp  i wszystkie  te  tradycyjne dania,  które  się 
pamięta  z  dzieciństwa.  Dzieci  nie  mogą  się  doczekać  prezentów 
i tradycyjnie otwierają je starsi. Po kolacji śpiewamy kolędy  i przy kawie 
czy ciastku rozmawiamy o tym jak minął rok, co by można zrobić lepiej. 
Na  dwunastą  całą  rodziną  idziemy  na  pasterkę. 

Mój  mąż pracuje  w  Staży  Granicznej  i  czasem  niestety  nie  ma  go 
w domu.  Kiedyś to dwa lata pod  rząd miał akurat  24 godzinną  służbę 
i w ogóle go nie było w Wigilię. Wtedy albo idę do męża i tam  łamiemy 
się opłatkiem,  albo jemy  uroczyste  śniadanie  na  drugi  dzień. 

Krystyna  Sułek  —  sprzedawczyni 
w sklepie spożywczym na os. Manhatan 

SU\aAa  swoi*v\  Klientom 
naj\e.psz.e. życzenia świcłtec2*w» 

i nowowczMe., 

Oby Wszystkim Państwu spełniło sit> to, 
czego pragniecie najbardziej. 
AJiech Świętu upłyną Wam w spokoju, 
a >\)owy Rok pf2ynittsie zdrowie  i  szczęście. 

Pogodnych 
i spokojnych 
Świąt  Bożego 
Narodzenia 
oraz  Szczęśliwego 
Nowego  Roku  igg6 

X 
KUDU5 

życzy  wszystkim  klientom  Bar  ,,Kubuś", 
ul.  3  Maja  27,  Uzdrowisko  UstrońJ 
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Wspomnieniami  dzielił  się K. Łukosz.  Fot  W. Suchta 

75  LA 1 r   „SPOŁEM " 
W  piątek  8 grudnia  w  restauracji  Domu  Zdrojowego  w  Wiśle 

uroczyście  obchodzono  75  lat  działania  Spółdzielni  Spożywców 
w  Ustroniu  —  dzisiejszej  Powszechnej  Spółdzielni  Spożywców 
„Społem".  W  obchodach  wzięli  udział:  burmistrz  Ustronia  Kazi
mierz Hanus, burmistrz  Wisły Karol Nogowczyk,  przewodniczący 
RM  Ustronia  Franciszek  Korcz,  zastępca  burmistrza  Ustronia 
Tadeusz  Duda,  prezes  PSS  „Hermes"  w  Skoczowie  Jan  Ferdyn 
i prezes Konsumu  Robotniczego  „Społem" w Cieszynie  Jarosław 
Czernik. Gości witał prezes PSS „Społem" w Ustroniu  Władysław 
Szlauer.  Uroczyste  spotkanie  prowadziła  przewodnicząca  Rady 
Nadzorczej  ustrońskiej  PSS  Cecylia  Albrewczyńska.  Zapoznała 
ona  zebranych  z historią  spółdzielczości  spożywców  w  Ustroniu, 
od  zebrania  założycielskiego  12 grudnia  1920  r.  (protokół  pub
likujemy  obok),  po  dzień  dzisiejszy,  gdy  po  latach  centralnego 
sterowania  Spółdzielnia  musiała  znaleźć  swoje miejsce na  rynku. 
Minutą  ciszy  uczczono  pamięć  zmarłego  w  tym  roku  długolet
niego  księgowego  Spółdzielni,  ale  także  jej  historyka,  Józefa 
Pilcha.  Osobistymi  wspomnieniami  podzielił  się  pracujący 
w  Spółdzielni  od  1938  roku  Karol  Ł,ukosz.  Przypomniał  też 
zebranym  hymn  spółdzielców.  Wspominali  także  inni  długoletni 
pracownicy  i  członkowie  PSS:  Karol  Kojma,  Anna  Borowiecka, 
były  prezes  Lucjan  Jurys. 
—  Jako  siedmioletnia  dziewczynka  znalazłam  się  na  otwarciu 
konsumu  przy  stawie.  Kierownik  sklepu  pan  Kubala  przyniósł 
wtedy dużą  „piksę" cukierków i rzucał je nam, dzieciom. Mnie się 
dostał  jeden  owocowy  nadziewany  marmoladą.  Wtedy  nie  myś
lałam, że zostanę pracownikiem  PSS — wspominała Anna Cieślar. 

Życzenia  od  władz  Ustronia  złożył  F.  Korcz  i wraz  z  burmist
rzem  K.  Hanusem  wręczył  prezesowi  Władysławowi  Szlauerowi 
ozdobny dyplom  od  władz miasta  z okazji jubileuszu.  Gratulował 
też  burmistrzwi  Wisły,  prezesi  spółdzielni  w Cieszynie  i  Skoczo
wie. Odśpiewano  też  wspólnie  „Sto  lat"  z zespołem  kierowanym 
przez Oswalda  Szczurka,  który  wystąpił w drugiej części  uroczys
t0SC1"  Wojsław  Suchta 

Protokół spisany na  założycielskim  Walnym  Zebraniu  mającego się 
założyć  Ogólnego  Stowarzyszenia  Spożywczego  i  Oszczędnościowego 
w Ustroniu  w dniu  12.XII.1920  r. 
Porządek  dzienny: 

1.  Referat na  temat:  Cele  i zadania  stowarzyszenia  spożywczego, 
2.  Przyjęcie statutu, 
3.  Wybór  Rady  Nadzorczej, 
4.  Wybór  Zarządu. 
Pan  Jan  Śliwka  zagaił  zgromadzenie  o  godzinie  4tęj  popołudniu 

i  wezwał  obecnych,  by  wybrali  sobie  przewodniczącego  i  sekretarza. 
Zebrani wybrali Adama Lipowczana przewodniczącym, a Józefa Sztwier
tnię  sekretarzem.  Następnie  dr  Daniel  Gross  z  Białej  wygłosił  referat 
w którym dosadnie wyjaśnił cele i zadania organizacji spożywców. Wska
zał, że rozwydrzenie się lichwy zmusza do podjęcia jako jedynego ratunku 
zakładanie  spółdzielni  spożywców,  które  nie  tylko  po  cenach  kosztu 
własnego  towar  sprzedawać,  lecz  także  i  sprawiedliwy  podział  wśród 
członków uskutecznić są w stanie. Wskazał, że wszelkie podwyżki zarob
ków i płac są daremne, ponieważ każdą  podwyżkę  zarobku  prześcignie 
podniesienie cen środków potrzebnych do utrzymania życia. Podniósł, że 
jedynie przez spółdzielnię, która by miała także jako równoważnik  towar 
wytwór pracy do dyspozycji, można by na rynku zdobyć potrzebną  ilość 
środków spożywczych. W końcu zachęcał do oszczędności, które należy 
lokować  w  spółdzielniach,  które  obecnie,  by  sprostać  zadaniom,  po
trzebują wielkich kapitałów. Wywody te przyjęło zgromadzenie z uwagą 
i wyraziło zgodę na zapatrywania  i środki  zaradcze. 

Następnie pan Jerzy  Lazar jako proponent  do założenia  spółdzielni 
objaśnił  statut  i  wskazał,  że  tenże  wzoruje  się  na  statucie  spółdzielni 
w Trzyńcu. Pan Lazar przeczytał cały statut dosłownie i objaśnił każdy 
paragraf, po czym statut  ten  został jednogłośnie przyjęty  i podpisany. 

Na  podstawie  § 25  statutu  wybrano  następnie  za  pomocą  kartek 
prawie jednogłośnie  do  Rady  Nadzorczej: 

Lipowczan  Adam,  chałupnik  i tokarz,  Ustroń  215 
Czyż Jerzy,  kowal,  Hermanice  57 
Cholewa  Jan,  chałupnik,  robotnik,  Ustroń  301 
Stec Michał,  chałupnik,  ślusarz,  Ustroń  26 
Stec  Paweł,  listonosz,  Ustroń  53 
Ziętek  Paweł, nauczyciel,  Ustroń  141 
Góra  Ludwik,  urzędnik,  Ustroń  173 
Drobczyński  Ernest,  tokarz,  Ustroń  189. 
Wybrani  oświadczyli,  że wybór  przyjmują. Następnie  zostało  zgro

madzenie celem ukonstytuowania  się Rady  Nadzorczej na  krótki  czas 
przerwane. 

Po podjęciu dalszego  ciągu  zgromadzenia  Rada  Nadzorcza  w myśl 
§  9  statutu  zaproponowała,  by  do  zarządu  wybrano  jako  przewod
niczącego Jerzego Lazara,  sekretarza  w Ustroniu  144, na jego zastępcę 
Józefa Sztwiertnię,  kowala  w Hermanicach  27, na  kasjera  Franciszka 
Borgieła,  urzędnika  w  Ustroniu  14,  na  kontrolera  tokarza  Karola 
Palowicza  w Ustroniu  190. 

W dalszym  ciągu poleciło Walne Zgromadzenie  zarządowi zarejest
rowanie  statutu  i  upełnomocniło  zarząd,  ewentualnie  statut  według 
polecenia  władzy  rejestracyjnej bez zwoływania  ponownego  Walnego 
Zgromadzenia  zmienić. 

Na  tym  protokół  zamknięto  i jako  prawdziwy  podpisano. 
Koniec zebrania  o godz. 9tej wieczór. 

(—) Józef  Sztwiertnia  (—) Adam  Lipowczan 
(—) Jan  Śliwka  (—) Jan  Cholewa 

(—) Adolf  Cholewa 

Dyplom  od  władz  miasta. 
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FOL W. Suchta 

Salon  Mody 

MISS K 
życzy wszystkim klientom 

Wesołych  Świąt,  a w Nowym  Roku 
wspaniałych  kreacji  wszystkim  Pa
niom  i udanych  zakupów  Panom 

Zapraszamy  do naszego Salonu 
Ustroń, ul. Daszyńskiego  70a  (obok  Winter  Restaurant) 



Poczekalnia  na  przystanku  kolejowym  Ustroń  Zdrój  wydaje 
się  być  zwykłym  tego  rodzaju  pomieszczeniem.  Jej  monotonię 
przerwała  niedawno  mała,  może  5letnia,  dziewczynka. 
Siedziała  na  środku  ławki,  machała  nóżkami  i  regularnie 
zanurzała  lepką  rączkę w  torebce,  skąd  wyjmowała  czekolado
we cukierki. Zdawała  się czekać na mamę, która  prawdopodob
nie  poszła  do  sklepu,  bo  do  przyjazdu  pociągu  zostało  trochę 
czasu. 
W  poczekali  było  niewiele  osób:  trzy  nastolatki,  dwie  starsze 
panie,  kilku  chłopców  z  ciężkimi  plecakami  ora/  interesujący 
młodzieniec.  Dziewczynka  przyglądała  się  wszystkim,  ale  jej 
największą  uwagę  zwróciły  siedzące  obok  dziewczyny.  Przysu
nęła  się  bliżej,  eby  dowiedzieć  się,  o  czym  rozmawiają. 
—  ... i  rzucił mnie....  —  usłyszała  rozżalony  głos jednej z  nich. 
—  He,  he! —  w  sali  zabrzmiał  głośny  śmiech  dziewczynki. 
Oburzone  przyjaciółki  zmierzyły  ją  wzrokiem  i  wyszły,  trzas
kając  drzwiami. 
Dziewczynka  włożyła  do  buzi  następny  cukierek.  Teraz  obser
wowała  starsze  panie,  które  także  zainteresowały  się  nią. 
—  Jaka  tłuściutka!  —  zgodnie  wyraziły  zachwyt.  Może  spo
dziewały  się  zobaczyć  uśmiech  dziecka,  ale  tak  się  nie  stało. 
Dziewczynka  skrzywiła  buzię  pełną  papki  z  cukierków  i  roz
płakała  się. Panie  poczuły  się winne,  więc wsunęły  do jej  rączek 
pluszowego  misia.  Ustał  donośny  płacz.  Zaraz  potem  panie 
opuściły poczekalnię, jakby  w obawie,  by podobna  sytuacja  nie 
powtórzyła  się. 
Dziewczynka  czule  przytuliła  prezent  i  żarłocznie  pochłonęła 
kilk a  cukierków.  Przyglądała  się  chłopcom.  Stali  przy  pleca
kach.  Kolejno  pili  z brązowej  butelki,  chwaląc  napój  za  dobry 
surowiec, czyli chmiel. Niespodziewanie  dla dziewczynki,  butel
ka  znalazła  się  przed  jej  noskiem. 
—  Chcesz,  mała?  —  człowiek  lat  około  16  zaproponował 
degustację. 
—  Ja?  —  zapytała  niezbyt  inteligentnie. 
—  No  ty  —  uśmiechnął  się  zachęcająco. 
Zaintrygowana  dziewczynka  uchwyciła  butelkę,  powąchała  i  ki
chnęła  prosto  w jej  zawartość.  Chłopiec,  nie  ukrywając  irytacji, 
wyrwał  butelkę  z jej  rączek.  Powiedział  kilka  pikantnych  uwag, 
po  czym  wraz  z  kolegami  znikł  za  drzwiami  wyjściowymi. 
Po  chwili,  w  czasie  której  dziewczynka  zjadła  następne  cu
kierki, do  ławki  podszedł  młodzieniec.  Wyraźnie  rozdrażniony 
mlaskaniem  nieletniej  istoty,  zajął  miejsce  obok  i  uprzejmie 
zapytał: 
—  Jak  ci  na  imię? 
—  Al... —  nie dokończyła.  Zachłystnęła  się i zaczęła  wydawać 
dźwięki,  które  należało  interpretować  jako  czkawkę.  Chłopiec 
z niechęcią  spojrzał na  dziewczynkę.  Zmęczonym  krokiem  udał 
się  w  kierunku  wyjścia. 
Dziewczynka  pocałowała  misia.  Spoglądała  na  puste  ławki. 
Była  sama  w  poczekalni. 

Alin a  Miech 

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Bożego  Narodzenia 

wszelkiej pomyślności 
oraz szczęśliwego 1996 roku 

życzy  FPHU  Mokate 

FOL W. Suchta 

Gdy  za oknem  pada  śnieg, miło jest  posłuchać  opowieści  o cieplej
szych krajach. Okazję do tego mieli goście „Klubu  Propozycji", którzy 
spotkali  się  z  Jerzym  Jurczyńskim  i  jego  małżonką  by  przejechać 
„Hiszpanię wzdłuż  i wszerz". 

Poznaliśmy  historię  kraju,  w  którym  od  lat  ścierają  się  wpływy 
różnych kultur  i religii  tworząc wyjątkowy klimat. Panowanie  Rzymu, 
podbój  przez  Arabów,  a  potem  niespotykana  w  historii  ekspansja 
Hiszpanów na cały świat pozostawił ślady w architekturze, malarstwie, 
zwyczajach i całej kulturze Półwyspu  Iberyjskiego. Oprócz wiadomości 
z historii, geografii, językoznawstwa, gospodarki, historii sztuki mogliś
my też uzyskać praktyczne  informacje potrzebne każemu  turyście: jak 
rozbudowana jest kolej, autostrady, czy drogi są dobrze utrzymane, jak 
szukać  noclegów  i  ile  trzeba  za  nie  zapłacić.  Następnie  odbyliśmy 
podróż  przez  Barcelonę,  Madryt,  Toledo,  Senobię,  Avillę,  Eskorial, 
Sewillę,  Malagę,  Grenadę  i  Kordobę  ilustrowaną  slajdami  przed
stawiającymi najsłynniejsze budowle  i miejsca warte  zobaczenia. 

Na  spotkanie  przyszli  także  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  nr  1, 
którzy w marcu wybierają się do Hiszpanii. Będą wtedy mogli porównać 
relacje i wrażenia  państwa  Jurczyńskich  ze swoimi  doświadczeniami. 

(mn) 
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Reprezentujemy  Górnośląskie  Centrum  Rehabilitacji  „Repty" 
Wydział  Zamiejscowy  w  Ustroniu.  Nasz  Szpital  należy do 
Polskiej  Sieci  Szpitali  Promujących  Zdrowie  i  jako  jeden 
z dwóch w Polsce jest  Szpitalem  Pilotującym  Europejskiej Sieci 
akredytowanym  przy W.H.O.  (Światowa  Organizacja  Zdrowia) 
Naszym  zadaniem  jest  nie tylko  promować  zdrowie  ale także 
wdrażać je w codzienne  życie,  wskazywać  na zagrożenia  przez 
edukację a także  wpływać na zmianę  złych  nawyków  żywienio
wych i pomóc  w umiejętnym  doborze  produktów.  Od tego co 
jemy  zależy  bowiem  nasze  zdrowie  i  życie.  Podstawowymi 
czynnikami  zagrażającymi  naszemu  zdrowiu  są: mała  aktyw
ność  fizyczna,  palenie  papierosów  i inne  używki,  stres a przede 
wszystkim  nieprawidłowe  odżywianie  się.  Niewiele  osób  zdaje 
sobie  sprawę z tego,  że to co jemy  ma bezpośredni  wpływ na 
samopoczucie,  zdrowie, a w konsekwencji  na jakość  i  długość 
naszego  życia.  Prawie  połowa  Polaków  ma nadwagę!  Jemy
dużo  produktów  zawierających  tłuszcze,  a za  mało  warzyw 
i  owoców.  Zamiast  uskarżać  się na zły  stan  zdrowia,  zmieńmy 
codzienny  jadłospis.  Nasz  organizm  potrzebuje  wszystkich 
składników  odżywczych  takich  jak  tłuszcze,  węglowodany 
i  białka  w odpowiednich  proporcjach  a  także  błonnika  wi
tamin  i  soli  mineralnych.  Przede  wszystkim  jedzmy  mniej 
—  zdrowy  człowiek  nie wykonujący  ciężkiej  pracy  potrzebuje 
przeciętnie  2—2,5  tysięcy  kalorii  (kcal)  dziennie.  Nauczmy się 
liczyć  kalorie,  a w sklepie  dokładnie  czytać  skład  produktów 
podany  na opakowaniu.  Wybierajmy  produkty  niskotłuszczo
we,  bogate  w błonnik  i witaminy  o niskiej  zawartości  soli  oraz 
cukru. 

Gdybyśmy jedli  wszystkie  pokarmy na surowo  nie  przetworzo
ne to natura  obdarzyłaby  nas  codziennie  czterokrotnie  większą 
ilością  witamin  i składników  mineralnych. 
Poniższe  wskazówki,  które  podajemy  mają  za zadanie  ułatwić 
zmianę  złych  nawyków  żywieniowych. 
W  związku  z porą  zimową  należy  zadbać  by dostarczyć do 
organizmu  odpowiednie  ilości  witamin  t.j. wit. C, A  (beta 
karoten)  a  wit. E  dostarczamy  podając  do  każdej  surówki 
1  łyżkę  oleju  tłoczonego  na zimno  — najlepiej  olej z oliwek. 
Oleje  roślinne  mają  ogromną  wartość  biologiczną,  gdyż  z nich 
powstają m.in. prostaglandyny  przeciwmiażdżycowe  i związane 

Coraz lepsze wyniki osiągają ustrońscy snowboardziści skupieni w klu
bie  „Beskid".  Ostatnio  Krzysztof  Cimek  zajął  czwarte  miejsce  na 
rozgrywanym w Szczyrku  Pucharze Polski Juniorów  w Snowboardzie. 
Najbliższe  zawody,  w których  wystartują  zawodnicy  ustrońskiego 
klubu, to Puchar  Polski  w dniach  29—31 grudnia. 

Wynik  K. Cimka  jest  bardziej  wart  podkreślania,  że osiągnął go 
w rywalizacji z ponad  80 juniorami  z całej Polski. Szkoda, że znaczące 
zawody  snowboardowe  nie będą  w tym  roku  rozgrywane w Ustroniu. 
Na zdjęciu: Magda Skwara z klubu  „Beskid" podczas jednego z pierw
szych  treningów. 

z  obroną  immunologiczną.  Tylko  oleje  surowe  tłoczone na 
zimno  mają  wartość i są przyswajalne. 

Poniżej  podajemy  przepisy  na  surówki. 
Recepta  na jedną  osobę  w  gramach. 

Sałatka z ryżu i kukurydz y 
ryż  60 
kukurydza  40 
groszek  20 
papryka  konser.  20 
ogórek  kisz.  20 
olej  10 

Surówka z rzepy 
rzepa  70 
marchew  50 
jabłko  50 
śmietana  10 
zielenina 
cukier  2 

Surówka  warzywna 
seler  50 
marchew  80 
ogórek  kisz  40 
olej  10 
cukier  3 

Surówka z porów 
por  80 
ogórki  kisz  30 
marchew  30 
seler  30 
olej  10 

Zespół  odpowiedzialny  za wprowadzenie  zasad  zdrowego ży
wienia  w profilaktyce  chorób  cywilizacyjnych. 

Barbara  Malejka 
Barbara  Hadaszczak 

Surówka z owoców 
Pokroić w kostkę jabłka,  gru
szki,  pomarańcze,  kiwi ,  ba
nan.  Dodać  orzechy i sok z cy
tryny. 

Surówka  mieszana 
Pokroić  sałatę  zieloną,  pomi
dory,  kiszony  ogórek  lub  ka
pustę  kiszoną, paprykę,  szczy
pior,  koper,  natkę i kiełki so
jowe.  Wymieszać  z sosem vi
naigrette. 

Sałatka  jarzynowa z soją 
Pokroić  gotowaną  marchew, 
seler  pietruszkę,  ogórki  kiszo
ne połączyć z ugotowaną  soją, 
majonezem,  przyprawić  do 
smaku. 

Sos  vinaigrette 
Wymieszać  1/2 szkl.  oleju  tło
czonego  na zimno z 1/4  łyżki 
musztardy,  1 /2 łyżeczki  cukru, 
1 łyż. soku  z cytryny ze szczyp
tą  soli i pieprzu. Można  dodać 
zioła  estragon,  cząber,  bazy
lię. Czosnek  roztarty z solą  lub 
pastą  pomidorową. 

PRZRDSUJBIORSTWO PRODOKCY/NOHANDLOWI i 
ipótti z o.o. 

3 4i0 l'STKON. al Lipow« 1 irl 0 1VĎ47IKI 

Komputery  ADAX ,  DEC, HF 
—  Drukarki  EPSON i HP 
—  Dyskietki  VERBATIM i  3M 
—  Telefony i faxy  Panasonic 
—  Oprogramowanie  Microsoft,  Lotus,  Novell 
—  Oprogramowanie  użytkowe  firm  handlowych,  usługowych, tu

rystycznych 
—  Materiały  eksploatacyjne 
—  Serwis  komputerowy 

Sprzedaż w leasing i na raty  (bez  żyrantów) 

CENTRALNA INFORMACJA 
 RECEPCJA 

Rynek 7, tel. 033/542653 
  rezerwacja miejsc wczasowych 
  przewozy do Niemiec 
  informacja turystyczna 
  kantor wymiany walut 
  ksero 

UWAGA: UBEZPIECZENIA! 
Rynek 7, tel. 0—33/542653 

Prowadzimy  również  działalność 
ubezpieczeniową w zakresie: 
— kompleksowy program zabezpie
czenia  rodziny  i domu  — polisa 
ALFA 4 
— ubezpieczenia majątkowe 
— ubezpieczenia komunikacyjne 

Mieszkańcom  Ustronia  życzymy 
Wesołych  Świąt 

i  Szczęśliwego  Nowego  Roku. 
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Białego  pieczywa,  rogalików  francuskich  (croissant),  słod
kich  bułeczek. 

M l e ka  pe łnot łus tego.  Śmie tany,  zabielaczy  do  kawy, 
pe łnot łus tych  serów.  M l e ka  w  proszku  z  doda t k i em 
t łuszczu. 

Smażonych  ziemniaków  i chipsów.  Frytek , warzyw  lub  ryżu 
smażonego  na  nieznanym  lub  zwierzęcym  tłuszczu.  Solo
nych  warzyw  konserwowych. 

Mas ła,  twa rdej  m a r g a r y n y,  bl iżej  n ieokreś lonych  o le jów 
rośl innych  i twa rdego  t łuszczu  p iekarsk iego,  smalcu  o raz 
łoj u  w ieprzowego  i  ba ran iego. 

Hamburgerów,  panierowanych  i  smażonych  kurczaków, 
pasztecików  mięsnych,  tłustego  mięsa  mielonego,  kieł
basy  i golonki,  salami,  tłustych  wędlin  i pasztetów,  wiep
rzowiny. 

Kaw io ru,  ryb  smażonych  na  n ieznanym  t łuszczu.  K rewe
tek,  k a l m a r ó w. 

Zup  zagęszczanych  mąką,  śmietaną  i  żółtkiem. 

K r e m ó w,  t o r t ów  i  b u d y n i ów  na pe łno t łus tym  mleku. 
Sosów  na  śmietan ie  lub  maś le.  W y r o b ów  cukiern iczych, 
tak ich  jak:  c ias tka  (g łównie  pączk i ),  babeczk i,  pasztecik i, 
czekolady,  to f f i ,  k a r m e l k ó w,  b a t o n ów  itp. 

Pełnotłustych  koktajl i  mlecznych  oraz  kawy  ze  śmietaną 
i mlekiem  tłustym.  Alkohol u  w większych  ilościach,  słodzo
nych  napojów  gazowanych. 

Soli,  m a j o n e z u,  a  także  sosów  sa ła tkowych.  Sosów  do 
mięsa  i  ryb,  zawiera jących  t łuszcz. 
* * * * * * * * * * * * 

Lokal o powierzchni  55  m2 

Stawka  czynszu  za  lm2—  3,5  zł  + 2 2%  VA T 
Bliższych  informacji  udziela  komendant  WDW, 

tel.  54—23—25 
Termin  składania  ofert  upływa  29.12.1995 r. 

Uczniowie,  grono  pedagogiczne  i dyrekcja  Szkoły  Podstawo
wej  Nr  2 składają  najlepsze  życzenia  pogodnych,  pełnych 
rodzinnego  ciepła  Świąt  Bożego  Narodzenia,  a w Nowym 
Roku  realizacji  planów  zawodowych  i osobistych  wszystkim 
rodzicom i sympatykom  Szkoły, w szczególności  zaś dziękuje
my  Ingebordzie i Jackowi  Jakubowiczom,  Romanowi  Kubali , 
Janinie  i Andrzejowi  Szeji,  Janowi  Czyżowi,  Andrzejowi  Szeli 
i  Zdzisławowi  Klimurczykow i  za  okazaną  pomoc  finansową, 
dzięki  której  zostały  poprawione  warunki  nauki  w  szkole. 

Pieczywo  razowe i z pełnego  ziarna,  kasze  gruboziarniste, 
owsiankę,  makaron,  macę,  ryż,  płatk i  zbożowe.  Żywność 
wysokoskrobiową  bogatą  w  błonnik ,  ziemniaki. 

M l e k o  odt łuszczone,  sery  o  niskiej  zawar tości  t łuszczu 
(np.  chudy  twaróg),  j ogu rt  n isko t łuszczowy,  kef i r,  b ia łko 
ja j . 

Wszystkie  świeże  i mrożone  warzywa,  zwłaszcza  nasiona 
roślin  strączkowych:  fasolę,  groch,  soczewicę.  Kukurydzę , 
ziemniaki.  Wszystkie  świeże  i suszone  owoce  oraz  niedo
słodzone  owoce  konserwowane. 

M a r g a r y ny  miękk ie,  oleje  roś l inne,  tak ie  j ak:  r zepakowy, 
bezerukowy,  s łoneczn ikowy,  so jowy,  o l iwę  z  ol iwek. 

Kurczaki ,  indyk i  i dziczyznę  bez  skórki ;  cielęcinę,  chudą 
wołowinę,  mięso  jagnięcia. 

Wszelk iego  rodza ju  ryby  morsk ie,  ale  nie  smażone.  Ryby 
z puszki  wyb ie raj w  sosie w łasnym, jeśli  są  w  oleju —  odlej 

go

Wszelkie  zupy  na  wywarach  warzywnych  i  chudych. 

Sorbet,  ga laretk i,  budyn ie  na  od t łuszczonym  m leku, 
sałatk i,  owoce,  c ias to  d rożdżowe,  t a r ty  owocowe,  orze
chy  włoskie,  m igda ły,  suszone  owoce. 

Dużo  wody  i  niskokalorycznych  napojów  oraz  umiar 
kowane  ilości  kawy  i  herbaty  z  ew.  dodatkiem  mleka 
odtłuszczonego;  niedosłodzone  soki  owocowe.  Alkohol 
w  ograniczonych  ilościach. 

M a j o n ez  d o m o w ej  robo ty,  dressingi  do  sa ła tek  lub  sos 
v inaigret te  z użyciem  powyżej  za leconych  o le jów. 
* * * * * * * * * * * * 
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Miłych  i pogodnych  ^ ^ ^ 
<  Świąt  Bożego  Narodzenia  > 

oraz Do  Siego  1996  Roku 
życzy  wszystkim  swoim  Klientom  kwiaciarnia 
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Od  1992  roku  w  Ustroniu  działa  Towarzystwo  Kontaktów  Za
granicznych. Głównym jego celem jest poszerzanie współpracy z part
nerskimi miastami: NeukirchenVluyn  w Niemczech  i Hajdunanas na 
Węgrzech.  Towarzystwo  stara  się  koordynować  działania  instytucji, 
stowarzyszeń  i  mieszkańców  zainteresowanych  wszelkiego  rodzaju 
kontaktami  z  partnerskimi  miastami.  TKZ  prowadzi  też  seminaria, 
wymianę  zespołów  i  grup,  opracowuje  plany  współpracy.  Działanie 
społeczników  zrzeszonych  w  TKZ  możliwa  jest  dzięki  sponsorom, 
dotacjom  z budżetu  miasta  i składkom  członkowskim. 
Dotychczasowe dokonania z dwoma miastami partnerskimi prezentują 
się następująco (fragment sprawozdania  Zarządu  TKZ): 

I .  NEUKIRCHENVLUY N 
—  22.5.1991  r.  —  ratyfikacja  przez  Radę  Miejską  „  Obopólnego 

oświadczenia"  o współpracy  z miastem  NeukirchenVluyn. 
—  udział delegacji miasta  Ustroń w Dortfesrie^l; stoisko  „Ustroń". 

—  konkurs  i  zorganizowanie  wystaw  plastycznych  w  obu  miastach 
(mój dom, moje miasto, moja  ojczyzna). 

—  występ  zespołu  „Klompenndanzgruppe"  i  „Toschki"  na  Dożyn
kach  '92. 

—  koncert  przyjaźni  „Pozwólcie  nam  budować  mosty"  w  Neukir
chenVluyn — 1993 r. z udziałem  Nauczycielskiej Estrady Ludowej 
„Czantoria"  i  „Małej  Czantorii". 

—  międzynarodowy  obóz  pod  namiotami  (25  dzieci  z  Ustronia) 
Kerken  '93. 

—  wystawa malarska  na jedwabiu  Marion  Maas  20.6.1993 r. — Mu
zeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  w  Ustroniu. 

—  koncert  Chóru  Ewangelickiego  w NeukirchenVluyn  — 1992 r. 
—  turnieje  piłkarskie  —  1991,  1992,  1993  w  Ustroniu  i  Neukir

chenVluyn. 
—  spotkanie  z  kulturą  miast  bliźniaczych  —  „Europejskie  modele 

funkcjonowania  kultury"  Cieszyn  1993  (delegacja  z  Neukir
chenVluyn  i  Ustronia). 

—  wspólne kontakty  obu  Zarządów  (1992,1993,  1994 r.). 
wypoczynek i leczenie grup emerytów i rencistów w Ustroniu  (po 70 
osób w roku  1992,  1993,  1994,  1995); razem  280 osób. 
patronat  nad  Domem  Pomocy  Społecznej  w  Ustroniu  (środki 
finansowe i pomoc materialna  —  1992,  1993,  1994). 

—  przyjazd na Dożynki  '94: „Niederberg Chor"  (60 osób)  +  20 osób: 
„Klompendanzgruppe"  +  70 osób towarzyszących z burmistrzem 
i dyrektorem  miasta  NeukirchenVluyn. 

—  wspólny konkurs  i wystawa  fotograficzna p.t.  „Moj e miasto  '94". 
—  udział delegacji NV w Dożynkach  '95. 
—  udział 2 plastyków NV w aukcji obrazów na rzecz dzieci niepełno

sprawnych  C95) — dochód  550 zł. 

—  udział 4 ustrońskich plastyków w plenerze malarskim w NV  ('95). 
—  udział 2 filatelistów z NV w wystawie z okazji  10Iecia Przystanku 

Kolejowego UstrońZdrój. 
—  wydanie Kalendarza  Europejskiego na  1996 r. w ramach  promocji 

miasta. 
—  nadanie  tytułu  Honorowego  Obywatela  Miasta  Ustroń  Leonowi 

Siebierskiemu  z  NV  oraz  dyplomów:  „Zasłużony  dla  miasta 
Ustronia"  dla 4 mieszkańców  NV. 

—  prywatne  kontakty,  przyjaźnie i  wzajemne  odwiedzina,  korespon
dencja. 

II .  HAJDUNANA S 
—  1.1992  —  pobyt  50  dzieci  na  zimowisku  w  Ustroniu.—  1.1992 

— koncert  Kapeli  Cygańskiej. 
—  VIII.l99 2 — dzieci ustrońskie (50) na koloni letniej w Hajdunanas. 
—  1.X.1993 — podpisanie  umowy  o partnerstwie  miast. 
—  22.X.1993  —  ratyfikacja  umowy  przez  Radę  Miejską  Miasta 

Ustronia. 
—  28—30.V.1994  —  w  Hajdunanas  przebywała  delegacja  miasta, 

uzgodniono  zakres  współpracy  na  rok  1994 i dalsze  lata. 
—  1994—1995 — prywatne  wyjazdy na  wypoczynek  do  Hajdunanas 

i Debreczyna  mieszkańców  Ustronia,  około  30 osób. 
—  wizyta  radnych  z Hajdunanas w Ustroniu  (1995). 

W  okresie  3  lat  w  Ustroniu  przebywało  ok.  700  osób  z  NV 
i Hajdunanas. Sukcesem jest  zawarcie prawdziwych  przyjaźni — kon
taktów  osobistych. 
Prawie  1200 km nie jest w tym wypadku  żadną  przeszkodą,  a  ułatwia 
bliższe poznanie kultury, życia i zwyczajów ludzi w miastach  partners
kich. 
Leon  Siebierski  tak  mówi  o  opinii  jaką  ma  nasze  miasto  wśród 
mieszkańców  NV: 
„Uważają  Ustroń  za perłę. Jadą  tutaj przez okręg przemysłowy,  przez 
różne miasta i zwłaszcza ci, którzy  odwiedzają  Polskę pierwszy  raz, są 
po prostu  zaskoczeni pięknem  Ustronia i tym, co tutaj znajdują. Duże 
wrażenie robi  na nich  Zawodzie,  kuracyjna część  miasta". 

Nowy Burmistrz NV Peter Wermke w liście do Burmistrza Kazimierza 
Hanusa napisał: „600 ludzi z NV poznało już Ustroń i nauczyło się go 
kochać". 

TKZ prowadziło również kursy językowe. W1992 r. nauczono niemiec
kiego,  angielskiego  i  francuskiego.  Uczęszczało  86  osób.  W  1993 
— niemiecki i angielski —46 osób. W 1994 — niemiecki i angielski  —40 
osób. 
W  czwartek  11  stycznia  1996  r.  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego 
odbędzie się zebranie sprawozdawczowyborcze Towarzystwa  Kontak
tów  Zagranicznych,  na  które  organizatorzy  zapraszają  wszystkich 
członków i  sympatyków. 

Sklep  Odz ieży  Importowanej 
Mar i i  Kosińskiej   w  Ustroniu 
składa  Szanownym  Kl iento m 

najlepsze  tyczenia 
Wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia 
oraz  wszelkiej pomyślności 

w Nowym  1996 roku 
Zapraszamy do sklepu naszym hasłem: 

Wstąp!  Zobacz!  Kup ! 
CIUCHOLAN D ul. Grażyńskiego 5 

15  lat  temu,  z  mężem  i  dziećmi  odpoczywaliśmy  w  czasie  ferii 
w Ustroniu.  Była piękna  zima  i śniegu pod  dostatkiem.Jeździliśmy 
na nartach  i miło spędzaliśmy czas. Potem dzieci się usamodzielniły 
i  nie  było  dla  kogo  gotować  tylu  potraw  na  Wigilię.  Ja  jestem  ze 
Śląska,  ale  mój  mąż  pochodzi  ze  Wschodu  i  u  niego  jadało  się 
zawsze  12 dań, m.in.  zupę grzybową,  barszcz  z uszkami, pierogi  ze 
śliwkami, ziemniaki z kapustą, a ryb się nie jadło. Jakoś  musieliśmy 
się dogadać  w domu,  więc przygotowywałam  i  to  i  to. 

Przyszło mi kiedyś do głowy, żeby  Święta  spędzić w Ustroniu  na 
wczasach.  Mąż  się  bardzo  oburzał,  że  co  to  za  Boże  Narodzenie 
wśród  obcych  ludzi,  ale  w  końcu  uległ.  Było  wspaniale,  bardzo 
domowo,  a  karp  smażony  pyszny.  W  pamięci  utkwiła  nam  też 
pasterka.  Stwierdziliśmy,  że  ludzie  z  gór  to  naprawdę  umieją 
śpiewać, a ksiądz, który prowadził Mszę miał bardzo ładne kazanie, 
stworzył  taką  wyjątkową  atmosferę.  Mimo,  to  mąż  więcej  się  nie 
zgodził  na  Święta  poza  domem.  Uważa,  że  takie  szczególne  dni 
muszą  być  spędzane  rodzinnie,  w  domu. 

Teresa  Kuryluk,  wczasowiczka  z  Rudy  Śląskiej 
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Wspólnota  śmiechu 
Wszyscy znamy  Masztalskich i ich dowcipy. Ten specyficzny 

humor tworzą „najgłupszy i najgłośniejszy śmiech w Polsce", czyli 
redaktor Jerzy Ciur lok, popularny Ecik oraz Aleksander Trzas
ka,  od  25  lat  dziennikarz  „Radia  Katowice".  11 listopada 
w Szpitalu Uzdrowiskowym mogliśmy się na własne uszy przekon
ać o sile dowcipu. Na spotkanie przybyło bardzo dużo kuracjuszy, 
wczasowiczów, a także mieszkańcy naszego miasta. 
Aleksandra Trzaskę poprosiliśmy o krótką rozmowę. 

Jak  narodził  się  Masztalski? 
Kiedyś jak  były  bardzo,  bardzo  smutne  czasy,  spotykaliśmy  się 

w kawiarni, opowiadaliśmy  sobie dowcipy  i zastanawialiśmy  się czy 
nie  przenieść  tego  na  antenę.  Później  ,  dokładnie  10  lat  temu 
prowadziłem  audycję  „Lato  z  Radiem  i  Warszawiacy"  i  wówczas 
warszawscy  redaktorzy  namówili  mnie,  żebym  dowcipy,  które  im 
opowiadam  przedstawił  na  antenie.  Odbiór  przeszedł  moje  wyob
rażenia.  Żarty  wywołały  olbrzymie  zainteresowanie,  wielu  słucha
czy  zadzwoniło  do  mnie  po  audycji,  wielu  mnie  pochwaliło  i  po
stanowiłem  zająć  się  tym.  Od  dowcipkowania  przeszedłem  do 
poważnej  pracy  dla  dowcipu.  Nic  innego  teraz  nie  robię  tylko 
chodzę  i  zbieram,  a potem  opowiadam  dowcipy. 
Czy  te  żarty jeszcze  pana  śmieszą? 

One  muszą  śmieszyć.  Nie  ma  większej  skarbnicy  ludzkiego 
śmiechu jak zwyczajny, prosty dowcip, który sobie robimy, opowia
damy na co dzień. Człowiek  śmiał się od początku swojego istnienia 
i  to  wszystko  co  go  śmieszyło  przez  lata  stanowi  dzisiaj  istotę 
dowcipu.  Zapominamy  o  tych,  którzy  je  wymyślają,  nie  znamy 
autorów,  ale  robimy  wszystko  by  się  rozbawić.  I  to  jest  bardzo 
dobra droga do Europy. Bardziej rozwinięte społeczeństwa częściej 
się uśmiechają, wygłupiają, są bardziej beztroskie niż my. Oczywiś
cie mamy swoją historię, życie nas nie raz doświadczyło, ale mimo to 
powinniśmy  być bardziej na  luzie. 
Il e dowcipów  pan zna? 

Przez 10 lat uzbierałem ponad  22 000 dowcipów i uważam, że jest 
to  największe  archiwum  humoru  jakie  kiedykolwiek  istniało.  Nie 
znam  większego.  Książkowo  wydałem  około  6  000  i  to  jest 
największa  antologia  dowcipu  jaka  się  ukazała  .  To  jest  sukces 
i  bardzo  się  z  tego  cieszę,  a  głównie  z  tego,  że  wreszcie  tę  część 

Ji^k 
Strychy  kryją w sobie wiele ciekawostek.  Niekiedy  można  na 

nich znaleźć stosy  książek, z których  niegdyś uczyli się  ustronia
cy.  Wystarczy  zdmuchnąć  proch,  taktownie  przesunąć pająka, 
który upodobał  sobie to miejsce i w półmroku  odczytać:  „nauka 
pisania"  z  1947  r.  przeznaczona  dla  kl.  V  szkoły  podstawowej 
pióra  Józefy  Rytlowej. 
Ano,  zobaczymy  jak  to  drzewiej  bywało. 
Pożółkłe  kartki  przypominają,  że prawie  pół  wieku  temu,  kiedy 
Ustroń  był  jeszcze  wsią,  szkoły  korzystały  z  podręczników 
zatwierdzonych  do  użytku  szkolnego przez Ministerstwo  Oświa
ty.  Także  w  Ustroniu,  powojenne  rządy  rozpoczęły  walkę 
z  analfabetyzmem.  Szkolnictwo  rozpowszechniane  było  nawet 
w  odległych  miejscach.  W  UstroniuDobce  zorganizowano  peł
ną,  siedmioklasową  szkołę,  mimo  że  wcześniej  z powodu  braku 
nauczycieli,  pomieszczeń  i  odpowiednich  pracowni  realizowano 
4  klasy.  Po  szczęśliwym  ukończeniu  edukacji  w  przedszkolu, 
które po wojnie prowadziła Kuźnia, młodzi  ustroniacy  poszerzali 
swoje horyzonty  myślowe  w  szkołach  podstawowych. 
Od  1963  r.  można  było  wybrać  szkołę  —  pomnik,  czyli 
Jedynkę"  wybudowaną  w  czasie  akcji  zainicjowanej  w  1958  r. 
pod  hasłem:  „Tysiąc  Szkół  na  Tysiąclecie  Państwa  Polskiego". 
Początkowo  jednak  brakowało  książek,  więc  wykorzystywane 
były  przedwojenne  podręczniki,  ale  zrezygnowano  z  nich,  gdy 
pojawiły  się  nowe  wydania.  Taką  nowością  była  swego  czasu 
„Nauka  pisania". 

Książka  zaleca  kaligraficzne  przepisywanie  krótkich,usianych 

kultury  dostrzeżono  i nobilitowano.  W  górach  tańczy  się,  śpiewa 
i  oczywiście  opowiada.  Wszyscy  zgodnie  uznają, że taniec  i  śpiew, 
jest  kulturą  i częścią  wysoko cenionego  folkloru, ale nikt  nie  nadał 
szlachectwa  dowcipowi  i ja  staram  się to  robić.  To  co  w  dowcipie 
wymyślono najmądrzejszego i najśmielszego, myślę że znam.  Dobę 
bym  potrafił  opowiadać.  Chyba  mógłbym  stanąć  do  egzaminu 
z  najlepszymi  góralami. 
Humor,  który  panowie  przedstawiają  jest  specyficznie śląski, jak  to 
się  dzieje,  że cieszy  się  taką  popularnością? 

To  nie  jest  humor  śląski,  ja  go  po  śląsku  opowiadam,  przed
stawiam go w śląskich realiach. Występuje Truda, Ecik,  Masztalski. 
Trudno  jednak  powiedzieć,  że  jeden  dowcip  jest  śląski  a  inny 
góralski.  One  są  wspólne.  Przecież na  całym  świecie  opowiada  się 
0 teściowej, miłości, dzieciach, nauczycielach. Ja jestem  zrozumiały 
1 dla Australijczyka  i dla Amerykanina.  Jednak  jak  wszyscy  górale 
wiedzą, najprościej jest opowiadać w gwarze. Wtedy można i dosad
niej  i  piękniej.  Niejednego  cudownego  górala  spotkałem,  który 
wspaniale  bawi  wczasowiczów  w  gwarze  góralskiej,  ja  natomiast 
rozśmieszam  po  śląsku. 
Czy  czerpie  pan z kultur y  góralskiej? 

Bardzo  dużo.  Kolekcjonuję  wszystkie  książki  dotyczące  dow
cipów  i  wśród  około  500  pozycji  mam  kilkanaście  góralskich. 
Muszę  powiedzieć,  że  tak  jak  my  Ślązacy  ściągamy  wątki  gó
ralskie,  tak  Górale  ściągają  z  nas.  Inaczej  się nie  da.  Dowcip  jest 
nasz,  nas  wszystkich  i  po  prostu  nie  ma  właściciela.  Dlatego  też 
nie  mówię  nigdy,  że  wymyślam  dowcipy, ja  opowiadam  to  co  mi 
przekazują.  Bardzo  się  cieszę,  że  słuchacze,  między  innymi 
z  Ustronia,  przysyłają  mi  żarty,  które  właśnie  są  modne.  Dzięki 
temu  mogę  poszerzać  moje  zbiory  i  repertuar.  Jeśli  ktokolwiek, 
kiedykolwiek do mnie napisał, niech pamięta, że Masztalski jest mu 
wdzięczny. 
A jak  się  panu podoba  Ustroń? 

Ustroń znam i kocham. Przyjeżdżam tu  bardzo często,  wypoczy
wam, tutaj wychowały się moje dzieci. Żyję już prawie 50 lat i z tego 
co  najmniej  rok  przemieszkałem  w  Ustroniu.  Kocham  te  strony, 
kocham ludzi, którzy tutaj mieszkają. Strasznie bym chciał, żebyście 
urośli  do  rangi  kurortu,  który  ma  wszystko:  korty,  basen,  jakieś 
wesołe  miasteczko,  lokaliki  nie  tylko  dla  piwoszy,  tereny  do 
uprawiania  sportu, ścieżki  zdrowia. Ale  i tak  miasto jest  cudowne. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

pułapkami  ortograficznymi  tekstów,  o  aktualnej  wówczas  tre
ści, np.:  „Reforma  rolna".  Wścibskie  oko dostrzeże,  że  ustroń
skie  dzieci  czytały  na  str.  39  opowidanie  pt.  „Obrona  War
szawy". 
Jego bohaterem jest harcerz Heniek  rzucający butelką  z benzyną 
na  niemiecki  czołg,  który  „staje  w  płomieniach",  a  „Niemcy 
tracą  głowę".  Nie  wiadomo  tylko,  czy  należy  rozumieć  to 
dosłownie. 
Osobliwością  podręcznika jest propozycja  ze str.  51, by  napisać 
wypracowanie  pt.:  „Najbardziej wzruszający moment  uroczys
tości  szkolnej". 

Ponieważ człowiek  uczy  się całe życie, warto  czasem  spojrzeć 
w  zakurzone  książki.  Kto  wie,  może  tkwi  w  nich  nieznana 
m ą d r o ś ć?  Alin a  Miech 

Grafika; B. Heczko 
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Galeria  Sztuki  Współczesnej  „N a  Gojach"  na  stałe  już 
wpisała  się w mapę  kulturalną  naszego  miasta. Założył ją  znany 
artysta  ustroński  Bogusław  Heczko  i  prowadzi  ją  do  dziś  ze 
swoim synem Kazimierzem.  Początki były  trudne. Dom,  liczący 
przeszło  150 lat wymagał  remontu,  przeróbek,  wymiany  dachu, 
zagospodarowania  ogrodu,  ale już w trakcie prac, w  1988  roku, 
galeria  zaczęła  funkcjonować.  Przyjeżdżali  wówczas  głównie 
znajomi  z  Ustronia,  Wisły,  Górnega  Śląska,  bo  mało  kto 
wiedział,  że  coś  takiego  istnieje.  Wszystko  wykonane  zostało 
własnymi  środkami  i  dlatego  wiązało  się  z  pewnym  ryzykiem 
finansowym.  Problemem  było nawet  zarejestrowanie, gdyż  była 
to  pierwsza  galeria  prywatna  w  województwie  bielskim.  Na 
szczęście w załatwieniu  formalności pomógł naczelnik  Benedykt 
Siekierka. Teraz  Goje  odwiedza  dużo  wycieczek,  często  bywają 
tam  tzw. polscy  Niemcy,  których  ogarnęła  nostalgia  za  rodzin
nymi  stronami.  Stałymi  klientami  są  też  członkowie  chórów 
ustrońskich  wyjeżdżający za  granicę. 

—  Nie  najgorzej   to  wygląda.  Niestety  względy  ekonomiczne 
decydują  o tym, że  ludzie nie kupuj ą obrazów.  Po prostu nie mają 
pieniędzy.  Ze  sztuki  trudn o  wyżyć,  ale  na  podatki  zarobimy 
—  mówi  Bogusław  Heczko. 
W  galerii  „N a  Gojach"  kupić  można  jego  akwarele,  a  w  Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa,  gdzie  dzierżawiona  jest  jedna 
sala,  także  prace  innych  artystów  Ustrońskiej  Grupy  Plastycz
nej  „Brzimy" .  Wykonuje  się  też  obrazy  na  zamówienie.  Właś
ciciele planują  w przyszłości  organizowanie  wieczorów  z  mala
rzami,  rzeźbiarzami  i  innymi  artystami,  by  w  nastrojowych 
wnętrzach,  przy  świecach  spotkać  się  i  porozmawiać. 

W  czasie,  gdy  do  sztuki  ciągle  trzeba  dopłacać  istnienie 
prywatnej  galerii  jest  dla  Ustronia  dość  istotne.  Nie  uszczup
lając i tak  niewielkich  środków  budżetowych  miasta  pochwalić 
możemy  się  miejscem,  gdzie  mili  gospodarze  zaproszą  nas  do 
obejrzenia  pięknych  obrazów. 

Bogusław  Heczko  maluje  od  pierwszej  klasy  szkoły  pod
stawowej.  Pierwszą  wystawkę  zorganizował  w  domu,  w  1935 
roku.  Przedstawił  wtedy  cztery  obrazki.  Nie  było  mu  łatwo. 
Ojca  nie miał,  a  matka,  skromna  kobieta,  nie  chciała  wydawać 
pieniędzy  na  hobby  syna. 
—  Mówiła , że bazgrzę, że  to się nie opłaci  i tylk o niszczę  papier. 
— wspomina  pan  Bogusław — To dziadek kupił mi farby, pędzle 
i  dzięki  niemu  miałem  możliwość  malowania. 
Artysta  zawdzięcza  dziadkowi  swe pierwsze  kontakty  z  przyro
dą,  gdy  razem  chodzili  po  tzw.  szkodach.  Przemierzyli  wtedy 

Orłową  i wszystkie  okoliczne  „góreczki".  Wymierzali  na  kroki 
zniszczenia  poczynione  przez  sarny,  dziki  i  inne  zwierzęta. 
Szacowali  straty. 

Potem  była  wojna  i  nastąpiła  przerwa  w  malowaniu.  Nato
miast  w latach  60tych,  70tych  nie było soboty czy niedzieli,  by 
pan  Bogusław  nie  wyszedł  w  góry  malować.  „Nagoni ł"  się 
wówczas  z  Franciszkiem  Jaworskim.  Najczęściej  bywali  na 
Skalicy,  gdzie  chodzili  po  mleko  do  „starej  chałupki".  Fran
ciszek  Jaworski  był  wymagającym  nauczycielem.  Nigdy  nie 
pozwalał  patrzeć  jak  maluje.  Gdy  udało  się  go  „dopaść"  przy 
pracy  od  razu  składał  sztalugi. 
—  Pracowałem  wtedy  w Kuźni,  a on  mówił  do  mnie.  „Boguś  ty 
musisz  więcej   wierszy  czytać,  bo  jesteś  za  szorstki,  dużo  żelaza 
masz  w  sobie.  Musisz  swoje  wnętrze  wzbogacać,  żeby  było 
szlachetniejsze.  Sygnały  przyrody  musisz  lepiej   odbierać,  żeby 
ona wchodziła w ciebie". Sam  pisał wiersze.  Często  odwiedzałem 
go w pracowni na ryneczku i bardzo intrygowały mnie jego obrazy. 
Chciałem tworzyć tak jak on. Zauroczył mnie swoim malarstwem. 

Później Bogusław Heczko  związał się z Wisłą. Nastawiony  na 
udokumentowanie  rzeczy ginących przemierzał  wzdłuż i wszerz 
Beskid  Śląski,  zaszywał  się  w  trudno  dostępnych  miejscach. 
Frapowały  go stare chaty  i chciał je w jakimś stopniu  zachować. 
Do  dziś  ma  przeszło  1000  szkiców  z  pobytu  w  Wiśle,  a  także 
z Ustronia.  Na podstawie wielu z nich  powstały  później  obrazy. 
Prace  Bogusława  Heczki  to  głównie  akwarele.  Wieczory  po
święca  grafice. 
—  Siedzi we mnie coś takiego, że muszę malować. Jak nie maluję 
przez  trzy  dni,  to  czuję  się  pusty.  Muszę  tworzyć,  tak  jak  inni 
muszą  chodzić  do  gospody. 

Monika  Niemiec 

PAMIĘTNI K NUMER 8 
„Pamiętnik  Ustroński"  wy

dawany jest przez  Towarzystwo 
Miłośników  Ustronia  od  1988 
roku. W grudniu do naszych rąk 
trafił już  ósmy numer.  Zespoło
wi redakcyjnemu  po raz  ostatni 
przewodniczył  Józef  Pilch,  nie
stety nie doczekał wydania kole
jnego zeszytu. Lidia  Szkaradnik 
żegna  go  słowami: 
„By ł  już  za  życia  legendą 
—  człowiekiem  powszechnie 
znanym i szanowanym,  bowiem 
Jego  dorobek  jest  niewątpliwie 
imponujący.  Zasługuje  na 
chwałę  jako  historyk,  badacz 
dziejów  naszego  Ustronia  i  re
gionu  oraz jako wzór  człowieka 
prawego,  ze wszech  miar  uczci
wego,  życzliwego  i  spolegliwe
go. Jego długie życie było wype
łnione pracą  dla innych, a praca 
obowiązkiem  moralnym." 

W  Pamiętniku  znajdziemy 
trzy  artykuły  Józefa  Pilcha.  Je
den  z  nich.  „ W  kręgu  ustroń
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skiej  synagogi"  nakreśla  histo
rię  ludności  pochodzenia  żydo
wskiego  zamieszkującą  nasze 
miasto.  Pierwszym  znanym  Ży
de  w  Ustroniu  był  wymieniony 
w 1724 roku  tzw. Katastrze  Ka
rolińskim  arendarz  Jakub  Izra
el,  który  w  Dolnym  Ustroniu 
sprzedawał  w  karczmie  piwo 
i  wódkę.  Na  przełomie  wieków 
XI X  i XX  liczba  Żydów  oscyl
wała  między  100110  osób  co 
stanowiło  od  2 do  2,5%  ludno
ści.  W  naszym  mieście  władze 
samorządowe  nie  utrudniały 
imigracji, nie działały  też  żadne 
zorganizowane  organizacje  an
tysemickie,  a  mieszkańcy  na 
ogół  byli  lojalnie  ustosunkowa
ni. W 1893 roku powstała  żydo
wska  Gmina  wyznaniowa 
w  Skoczowie,  której  podlegał 

też  Ustroń.  Fakt  ten  ułatwił 
decyzję o budowie własnego do
mu  modlitwy,  ukończonej 
w 1902 roku, która  stanęła  przy 
ulicy  Ogrodowej.  Zapoznać 
możemy  się  też  z  zachowanym 
u  Otona  Windholza,  obecnie 
Winnickiego,  zamieszkałego 
w Australii  oryginalnym  doku
mentem  wystawionym  z  okagi 
położenia  ostatniego  kamienia 
w  Izraelickim  Domu  Modlitwy 
w Ustroniu.  Czytamy w nim  m. 
in.  jakie  były  koszty  budowy, 
kto wykonywał prace  rzeźbiars
kie,  szklarskie  czy  złotnicze, 
a  także jak  doszło  do  wzniesie
nia  bożnicy. 

Józef Pilch zapoznaje nas  tak
że z dziejami  PSSu,  w  artykule 
„75 lat Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców SPOŁEM w Ustro

niu".  Forma  zwięzłego  ka
lendarium  i  ciekawe  zdjęcia 
dają  pełny  obraz  działającej 
nieprzerwanie  od  1920  roku 
spółdzielni.  Ciekawe  jest  też 
omówienie  aktu  sprzedaży  Je
rzemu  Śliwce  fol warczy ku 
w  Górnym  Ustroniu  w  1697 
roku.  Doskonale  uzupełnia  je 
Jan  Sztefek  w  przedstawionym 
drzewie  genealogicznym  rodzi
ny  Śliwków,  sięgającym  1763 
roku. 

Przedstawione  pozycje  są 
jedynie  zaproszeniem  do 
przeczytania  całego  „Pamiętni
ka  Ustrońskiego".  Ciekawie 
przedstawiona  historia  naszego 
miasta,  fotokopie  dokumen
tów, sylwetki ciekawych  postaci 
oraz zdjęcia, na których  rozpoz
najemy  znajmoych  i  krewnych 
stwarzają szczególny rodzaj lek
tury, do której zachęcamy  wszy
stkich  ustroniaków. 

(mn) 



Chcesz przygody?  Chcesz radości? 
Jakiekolwiek  masz  marzenia. 
Przyjdź  do Reny.  Film video 
zaspokoi  twe pragnienia. 
Mile święta z dobrym  filmemm  zapewni  Ci 

Wypożyczalnia  Kaset  Video 

a
20.00. 
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Pogodnych 
i  radosnych 
Świąt  Bożego 
Narodzenia 

a  w  Nowym  1996  Roku 
wszelkiej  szczęśliwości 
i zadowolenia,  szczegól
nie  z naszych  usług,  ży
czy  wszystkim  miesz

  Y T  J   I kańcom  Ustronia 
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ARTYKUŁ Y 
INSTALACYJN E 

Ustroń, ul. Sportowa 7 
(za  Budopolem) 

Bardzo przychylne reakcje mieszkańców  budzi  iluminacja przedświąte
czna na  Rynku.  Prezes Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  stwierdził, 
że  miasto  od dawna  czekało  na podobną  dekorację.  Burmistrza 
Tadeusza  Dudę  zapytaliśmy  o koszty  przedświątecznego  wystroju 
Rynku.  Początkowo, próbowano  zatrudnić  firmę  specjalistyczną,  lecz 
zażądano 12.000 zł. Było to stanowczo za dużo. Wykonanie  iluminacji 
zlecono więc ustrońskiej firmie reklamowej Agaty Tarnawieckiej  i udało 
się wydatki zamknąć w kwocie 5000 zł. Burmistrz podkreślił, że 4000 zł 
to  materiał  do  ponownego  wykorzystania.  Np.  rozciągnięte  stalowe 
linki  służyć będą  do dekoracji  cały  rok.  Fot.  W.  Suchta 

Za  pomoc  w  montażu  oświetlenia  świątecz
nego na Rynku, Pracownia Reklamowa  Aga
ty Tarnawieckiej dziękuje strażakom z Jedno
stki  GaśniczoRatowniczej  w Polanie  oraz 
pracownikom  Zakładu  Usług  Komunalnych 
i  Zakładu  Energetycznego  w  Ustroniu. 

Wszystkim  naszym  klientom 
tyczymy  zdrowych 

i  spokojnych  Świąt  oraz 
Szczęśliwego  Nowego  Roku 

Ó&tz&fć ćKarochenia 
oraz wszelkiej pomyślności 
w oKowym (Roku 1996 

r\IŁstrońska ę^frupa twórcza 
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Czołowy  polski  skoczek,  Adam  Małysz  z  Wisły,  w  tym  roku 
ukończył ustrońską  Zasadniczą  Szkołę Zawodową. Dał  się poznać 
jako  uczeń  spokojny,  skromny,  któremu  sukcesy  nie  przewróciły 
w  głowie.  O  poprzednim  sezonie  mówi,  że  nie  spodziewał  się  tak 
dobrego  wyniku  na  Mistrzostwach  Świata.  Liczył  na  miejsce 
w pierwszej trzydziestce. Twierdzi, że spasowała  skocznia i przyszła 
akurat  forma.  Obecnie,  ze zmiennym  szczęściem,  startuje w  cyklu 
zawodów  o  Puchar  Świata.  Najlepszy  tegoroczny  wynik  to  12 
miejsce na średniej skoczni w Lillehamer. Przed sezonem poprosiliś
my go  o  krótką  rozmowę  którą  zaczęliśmy  od  pytania  o  trening. 
—  Trenuję  dwa  razy  dziennie,  w  sobotę  raz,  w  niedzielę  mam 
wolne. Tak jest przez cały rok. Trening jest dość ciężki — bieganie, 
ćwiczenia  siłowe, wyrabianie  skoczności,  odbicia. Praktycznie  cały 
dzień  to  trening,  do  którego  wlicza  się  też  odpoczynek. 
—  Jak  wysoko skoczek  powienin  się  odbijać? 
—  Około  jednego  metra. 
—  Jak  wyglądają  kontakty  z  najlepszymi  skoczkami  świata  na 
zawodach? 
—  Na  początku  znałem  ich  tylko  z  telewizji.  Później,  po  kilku 
dobrych  wynikach już  się ze mną  witali. Po najdłuższym  skoku  na 
treningu  Mistrzostw  Świata gratulowali  mi najlepsi. Jedynie z Cze
chami  od  początku  dobrze  znaliśmy  się przez  trenera. 
—  Jak  wygląda  życie  skoczka?  Czy  to  tylk o  zawody,  treningi 
i  przejazdy  z hotelu do  hotelu? 
—  Jest  to od  grudnia do  kwietnia jeżdżenie po  świecie. W  tamtym 
roku byłem w zimie tylko dwa tygodnie w domu. Zwiedza się różne 
kraje, poznaje  się nowych  ludzi. 
—  W  Pucharze  Świata  startują  ci  sami  zawodnicy.  Jeździcie  ze 
skoczni  na skocznię.  Jak  to  wygląda  z bliska? 
—  Na  przykład  w  Skandynawii,  po  zawodach  przewozi  się  auto
karem  wszystkich  zawodników  na  następne  zawody  do  innej 
miejscowości.  Panuje  wtedy  dość  dobra  atmosfera,  jest  dużo 
śmiechu,  opowieści.  Niemców  rozumiem,  ale  z Francuzami  to  już 
tylko porozumiewam  się na  migi. 
—  Któr y  skoczek  najbardziej  się  panu  podoba? 
—  Zawsze najbardziej podobał mi się Weisflog. Duży respekt czuję 
przed  Goldbergerem,  który  potrafi  wygrać  skoki  mimo  upadku. 
—  Jakie  plany  na obecny  sezon? 
—  Trzeba startować od początku Pucharu Świata i znaleźć się wśród 
najlepszych  45  zawodników,  którym  koszty  startu  pokrywają  or
ganizatorzy.  Wtedy  będzie  można jeździć  na  wszystkie  zawody. 
—  A  liczy  pan na wejście  do czołówki  w tym  sezonie? 
—  Wiem  że  będzie  ciężko,  ale  spróbuję. 
—  Czy  ma  pan kontakty  ze  starszymi  polskimi  skoczkami? 
—  Raczej nie.  Jedynie  z  trenerem  Apoloniuszem  Tajnerem. 

Fot.  W. Suchta 

—  Jast  pan najlpeszy w Polsce.  Czy chce pan osiągnąć coś więcej? 
—  Myślę  że  tak.  Trochę  pracy,  trzeba  się  przygotowywać  do 
sezonu  i starać  się wejść do  czołówki.  Z  tą  pracą  jaką  obciąża  nas 
trener  powinienem  osiągać  coraz  lepsze  wyniki.  Cel  jest  jeden 
— Olimpiada  w  Nagano. 
—  Treningi  mogą  się  znudzić? 
—  Miałem już takie ciężkie okresy i przetrwałem je. Były kłopoty ze 
sprzętem,  a  mimo  to  dalej  skaczę. 
—  Jest  pan dość drobnej  budowy. Kiedyś skoczkowie  to byli  atleci. 
—  Obecnie skoczek  nie może być ciężki. Traci  wtedy na  nośności. 
—  Dbacie  o dietę? 
—  Mogę dużo jeść i wszytko  spalam. Nie  tyję. Inni muszą  uważać 
co jedzą.  Ograniczają  się do  warzyw,  owoców. 
—  Co  najcięźej   znieść  w  życiu  sportowca  wyczynowego.  Gdy  pan 
trenuje,  rówieśnicy  często  się  bawią. 
—  Do  wszystkiego  trzeba  się  przyzwyczaić.  Z  rozrywek  żaden 
sportowiec nie rezygnuje. One dodają zapału. Oczywiście nie mówię 
tu  o  alkoholu  i  papierosach. 
—  Czy  interesują  pana  inne dyscypliny  sportu? 
—  Grałem w piłkę nożną. Teraz muszę uważać, by nie nabawić się 
kontuzji. 
—  Po zawodach ogląda pan swoje skoki w telewizji. Czy nie myśli pan 
wtedy,  że mogło być  lepiej? 
—  Mogło  być  lepiej,  ale  też  mogło  być  gorzej.  Skoki  to  loteria. 
—  Goldbergerowi  prawie  każdy  skok  wychodzi. 
—  On jest  tak  obskakany,  że na  każdej skoczni  wie co ma  zrobić. 
Był  tam  po  kilkanaście  razy.  Ja  na  tych  skoczniach  startowałem 
dopiero  po jednym  razie. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Więksi  byli,  lepsi  przyjdą  po  mnie, 
lecz jeśli  dla  kogoś  jeden  mój  wiersz 
tylko  promykiem  był  jesiennym, 
nie  żyłem  daremnie. 

NIECHCIAN Y  POETA 
7 grudnia  Muzeum  Hutnictwa  w  Ustroniu  miłośnicy  poezji 

mogli wziąć udział w bardzo ciekawym  spotkaniu  poświęconym 
twórczości  Henryka Jasiczka. Prezentował ją  Marian  Żyromski 
—  długoletni  pedagog,  od  kilkunastu  lat  wykładowca  Fili i 
Uniwersytetu  Śląskiego  w  Cieszynie  i  stały  współpracownik 
Muzeum. 8 grudnia  minęło  19 lat  od  śmierci  Henryka  Jasiczka, 
zdaniem  wielu  krytyków  największego  poety  Śląska  Cieszyńs
kiego. Początkowo jego poezja dotykała  problemów  i  niepoko
jów  społecznych.  Był  to  tzw.  okres  zaangażowany  w  jego 
twórczości, potem jednak  zaczął pisać wiersze liryczne,  odzwier
ciedlające wrażenia,  przeżycia  i  niepokoje  poety.  Henryk  Jasi
czek  ze  Śląska  Cieszyńskiego  stał  się  znany  w  całej  Polsce. 
Niestety  w  1969  roku,  po  „Praskiej  Wiośnie",  z  przyczyn 
politycznych  skazany  został  na  zapomnienie,  do  czego  przy
czyniły  się  także  władze  polskie.  Mimo,  że  był  niechcianym 
poetą, a jego wiersze trzeba  było  „przemycać" przez granicę,  na 
pogrzebie  przedstawiciel  władz  polskich  żegnał  go  słowami: 
„samorodna  perła  wielkiego  talentu  Jasiczka  wyrosła  na  żyznej 
glebie  kultury  ludu  Ziemi  KarwińskoCieszyńskiej.  Ukochał 
piękno  tej  ziemi  i jak  nikt  inny  umiał  je  odtworzyć." 
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Marian  Żyromski  przybliżył  nam  postać  poety  i jego  twór
czość. W  wierszach Jasiczka  wyraża  się wielkie  zaangażowanie, 
wrażliwość  na  dramaty  ludzkie  i  tragedia  człowieka,  który 
doświadczył  czym  jest,  przeprowadzony  w  1920  roku  podział 
Śląska  Cieszyńskiego.  Pisał  o  Beskidach,  o  zwykłych  ludziach, 
wydał  tomik  wierszy  dla dzieci,  nieobecne  były  mu  też  rozterki 
egzystencjonalne.  Bogactwo  poezji  Henryka  Jasiczka  odczuć 
mogliśmy  dzięki  przejmującej  interpretacji  Mariana  Żyroms
kiego.  (mn) 

FOL W. Suchta 



Do  Właścicieli  i  Kierowników 
Domów  Wczasowych! 
Do  wszy stkich  zainteresowanych! 
Uprzejmie  informujemy, że na  terenie 
parkingu  strzeżonego  w  UstroniuJa
szowcu  przy ul. Wczasowej  10,  prowa
dzonego przez Agencję Ochrony  „Pro 
fespol"   uruchomiony  został  punkt 
montażu  i  wypożyczalnia  łańcuchów 
przeciwślizgowych  do  samochodów, 
czynna  całą  dobę.  ZAPRASZAMY. 
Jednocześnie  informujemy,  że  w dni 
zwiększonego  ruchu  turystycznego 
na  trasie  dojazdu  na  „Równicę" 
uruchomiony  zostaje  doraźny  punkt 
montażu  łańcuchów  przy  zbiegu 
z ul.  Turystyczną. 

  d v 

  

^ Hotel  JVIuflon 1 

w  Ustroniu 

zatrudni 
recepcjonistkę 

Zgłoszenia osobiste w dyrek
cji  hotelu. 

Ustroń,  ul.  Sanatoryjna  32 

PT.  Klientom  życzy 
hurtowni a  papierosów 

Z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  oraz 
nadchodzącego  Nowego  Roku  igg6  wszystkim 
klientom  oraz  osobom  współpracującym  z  na
szą  Spółdzielnią  najserdeczniejsze  życzenia 
wszelkiej  pomyślności,  zdrowia,  sukcesów 

w  życiu  osobistym  i  zawodowym 
składa 

IOWAK/YSIWO oni KI nad Mtl'tlNOSI'liAWNYMI  W  USIWOMI. 
/ A P H A W A  NA 

W  Ekskluzywny»«  Hotelu  „ STOK"  w  Wiśle , ul.  KiczoRowskA 1 

Roztomili ludeczkowie! 
Podziwejmy sie, ludeczkowie złoci, dyć przi  tej całej sumeryji 

skyrs  tych wyborów  ani my sie nie nazdali, jak  prziszły Godni 
Świynta.  Dyć  ot  w  te  niedziele  już  bydzie  Wilija.  Tóż  Wóm 
wszyckim, roztomili ludeczkowie, chcym pieknie powinszować na 
ty Świynta: cobyście  ich mogli przeżyć  w radości z  tymi, co  ich 
mocie najraczyj, cobyście se  lodpoczyli i mieli czas se porozmyślać 
o  tym  naszym żywobyciu.  Winszujym  Wóm zdrowio i  Bożego 
błogosławiyństwio i coby też w tym Nowym  1996  Roku z Bożóm 
pumocóm wszycko sie  Wóm darziło i zdrowiczko coby  Was nie 
łopuszczało. 

Nó,  jak  my se łóńskigo roku na Nowy Rok winszowali,  to  isto 
żodyn  se  nie pomyślol,  że  tako  sumeryja  nas  czako z  tymi 
wyborami prezidynta. Dyć isto nie było w Polsce człowieka, coby 
sie tymi wyborami nie  interesowoł, a jak  sie  kaj dwóch abo  trzóch 
znómych spotkało,  tóż  zaroz  zaczynali  łopowiadać o polityce. 
Uwidzymy teraz, jaki  to dalij bydzie. 

Tymi wyborami to my sie wszyccy interesowali,  ale pamiyntej
my, że każdy przez całe życi se wybiyro, kiery mo  w jego życiu 
rządzić:  czy  Tyn Najwyższy,  co to Jego narodzyni teraz świyn
tujymy, czy też tyn, od kierego wszycko zło pochodzi. Coby taki 
wybór zrobić, nie  trzeja żodnej  kartki  do skrzinki  ciepać. To 
zależy od tego, jako  w życiu robiymy, czy dobrze czy źle. Ale nie 
jyny  od tego to zależy.  Przeca na ziymi nima takigo człowieka, 
coby dycki i wszycko robił dobrze. Każdy  mo  jakómsikej chybe. 
Ale każdy by se  to mioł uznać, że chce należeć do  Tego, kiery  dwa 
tysiónce roków tymu prziszeł na  ziymie dlo  nas.  Jak se  kiery tego 
teraz w życiu nie  uzno, to i po tym, jak sie już znóndzie po tej drugij 
stronie, to też  nie  bydzie należoł do  Niego, jyny  całkiym kaj indzij. 

Tóż widzicie ludeczkowie, że to je  taki ważny wybór, że wybory 
prezidynta podle  tego mogóm sie  schować. Nó,  bo prezidynta 
wybiyrómy jyny na piynć roków, a tyn wybór, czy chcymy być przi 
Najwyższym, czy też ni,  to je wybór na calóm wieczność. Dyć Ón 
sie przeca narodził dlo  wszyckich ludzi, ale też Ón  żodnego na sile 
nie  chce ku sobie cióngnóć.jyny każdy sóm od siebie musi wybrać, 
czy chce być przi Nim czy ni.  Jak kiery jeszcze nie  wybrół,  to niech 
to hónym zrobi, abo jak  wyhroł źle,  to jeszcze teraz na  ziymi może 
tyn wybór unieważnić,  bo  potym, przed tym Najwyższym Trybu
nałym, bydzie już  za nieskoro wybiyrać. 

Nó, a oprócz tego Najważniejszego Prezyntu,  kiery  nóm już 
Najwyższy  doł  dwa  tysiónce  roków  tymu,  winszujym  Wóm, 
cobyście każdy od swoich moc  prezentów dostali i cobyście Wy też 
byli dlo nich tym najlepszym prezyntym. 

Hanka z Manhatanu 

cUstronianlia& 

Zapraszamy na przedświąteczne 
zakupy do sklepów ABC oraz do 
naszego punktu sprzedaży hurto
wej  przy ul. 3 Maja 44. 

Z okazji  Świąt Bożego  Narodze
nia, życzymy  szanownym  klien
tom  dużo  szczęścia,  zdrowia 
oraz  wszelkiej  pomyślności 
w  życiu  prywatnym  i  zawodo
wym  w Nowym  1996  Roku. 

w  diniu  27 STyczNiA  1 996 r . ( soboTA ) 
ZAPEWNIAMY : 

qodz . 20.00 

obfity  bufet rdoboROWĄ  ORkustRt 
wiele

'  wylx'm  Kiiólowfj BaIu , 
 Aiikcjr, obRAZów 
'  loTERIC  fAMOWĄ 
'  pokAZ Mody . 

CENA  BILETU :  1 50  zŁ od  osoby  ( wsiĘp  i koNsuiwpcjA ) 
CAIKOW1IY DOCHÓD Z BAIU PR7r7NAC70NY BCDZII  NA POIK/IUY DZILCI 
NILPLLNOSPRAWNYCII  Z OiROOKA RrilAUII ITACY1N0  %YCI lOWAWC/COO 

W USIRONIU  NILRODZIMIU . 
ZGŁOSZENIA  I BUŻSZt  WORMACJE! 

liwuumw» Opltki VAd Niiptłi>oipBAiM«y»i w Uukwk; 
Rv«k I  , 4 5450 Umkuń, i.l./l« .055 ˇM11\ 
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Od  lewej: A. Georg, A. Piechocki, S. Błachut, A. Dorda.  Fot. W. Suchta 

I
7  grudnia  w  Muzeum  Hutnictwa  i  ICuźnictwa  odbyło  się  pod

sumowujące rok  spotkanie burmistrza Kazimierza Hanusa z prezesami 
działających w Ustroniu towarzystw: Kontaktów Zagranicznych — Bo
gusławem  Binkiem,  Kształcenia  Artystycznego  — Mieczysławem  Bła
chutem,  Klubu  Ekologicznego  — Aleksandrem  Dordą,  Opieki Nad 
Niepełnosprawnymi  — Andrzejem Georgiem, Koła  Polskiego Związku 
Filatelistów  — Stefanem  Głowackim,  Rozwoju  Turystyki  — Jerzym 
Kosińskim,  Miłośników  Ustronia  — Stanisławem  Niemczykiem  oraz 
„Brzimów" — Andrzejem  Piechockim. 
Wszyscy  zgodzili  się,  że w odświętnej  atmosferze nie  wypada  mówić 
0  problemach  i wyciągać wzajemnych  żalów,  jednak  wymianę  infor
macji uznano za konieczną.  Jerzy  Kosiński  zaproponował,  żeby  spot
kania  robocze  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych z władzami 
miasta  odbywały  się przynajmniej raz na kwartał.  Przychylił  się do 
wniosku  burmistrz uznając taką  współpracę za korzystną  zarówno dla 
nego jak  i dla  stowarzyszeń. 

Andrzej Georg stwierdził, że w Urzędzie Miejskim powinna pracować 
osoba pełniąca  funkcję rzecznika.  Zajmowała by się zbieraniem  mate
riałów  dotyczącycg  działalności  stowarzyszeń,  organizowałaby kon
ferencje  prasowe  z  zaproszonymi  dziennikarzami,  dbała  o  reklamę 
naszego  miasta  i prowadzonych  działań.  Jest  to pomysł  sprawdzony 
1 praktykowany w innych miastach. Burmistrz zgodził się, że powołanie 
urzędnika  koordynującego promowanie  Ustronia  oraz utrzymującego 
stały kontakt  ze stowarzyszeniami i innymi  organizacjami jest koniecz
ne.  Niestety  znajdujemy  się teraz  w chyba  najtrudniejszym  okresie 
historii  naszego  samorządu.  Krytyczna  sytuacja  finansowa, związana 
z przejęciem  szkół  przez  gminę,  nie pozwala  na razie na utworzenie 
dodatkowego  etatu w urzędzie. 

A. Georg  przedstawił  także  Ruch  Inicjatyw  Pozarządowych  swym 
zasięgiem obejmujący całą  Polskę. Silnie zorganizowany jest w dużych 
regionach  kraju na przykład  w Małopolsce,  z siedzibą  w Krakowie. 
Obecnie w BielskuBiałej także rozpoczyna działanie. W kwietniu  tego 

Eu FUJI  FILM 

roku  odbyło  się Forum  Inicjatyw  Pozarządowych,  można  tam  było 
uzyskać wiele informacji, pomoc w staraniach o dofinansowanie i wziąć 
udział w różnego  rodzaju  szkoleniach. 

Kazimierz Hanus zaznaczył, że Ustroń jest dobrze postrzegany przez 
inwestorów zagranicznych. Zainteresowani  są modernizacją niektórych 
domów wczasowych  oraz budową  basenu, kasyna,  sali konferencyjnej 
na kilkaset osób oraz innych obiektów wypoczynkowych i usługowych. 

Prezesi  prezentowali  także  działalność  swoich  towarzystw.  Stefan 
Głowacki  mówił  o  dużych  osiągnięciach  filatelistów,  o  ich udziale 
w  ogólnopolskich  wystawach  i  sukcesach,  jakimi  nie mogą  się  po
szczycić okoliczne miejscowości. 

Andrzej  Piechocki  podkreślił,  że głównym  problemem  towarzystw 
jest brak pieniędzy, ale poza pomocą  finansową, istotne jest doradztwo, 
jak  te pieniądze zdobywać samemu.  Wspominał  też o dużym  sukcesie 
aukcji obrazów, z której dochód  przeznaczono na Ośrodek  dla Dzieci 
Niepełnosprawnych  w Nierodzimiu. Suma jaką  wtedy zebrano dobrze 
świadczy o ustroniakach. 

Aleksander  Dorda  wskazał na brak  centrum  kulturalnego w Ustro
niu, miejsca, gdzie można by się spotkać. Podobnie jak  inne towarzyst
wa, Klub Ekologiczny nie ma swojej siedziby, telefonu, biurka, maszyny 
do  pisania.  Działalność  w takich  warunkach  jest  bardzo  uciążliwa, 
a  brak  stałego  adresu  uniemożliwia  czasem  kontakty.  Jeśli  przejęcie 
Prażakówki przez miasto dojdzie do skutku, ważne jest, by znalazły się 
tam  pomieszczenia  dla  stowarzyszeń. 

Główny  owoc  działań  swojego  towarzystwa  przedstawił  Stanisław 
Niemczyk, informując, że „Pamiętnik  Ustroński" na stałe zapisał się już 
w polskiej bibliografii i interesują  się nim  nawet  uniwersytety. 

Najmłodszym stowarzyszeniem, obok  „Brzimów" jest Towarzystwo 
Kształcenia Artystycznego. W ramach jego działalności prowadzone są 
lekcje gry na instrumentach, a w miarę rozwoju będzie ona poszerzana. 

Przed  zebraniem  sprawozdawczowyborczym  jest  Towarzystwo 
Kontaktów  Zagranicznych  i Bogusław  Binek  przedstawił  propozycję 
aby  członkowie  innych  stowarzyszeń  weszli do jego  zarządu.  W  ten 
sposób  będą  mieli  okazję  nawiązać  współpracę  z europejskimi or
ganizacjami o podobnym  profilu. 

Jak  na  uroczyste  spotkanie,  poruszono  wiele  istotnych  kwestii, 
których  rozwiązanie wymaga dalszej współpracy  towarzystw. 

Monik a Niemiec 

Wszystkim  klientom  radosnych 
i pogodnych  Świąt  Bożego 

Narodzenia  oraz 
Szczęśliwego  Nowego  Roku 

życzy 

  —

Ustroń, os. Goje, ul. Lipowczana 

*   pizz  + spaghetti  * 
*   sałatek  it  mięs  it 

Przenieśliśmy  się z centrum  do nowego  lokalu 
na os.  Goje przy  ul. Lipowczana  3. Łatwy  dojazd 
od  ul.  Cieszyńskiej.  Parking. 

Zajpra.sza.my 
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Kup i łam  dużą  cho inkę  na  dwie  po łówki  w  Bielsku, 
w  „K l imczoku " ,  po jecha l iśmytam  z m a m ą,  tatą  i  b ra tem. 
W  zeszłym  roku  mieszka łam  jeszcze  w  b loku,  a  teraz się 
przeprowadzi łam  do  nowego  b loku  i  to  będą  w  nim 
pierwsze  święta.  C h o i n ka  stoi  narazie  w sypialni,  ale j a  j uż 
zrobi łam  dwie  ozdoby  i powiesi łam,  a po tem  będziemy ją 
wszyscy  ubierać.  W  zeszłym  roku  by łam  u  babci  i  było 
bardzo  fa jn ie. Jak  zeszliśmy na dół  to pod  choinką  nie  było 
jeszcze  prezentów,  a na drugi  dzień j uż  były, bo  przyniosła 
gwiazdka. A w inne  święta  pamię tam  j ak  gwiazdka  przele
ciała  z mo jego  ma łego  p o k o ju  do dużego  i  przyniosła mi 
sanki, m o j e mu  bra tu  Maćkowi  przyniosła  kasetę z  kolęda
mi,  a  mi  inną  kasetę.  Bardzo  lubię  Święta,  bo są  wtedy 
dobre  ob iady. 
An i a  z ko leżankami  i ko legami  z Przedszko la  nr 7  przygo
towały  właśnie  Wigi l i jk ę d la rodziców.  Dzieci  przedstawią 
na niej jasełka,  kolędy  i wierszyki  o raz  życzenia  świąteczne. 

An i a  Wróbel,  lat 6 

1 

przy  ul.  Daszyńskiego 
( o b ok  c m e n t a r z a) 

zaprasza na przedświąteczne  zakupy. 

Polecamy: 
Żywego  karpi a 
Potrawy  z  grill a 
Szeroki  wybór ry b 
świeżych  i  mrożonych 

Życzymy  Wesołych  Świąt 
^  i Szczęśliwego  Nowego  Roku  J 

na  os.  Manhatan 
składa  PT  Klientom  najser
deczniejsze  zyczenia  szczęś
cia  i  pomyślności  z  okazji 
Świąt  Bożego  Narodzenia 
oraz  nadchodzącego  Nowego 

Roku. 
Zapraszamy  na  ostatnie 
przedświąteczne  zakupy. 

Ustroń,  ul.  Traugutt a  4 
poleca  najszerszy  wybór: 

—  pizzy 
—  spaghetti 

—  sałatek 
włoskich  dań  obiadowych 

SMACZNEGO!!! 

WSZELKIEJ  POMYŚLNOŚCI  Z  OKAZJI 
ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA  ORAZ 
NADCHODZĄCEGO  NOWEGO  ROKU 

WSZYSTKIM  PIWOSZOM 

USTROŃ — MANHATA N 

POLECAMY  PIWO  Z  BROWARÓW 
T Y C H Y  I  C I E S Z Y N 

W  związku ze zbliżającymi się Świętami  Bożego  Narodze
nia  informujemy,  że w dni świąteczne nie będą  wywożone 
nieczystości. Termin  wywozu  odpadów  zostanie  przesunięty 
na  dni: 
22.12.1995  r. —  ulice, które powinny być obsłużone w dniu 

25.12.1995  r. (IV poniedziałek  miesiąca) 
29.12.1995  r. —  ulice,  które  powinny  być  obsłużone 

01.01.1995  r. (I poniedziałek  miesiąca) 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Serdecznie  dziękujemy  Panu  Piotrowi  Sowińskiemu  za nie
odpłatny przewóz blachy  trapezowej na zadaszenie  widowni 
stadionu  sportowego. 

Zarząd  KS  „Kunia" 

Muzeum  —  Zbiory 
Mari i  Skalickiej — ul. 
3  Ma ja  68, wydzierża
wi pomieszczenie o po
wierzchni  13m2  na 
działalność  biurową. 

Dzieci  i  dyrekcja  Przed
szkola  nr 2 dziękują gorą
co  wszystkim  ofiarodaw
com  i życzą  im wszelkiej 
pomyślności  w  Nowym 

1996  Roku 
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Kafelkowanie,  ścianki  z płyt  gipso
wych, tynki natryskowe.  Ustroń, ul. 
Dominikańska 34. 

Sklep  odzieżowy  „Tina"  przy ul. 
3  Maja  poleca  szeroki  asortyment 
towarów. Zapraszamy na przedświą
teczne zakupy. 

Nowy odśnieżacz amerykański, spali
nowy  —  1100  zł.  Ustroń,  tel. 
543844. 

Sprzedam  kozę  mleczną,  zakoconą. 
Ustroń, ul. Lipowa 70 

lliilijlmwiillili ^  ' 

V 

o o 

SKŁAD A  WSZYSTKIM  KL IENTO M  ŻYCZENIA 

WESOŁYCH  ŚWIĄT 
I  SZCZĘŚLIWEGO 

NOWEGO 
ROKU 

3 stycznia 1996 r. o godz. 10.00 
w  sklepie  AGD  w  Ustroniu 
przy  ul.  Cieszyńskiej   6,  od
będzie  s ię losowanie  nagród 

sprzedaży  premiowanej 

Ubezpieczenia  budynków,  mieszkań,  samochodów  i inne w 

PZU, WARCI E i POLONII . 
codziennie  po godz.  17.00  oraz  w soboty  od  9.00—13.00 

UstrońHermanice,  ul.  Dominikańska  26,  tel.  5 4 32  04 

Zapraszamy! 

1 ot.  W.  Suchta 

Znowu  zasypało... 
MBHHBS3flK& 

Fot.  W.  Suchta 

CO S Z
Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa, 
ul .  Hutnicza  3,  tel.  542996 
Muzeum  nieczynne do 31.12.95 r. z powodu  remontu. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
Czynne:  we  wtorki  i czwartki  w godz.  9.00—18.00,  w  środy i piątki 
w  godz.  9.00—13.00,  soboty  i niedziele  —  zwiedzanie  zbiorów  po 
wcześniejszym  zgłoszeniu. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
—  wystawa filatelistczna z okazji 75lecia PSS „SPOŁEM" w Ustroniu. 

Galeria  Sztuki  Współczesnej   „ N a  Gojach" 
B.  i K .  Heczkowie,  ul.  J.  Błaszczyka  19,  tel.  541100 

Centralna  Informacj a i Recepcja,  Ustroń, Rynek 7, teL 542653 
czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  8.30—16.00,  w  soboty 
8.30—15.00. 
Wystawa  stała  —  Prezentacja  prac  Grupy  Ustrońskich  Twórców 

„BRZIMY" . 

Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia stałe w kołach  zainteresowań  i zespołach  artystycznych. 

Sport 

31.12.1995 r.  SYLWESTROWY  BIEG  NARCIARSKI  (10 km) 
niedziela  Bulwary  Nadwiślańskie  k/basenu  —  Równica 
godz. 11.00 

:


MIKOŁAJOW E 
PREZENTY 

Dzieci  z Przedszkola  nr  3 dziękują  mikołajowi i  sponsorom: 
Kierownictwu  Kolei  Linowej,  sklep  nr  8,  sklep  jarzynowy  p. 
Pilch,  sklep  Zdrój,  sklep  CES,  Kawiarnia  Zocha  p. Wasi
lewskiej,  Dyrekcji  Nadleśnictwa,  PBIUP  Budopol,  p.  Bałdyso
wi,  foto  AWEX  p.  Więcławek,  za słodycze,  owoce  i  bogate 
upominki. 
Całą  imprezę  uświetniały  występy  dzieci i poczęstunek  przygo
towany  przez  rodziców. 
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Poziomo:  2) dobiega  końca  5)  dzikie  chaszcze  6)  porządek  7)  narząd 
wzroku  8)  materac  judoków  11)  dyndał  przy  gaciach  15)  koszulka 
sportowa  16) chodzi  tyłem  17) tucznik  19)kumpel 20) okólnik  urzędowy 
22) woda wcięta w ląd 23) cięty owad  25) kuzynka jeżyny 27) telewizyjny 
na  tydzień  31  Rzym  dla  Włochów  32)  bożek  miłości  34)  szlachcic 
angielski  35)  owoc  kasztanowca  36)  Miejski  Ośrodek  Kultury  38) 
jadowity wąż, okularnik  39) imię wschodnie 40) napój z pianką  41) też 
nakrycie  głowy 43) część długu  44) pieśń  operowa  46) zjawa senna  50) 
godło  miasta  51)  jeden  z  mocarzy  52)  w  narciarskim  ekwipunku  54) 
dopływ  Odry  55)  środek  odurzający  57)  państwo  afrykańskie  58) 
karciane wino 60) licha kołdra 63) posłuch lub pokój 64) popis, rewia 66) 
sztuczny  materiał  68)dawny  zwrot  grzecznościowy  70) ze szczytem  Pik 
Komunizmu  71)  symbol  chem.  krzemu  72)  dziewięciu  muzyków  73) 
nicpoń,  rozrabiaka  74)  kurtka  młodzieżowa  75) część  prądnicy 
Pionowo:  1) dawny  taniec dworski  3) najpiękniejsza choinka  4)  rozkaz 
dla psa 8) morski deptak  9) opera Rachmaninowa  10) strój sędziego 12) 
z niej benzyna  13) sztuka  z ariami  14) karciany  dzwonek  15) występuje 
na  czole  18) płynie prze  Jarosław  19) całokształt  wartości  duchowych 
21) symbol  chem.  tytanu  23)  pierze  lepiej niż  ZOMO  24)  miara  pow. 

III 

gruntu 26) nieodzowna w patefonie 27) duża skrzynia 28) wąż z grzecho
tką 29 kumpel Materny  30) gwiazda z warkoczem 33) Cygan 34) szkolne 
PKO 37) materiał żałobny 41 )ponoć grzechu warta 42) zalotnik, kochaś 
45) ptak  morski  47)  rzeka  Cezara  48)  wynik  nierozstrzygnięty  49)  żak 
w  akademiku  53)  miara  jubilerska  56)  miasto  włoskie  57)  kuzynka 
talerza  58) czas na  coś  59) musi  się zgadzać  61)  student  wojskowy  62) 
samolot  radziecki  63)  czarnoksiężnik  64)  komunizmu  w  Pamirze  65) 
profesor z piórkiem  i węglem 67) syn Posejdona 69) symbol chem. neonu 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
zaznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na  odpowiedzi  oczekujemy do 
13 stycznia.  Do  wygrania  50  zł. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  nr   47 

JESIENNE  RÓŻE 

Nagrodę  20 zł wylosowała  Anna  Walarus  z Ustronia,  os.  Centrum  1/5 
Zapraszamy  do  redakcji. 
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TAKI  SE  BAJANI 
Taki  sie  zrobiły  mrozy  i śniego  cosi  nasypało.  Prawie  na 

Mikołaja.  Tak  sie  dziwom  przez  łokno  i se  spóminóm.  Pore 
Mikołaji  prziyszło  do nas,  ale zdarziło  sie,  ze jo  do  Mikołaja 
prziszła,  a roz spotkałach  go na ceście.  Mama  posłała  mie  do 
ciotki  Milki  do  Hermanie  po  wełne,  bo  ciotka  przyndła  na 
kołowrotku,  a  mama  zaś  sztrykowała.  Tóż  idym  z  tych 
Hermanie,  śpiychóm  sie,  bo  ćmok  sie  wali, jako  to  w  zimie. 
Śniega szwarnie  prziysypało  i był  leki mróz.  Skrzipiało  mi pod 
botami.  Co rusz,  słyszym  z dalsza  dzwóniyni  na dzwonku,  abo 
na łańcuchach,  a to jakisi  nieludzki  wrzaski.  Duszyczka  wymię 
sie kolące,  bo chocioż  tak po prowdzie  w tego Mikołaja  już  nie 
wierzym  (miałach  isto z jedynost,  abo  dwanost  roków),  to co 
słyszym,  ni  mo  nic  do  rzeczy,  czy  wierzym,  czy  ni.  Kole 
Bukowczanów,  pore  kroków  lod  dómu  słyszym  głośniejsze 
wrzaski  a dzwóniyni.  Naroz  zza  stodoły  wyskakuje  isto z  pięć 
diabłów  w baranicach,  z  widłami,  łańcuchami  —  czorne  to, 
a  kosmate,  wrzeszczom  i  do  mie  doskakujóm.  Widzym 
Mikołaja,  kozoł  diabłom  sie  uciszyć  i prawi,  aż  rzykóm.  Jo 
brzink  do  tego śniega  na  kolana  i klepiym  Łojcze  Nasz,  a  za 
mnóm  diabły  skoczom  i  widły  nastawiajóm.  Mikołaj  doł  mi 
pore  jabłek,  pieczki,  orzechów  i  klepnył  rózgom  po  rynce, 
żebych pamiyntała  o rzykaniu  każdy  dziyń.  Drugi  roz  poszłach 
do koleżanki  ze szkoły  (cery  łod dochtora,  co miyszkalijako  je 
Ośrodek  Zdrowio)  Mirki,  pojczać jakómsi  książkę.  A  tam  byl 
Mikołaj.  Całkym  inszy  niż  tyn  na  ceście  i bez  diabłów.  Też 
kozoł  mi  rzykać,  ale  tam  klynczalach  na  tepichach,  w  cieple. 
Dostalach  doś  godnóm  paczkę  —  tela  rozmaitych  dobroci. 
Wtedy  piyrszy  roz jadlach  marcepan. 

Miało  sie ku  Godnim  Swiyntóm.  Szłach  s kimsi  ze  starszych 
ku stawu  we wyrchu.  Chłopi spuszczali  wode ze stawu  i  chytali 
karpie.  Jak  my  prziyszli,  to  już  doś  godnie  tych  ryb  mieli 
nachylanych  w żberach,  amprach  i szaflikach.  Pamiyntóm,  że 
dwóch  rybiorzy  prawie  wyciągało  ze  stawu  karpia,  był  stras
znie wielkucny.  Do kibla  sie nie mieścił.  Rybiorze  sie  śmiejom 
zadowolóni,  słyszym  jak  zaczynajóm  se  łopowiadać,  jaki  to 
wielki karpie,  szczuki,  pstrągi,  a inksze  tyby  chytali  kiesi.  My 
też we wasz troku mieli  ryby.  Trzeja było pore  razy wode  wyloć, 
wloć świyrzej,  aby sie ryby  wypłókały  i by glónym  nie  czuchly. 
W  chałupie  już  pore  dni  woniało  ciastkami  —  wanilkóm, 
a  cytrónóm  i zazworym.  Chalpa  je  wysprzontano,  pierzyiny 
przewleczone,  a my  dziecka  ni mogymy  sie doczekać,  skoro  ta 
Wilija już  bydzie. 
Sypoł  śniyg.  Starsze  dziecka  już  nie szły  do szkoły  i zdało  mi 
sie, że  w chałupie je  strasznie  ludno.  Ale  było  sie z kim  bawić. 
Zuzka  nóm  rozmaite  bojki  łopowiadała  o  Mikołajach,  du
chach,  babach,  zmorach,  śpiywała  nóm  rozmaite  pieśniczki 

z kancynoła  i kolyndy,  cheba że mamie  musiała  cosi pómóc,  to 
my  sie  sami  bawili.  I  prziyszła  Wilija.  Biolo,  mroźno.  Tego 
dnia my pościli.  Nie  tak jak  starsi,  ale  też my  nie dostali  jodła 
do syta.  Musieli my  być szykowni,  żeby  nie dostać dudkami,  bo 
cały  rok  bydymy  otłókani.  Do  izby  my  ni  mógli  wlazować. 
Mama  prawiła,  że mogliby  my  aniołka  przegnać  i nie  zostawił
by  nóm  żodnych  paczek.  Ryby  były  już  wyzabijane,  Zuzka 
pómogała  mamie  zolać  ich  w  jajku  i  brezlach.  Na  blasze 
warziła  sie  zupa  z  ryb,  moczka  z powideł  i piernika.  Wanda 
z Lełónym  łuskali  orzechy,  co trzeja  było do moczki  dać. Jo se 
ni mógła  zaś  miejsca  znóś,  wszystko  było  ciekawe,  ale  na  te 
Wilije  ni  mógłech  sie  doczkać.  Jak  już  mama  wszystko  do 
porządku  uwarziła,  poszła  do  izby  i słyszym,  że  szczyrko  na 
talyrzach.  Zuzka  mie  i Frydka  umyła,  przewlykla  do  niedziel
nych szot,  sama  też sie przewlykla.  Tata sie golił brzitwóm  i też 
oblykol  biołóm,  piyknóm  koszule.  Po  tym  wziył  Frydka  na 
rynce,  otworził  do izby  i kozoł  nóm  wszystkim  wlyś.  Mie  mało 
co łoczy  na wyrch nie wyszły.  Gojiczek  stoł  z gwiozdóm,  aż po 
samóm powałę.  Nie  wiym,  czy  to była jedliczka,  czy  smreczek, 
ale to była nejpiykniejszo  choinka,  jakóm  my  widzieli  w  życiu. 
Tata  posadził  Frydka  na  stołku,  wziył  maszynki  i  porożygoł 
świyczki  na gojiczku  i na stole.  Po  tym  lodprawil  Łojcze  Nasz, 
a mama  ponalywała  zupy  na  talyrze.  Każdy  mioł  swój  talyrz, 
niedzielny,  a pod  talyrzami  każdy  mioł jakisi  piniążek,  aby sie 
cały  rok piniądze  mnożyły  i chałpy  dzierżały.  Ku  ty mu  trzeja 
było jeszcze  schować  łuskę  s karpia,  to już  było  Lste,  że  dóma 
bydzie  dostatek  i pinióndze.  Po  zupie  był  gryzek  na  mlyku 
z  maslym  i  skórzicóm,  ziymioki  z  maślónkóm,  kapusta 
z główki  (fajno),  moczka  z żymlannymi  gałuszkami,  nó i  ryby. 
Nie  pamiyntóm  co  wiyncyj.  Wszystko  trzeja  było  choćby  po 
kapce  zjeść.  A  na koniec  była  buchta,  ciastka,  orzechy,  jabka 
i opłatek.  Kiery  mioł  orzechy  dobre,  a jabko  nie  było  w śro
dku zgnile,  to cały  rok mioł  być  zdrowy  i krzepki.  Po  tym  tata 
zaś  łodprawił  Łojcze  Nasz  i  mógli  my  odyńś  lod  stołu 
izaglądnyć  co aniołek  nóm prziynios.  Uciechy było, a  wrzasku. 
Dłógo my  siedzieli przi  stole,  śpiywali,  a każdy  sie  chwolił, co 
dostoł fajnego.  Rano  wczas,  mama  zganiała  nas  na  jutrznie. 
Zima  było,  ale  ludzi  w kościele  było  pelniutko.  Prziy  ołtorzu 
stoły  dwie  choinki,  ale nie  były  taki  piykne,  jak  naszo  dóma. 
Chór śpiywoł  i ludzie.  Jo sie  tak  zapamiyntala  w śpiywaniu,  że 
farosz  już  zaczyl  kozani,  a jo  fórt  śpiywała,  aż  mie  Zuzka 
szturchła.  Tak  mi  sie  to  spodobało.  Na  polu  było  cicho, 
a miesiączek  Boże  Łoko  prziyświycało  ludziom  w te  Swiyntóm 
Noc. 

Aby  ta  Wilija  wszystkim  prziy niosła  cichóm  radość  i  spokój 
w każdym  dómu.  Wszystkim  Ustróniokóm  godnych  zdrowych 
Godnich  Świąt 
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