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Życie 
Idą  ramy 
zamieniają 
plener  w  obrazy 
maszerują 
w mgle  porannej 

Biel dobiera 
kolory 

sfumato  wspaniałe 
zaciera  kontury 

łagodnieją 
obyczaje 

To wiosna 
wiosenne 
śpiewanie  ptaków 
Bóg na nowo 
rozdaje  życie. 

Wszyckim  ustróniokóm  i gościom,  kierzi  bydóm  w Ustroniu  łodpoczywali  we  Wielkanocni 
Świynta  —  moc  radości  i wiesiolości,  odpoczniynio  we Swiynta  od wszyckigo,  z  czym  sie 
każdy  użyro  na codziyń,  a przi  tym  wszyckim  zdrowio,  szczynścio,  spelniynio  wszyckigo 
dobrego,  co se  każdy  z nas życzy,  dlo gazdów  dobrego  urodzaju  na gospodarce,  a do  nas 
wszyckich,  coby my  dycki  mieli  robotę  i coby nas robota  cieszyła,  nó  i wszelijakigo  Bożego 
blogoslawiyństwio  i wszyckigo,  co  najlepsze. 

Tego  wszyckiego  pieknie  Wóm  winszujemy 

Po  śmierguście 
Hańdowni  wszystki  bajtle,  dziywki  i  pachołki  ni  mogli  sie 

doczkać  na  śmiergust.  Dycki  było  wiesioło,  moc  wrzasku 
a  woda  sie  loła  amprami.  W  Wielkanocny  Pyndziałek  rano, 
dziecka  wczas  stowały  z  łóżek  i  w  ty  pyndy  leciały  do  łokna 
zozdrzić jako je pogoda. Jesi loło jak z cebra, tóż nie bydzie wiela 
uciechy,  ale  jak  słoneczko  zozdrziło  zza  chrostów,  to  dziecka 
gibko myły  sie  i  łoblykały.  Już przi  laworze  było  moc  krawalu 
i polywanio.  Potym  polywali  sie wszyscy w chałupie  i niejedyn 
dostoł  gorczek  wody  za  kragiel.  Deliny  były  ganc  mokre 
i kielzało  sie, że szło  głowę przipaś.  Niekiery  mały  drzik  to  ani 
starej koczce nie przepuścił  i pomoczoł ji chłost w wodzie,  coby 
aspóń  tela  pamiyntała,  że je  śmiergust.  Dziełchy  dowały  pozór 
i  nie  wychodziły  same  na  pole.  A  chłopcy  nabiyrali  wody  ze 
studni do  amprów  i czakali  za stodołom  abo  króliczokym.  Jak 
kierom  dopadli,  tóż  nie  było na  ni  potym  suchej nitki.  Między 
sobóm chłapcy loli sie jeszcze wiyncyj i tacy mokrzi jako  szczury 
gonili  pore  godzin  po  polu,  a potym  mało  kiery  był  nimocny. 
Niejednymu  mamulka  prziłożyła  fyrtulóm jak  gichnył  wodóm 
po kuchyni  i przynios błota na  botach  i kozała  kartaczym  drzić 
deliny na drugi dziyń. Chłapcy  robili  błozna, że bydóm  loć tych 
co jich  ni  majóm  radzi  pumyjami  abo  haźlowinóm,  jak  chybi 
wody  ze  studni.  Ale  do  tego  nie  doszło.  Wyglóndali  w  tych 
mokrych lontach jak  straszoki na wróble i gonili z amprami  tam 

i haw cały dziyń. Niekierzy brali wode z glónym  w kowiorze  do 
gynsi, kielzali po błocie,  kopyrtali  sie nieroz,  tóż mieli  wyglónd 
jak  kupa  nieszczyńsio.  Wrzasku  i  radości  było  moc. 

Ale w Pyndziałek Wielkanocny nie myślało sie jyny o polywa
niu  wodóm.  Małe  bajtle  rozmyślały  co  też  dostanóm  łod 
zajónczka.  Na  zogrodzie  chladały  paczków  pod  krzokami 
i strómami. Starsze dziywczynta,  ty na wydaniu,  rychtowały  sie 
łod  rana,  łoblykały  szumne  szaty  i  czakały  na  popołedni  coby 
prziszeł galan. Jak prziszeł to czynstowały go murzinym  i dowa
ły  wajca  posztrajchowane  abo  uwarzone  w  szupach  z  cebuli. 
Młodsze  dziywczynta  chodziły  z  goiczkym  ustrojonym  masz
kami  i  wajcami.  Spiywały,  winszowały  i  dostały  cosik  na 
lepszóm. 
Swiynta  sie  kończyły  i  roboty  w polu  czakało  moc.  Ale  dycki 
było  co  pospóminać. 



Radość  chrześcijańska 
Dzisiaj,  kiedy  pochylamy  się  nad  tajemnicą  tamtej  Nocy 

i  tamtego  Świtu,  z  całą  świadomością  uświadomić  sobie  musi
my,  że  chrześcijaństwo  jest  radością.  Śpiewając  radosne  „Al 
leluja" mamy  na  myśli  najczęściej  sam  fakt  zmartwychwstania 
Chrystusa:  „umarł  był,  a  ożył".  War to  zwrócić  uwagę  na 
świadectwo paschalne  św. Piotra,  zapisane w Dziejach  Apostol
skich. Mówi  on w domu  Centur iona  w Cezarei nie tylko o fakcie 
zmartwychwstania,  ale  także  o  tym,  co  z  niego  wynika:,  „On 
nam  rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo,  że Bóg  ustanowił 
Go  sędzią  żywych  i  umarłych.  Wszyscy,  bowiem  prorocy 
świadczą  o  tym,  że  każdy,  kto  w  Niego  wierzy,  w  Jego  imię 
otrzymuje  odpuszczenie  grzechów". 

U  wielu  ludzi  pokutu je  do  dnia  dzisiejszego  przekonanie,  że 
chrześcijaństwo jest  wrogiem  radości,  że  głosi  ono  iż  to  co  jest 
miłe i człowiekowi  przyjemne,  to co przynosi  radość i wesele,  też 
jeśli  nie  całkiem  złe,  to  w  każdym  razie  niebezpieczne  i  pode
jrzane.  Często  o  Bogu  mówimy  jedynie  w  chwilach  smutku, 
słabości, śmierci  i winy. Nie potraf imy mówić z radością  o  Bogu 
i moich  z Nim  spotkaniach.  Nie  potraf imy  Go  widzieć  w  sobie, 
życiu  i  zdrowiu,  w  dobru  człowieka  i  wtedy  gdy  nam  się 

„Albowiem  nikt  z  nas  dla  siebie  nie  żyje  i nikt  dla  siebie  nie 
umiera:  Bo  jeżeli  żyjemy,  dla  Pana  żyjemy:  jeśli  umieramy, 
dla  Pana  umieramy:  przeto  czy  żyjemy,  czy  umieramy, 
Pańscy  jesteśmy.  Na  to  bowiem  Chrystus  umarł  i ożył,  aby 
i  nad  umarłymi  i  nad  żywymi  panować." 

Rz.  14,7—9 

Słowa  powyższego  tekstu  nieco  nas  szokują.  Wszak  uważa
my,  że  nasze,  własne  życie  jest  naszą  sprawą:  Jeśli  żyjemy  dla 
siebie żyjemy, jeśli  umieramy dla  siebie  umieramy.  Może jeszcze 
nasze  życie  jest  sprawą  osób  nam  bliskich  i  drogich.  Rodzice 
żyją dla  swych  dzieci,  małżonkowie  dla  siebie wzajemnie,  dzieci 
żyją dla swoich  rodziców. Przy  tym w naszych  czasach doszło  do 
wyraźnego  ograniczenia  kręgu  ludzi  ze  sobą  ściśle  związanych, 
dla  których  żyjemy  i  chcemy  żyć.  Coraz  więcej  jest  przy  tym 
ludzi,  którzy  chcą  żyć dla  siebie  i tylko dla  siebie. Sprawia  to,  że 
ich  związek  z  innymi  ludźmi  jest  powierzchowny  i  przez  to 
nietrwały.  Oni  chcą  żyć  dla  siebie  i  tylko  dla  siebie. 

Okazuje  się  jednak,  że  popełniamy  błąd,  gdy  uważamy,  że 
żyjemy  i możemy  żyć  tylko  dla  siebie,  że jest  naszą,  wyłącznie 
naszą  sprawą,  co  z  tym  życiem  zrobimy.  Apostoł  Paweł w  liście 
do  Rzymian  zwraca  uwagę  na  to,  że  w  rzeczywistości  sprawy 
mają  się  inaczej. Jesteśmy  własnością  naszego  Pana  i  Zbawicie
la.  On  ma  do  nas  i  do  naszego  życia  wszelkie  prawa,  dlatego 
„nikt   z  nas  dla siebie  nie  żyje  i nikt  dla  siebie  nie  umiera:  Bo  jeżeli 
żyjemy,  dla  Pana  żyjemy:  jeśli  umieramy,  dla  Pana  umieramy: 
przeto  czy  żyjemy,  czy  umieramy,  Pańscy  jesteśmy". 

To,  że  i  my  i  nasze  życie  należy  do  Pana  wynika  stąd,  że 
Chrystus  Pan  nabył  wobec  nas  szczególnych  praw.  „Na  to 
bowiem  Chrystus  umarł  i ożył,  aby  i nad  umarłymi  i nad  żywymi 
panować".  Jego  śmierć  i zmartwychwstanie  mają  ścisły  związek 
z nami.  Chrystus  Pan  wziął  na  siebie  nasz  grzech  i złamał  moc 
śmierci nad  nami.  Już nie grzech  i nie śmierć są naszymi  panami, 
ale  ich  zwycięzca,  a  nasz  Zbawiciel. 
Prawda,  że  jesteśmy  własnością  Chrystusa  Pana  i  w  życiu 
i  śmierci,  należy  do  podstawowych  prawd  chrześcijaństwa. 
U podstaw wiary chrześcijańskiej znajdują  się dwa  fakty:  śmierć 
i  zmartwychwstanie  Syna  Bożego.  Pierwszy  z  tych  faktów, 
a  więc  śmierć jest  wydarzeniem  zwyczajnym,  powszednim.  To, 
co  się  narodzi ło  musi  umrzeć.  Codziennie  na  świecie  umierają 
miliony  ludzi.  Niemal  każdego  dnia  ocieramy  się  o  śmierć.  Nie 
dziwi  więc  i  nie  zaskakuje  śmierć  Syna  Człowieczego.  Bardziej 
zadziwia  i  szokuje  to  w jaki  sposób  Jezus  umiera.  Dziś  nikogo 
nie  przybija  się do  krzyża.  Al e  przed  wiekami,  w  czasach,  gdy 
Jezus umierał,  śmierć krzyżowa  nikogo nie  raziła. W  ten  sposób 
umierali  przestępcy,  skazani  na  śmierć,  a  nie  posiadający 
obywatelstwa  rzymskiego.  A  wyroki  śmierci  ferowano  często. 
W  kilkadziesiąt  lat  po  śmierci  Chrystusa  Pana,  po  stłumieniu 
przez  Rzymian  powstania  Żydów,  w  Palestynie  kilometrami 
ciągnęły  się  krzyże  z  umierającymi  na  nich  żydowskimi  po
wstańcami. 

Jest jednak  coś  wyjątkowego i jedynego  w  śmierci  Chrystusa 
Pana,  coś  co  umknęło  uwadze  Jego  sędziów  i  świadków  Jego 
umierania.  Jest  nim  to,  że  Jezus  Chrystus  sam  wydał  siebie  na 

powodzi.  Patrzymy  na  Boga  w  niepowodzeniach,  jak  na  ostat
nią  deskę  ratunku,  jak  w  chorobie  —  wtedy  gdy  lekarze 
opuszczają  już  ręce. 

Szczególnie  ważne jest  to  dzisiaj,  kiedy  wielu  z nas  te  Święta 
Wielkanocne  kojarzy  jeszcze  tylko  i  wyłącznie  ze  Świętami 
wiosennymi!!  Al e  przecież  i  wiosna  jest  zapowiedzią  radości! 

A  my,  dzisiaj jak  widzimy  Zmartwychwstałego?  Co  myślimy 
0 Chrystusie, z którym  przez chrzest zostały złączone nasze  losy? 
Czy uświadamiamy  sobie, że Chrystus Pan  wielki nacisk  kładzie 
na  radość  u  swoich  wyznawców?  Jego  życzeniem  jest  by 
radowali  się  zawsze.  Nawet  w  cierpieniu  praktyk  pokutnych. 

Gdy pochylamy  się nad  Grobem  Chrystusa  usłyszymy  „...Ra
dujcie  się  zawsze  w  Panu,  jeszcze  raz  powtarzam  radujcie  się. 
Niech  będzie  znana  wszystkim  ludziom  Wasza  wyrozumiała 
Łagodność.  Pan  jest  bl isko!" 

Gdy  dziś  śpiewamy  radosne  „Al leluja" ,  rozwijamy  błękitne 
sztandary  i  t rąbimy  w  t rąby  zwycięskie,  uświadomić  sobie 
musimy,  że  radość  paschalna  polega  na  śmierci  dla  grzechu 
1 życiu  w  łasce  „dążcie  do  tego  co  w  górze,  nie  do  tego  co  na 
ziemi". 

Tej  radości  wszystkim  życzę. 
Ks.  Antoni  Sapota 
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męczeńską  śmierć,  umierał  nie za własne grzechy,  ale za  grzechy 
całej  ludzkości.  Jego  śmierć  była  ofiarą  przebłagalną,  ceną  za 
jaką  wykupił  nas  z  niewoli  grzechu  i  śmierci.  On  nas  wykupił 
i  w  ten  sposób  staliśmy  się Jego  własnością.  Odtąd,  czy  żyjemy 
czy  umieramy,  jesteśmy  Jego  własnością,  do  Niego  należymy. 

To,  że  tak  jest,  a  nie  tak  jak  się  to  wydawało  oprawcom 
Jezusa,  to  jednoznacznie  poświadczył  fakt  Jego  zmartwychws
tania.  Jest  to  wydarzenie  jedyne  w  swoim  rodzaju,  niezwykłe, 
wręcz  nie  do  pojęcia  i  zrozumienia.  I  jak  nie  ma  racjonalnych 
powodów  do  poddawania  w wątpl iwość  śmierci  Chrystusowej, 
tak  wszystko,  co  racjonalne,  co wynika  z codziennego  doświad
czenia, protestuje przeciwko  faktowi  zmartwychwstania.  A  jed
nak  zmartwychwstanie  Chrystusa  Pana  jest  niepodważalnym 
faktem.  Jest  potwierdzeniem  Jego  niezwykłości  i  boskości.  On 
jest  naszym  Panem  i  naszym  Bogiem  —  tak  jak  to  wyznawał 
pełen  niedowierzania  i sceptycyzmu  wobec  Jego  zmartwychws
tania,  apostoł  Tomasz,  gdy  spotkał  się  ze  Zmartwychwstałym. 
On  jest  Zbawicielem  wszystkich  ludzi.  I nas,  i  tych,  którzy  żyli 
przed  nami  i  tych,  którzy  przyjdą  po  nas.  Zmartwychwstanie 
jest  dokończeniem  i  potwierdzeniem  dzieła  zbawienia,  jest 
uwierzytelnieniem  szczegółowych  praw  jakich  Jezus  Chrystus 
nabył w stosunku do  ludzi. Apostoł Paweł  ujął to krótko:  „Na  to 
bowiem  Chrystus  umarł  i ożył,  aby  i nad  umarłymi  i nad  żywymi 
panować". 

Zmartwychwstanie  Chrystusa  Pana  jest  proklamacją  Jego 
panowania  nad  ludźmi.  Zapłacił  za  nas  najwyższą  cenę  i  odtąd 
ma  wszelkie  prawa  do  nas,  do  panowania  nad  nami,  do 
kierowania  naszymi  losami.  Jesteśmy  w  Jego  rękach,  jesteśmy 
Jego  własnością,  żyjemy  i  umieramy  dla  Niego.  Nawet  wtedy, 
gdy  się przeciwko  temu  buntujemy  i nie chcemy  lego przyjąć  do 
wiadomości. 

Przy  tym Jego panowania nad  ludźmi nie można  porównywać 
z panowaniem  władców  tego  świata.  Tym  bardziej,  że jako  Syn 
był  Panem  świata  już  przed  swoim  przyjściem  na  świat.  Więcej 
Jego  władza  nie  podlega  żadnym  ograniczeniom.  A  jednak 
przyszedł na  świat,  cierpiał,  umarł  i zmartwychwstał.  Wszystko 
to po  to, aby  dzielić z nami  człowieczy  los, aby  wyzwolić nas  od 
naszych  złych  skłonności,  aby  dać  nam  szansę  powrotu  do 
Boga.  Poprzez  śmierć  krzyżową  i  zmartwychwstanie  Jego 
władza  nad  nami  nakierowana  jest  na  ratowanie  i  zbawienie 
każdego  z nas.  Umierał  za  nas,  aby  nam  towarzyszyć  w  drodze 
w ciemność śmierci i aby z tej ciemności  wyprowadzić na  jasność 
życia.  Stąd  Jego  Śmierć  stała  się śmiercią  naszej  śmierci,  a  Jego 
zmartwychwstanie  zapowiedzią  naszego  zmartwychwstania.  Po 
to  „umarł  i ożył,  aby  nad  umarłymi  i żywymi  panować",  abyśmy 
i  my  stali  się  Jego  własnością.  Przez  to  życie  nasze  nabrało 
nowego  sensu  i  winno  nabrać  nowego  charakteru:  Stało  się 
życiem dla Pana.  Pamiętajmy przeto,  że  „nikt   z nas  dla  siebie  nie 
żyje  i  nikt  dla  siebie  nie  umiera:  Bo  jeżeli  żyjemy,  dla  Pana 
żyjemy:  jeśli  umieramy,  dla  Pana  umieramy:  przeto  czy  żyjemy, 
czy  umieramy,  Pańscy  jesteśmy" 

Amen 
Ks.  Henryk  Czembor 

(Fragment  książki  „Chrystus  żyje") 
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Firma  produkująca  znaną  wszystkim  czekoladę  „Milka "  zor
ganizowała  nietypową,  choć  z pewnością  ciekawszą  niż  reklamowanie 
fioletowych,  alpejskich  krów,  promocję  pod  hasłem  „Pomóż  swojej 
szkole". Biorą w niej udział Szkoły Podstawowe nr. 1  i2wUstroniu.  Jest 
o co zabiegać, bo nagrodą  główną  dla  szkół jest wyposażenie  pracowni 
naukowych, sprzęt elektroniczny, sportowy  i urządzenia  audiowizualne 
wartości  10  000,  3  000  lub  1  350  złotych,  zaś  dla  uczniów  paczki 
słodkości. 

Do  1 czerwca uczniowie mają za zadanie zebrać jak największą  liczbę 
pustych  opakowań  po  czekoladach  „Milka "  z napisanym  na  odwrocie 
imieniem, nazwiskiem,  klasą  i adresem  szkoły.  15 czerwca odbędzie  się 
losowanie 50 opakowań.  Nagrody  otrzyma  szkoła, do której  uczęszcza 
uczeń,  klasa,  a  także  sam  właściciel  opakowania  po  spałaszowanej 
czekoladzie. 

Nie wylosowane szczęśliwie opakowania  zostaną  przetworzone  i po
nownie wykorzystane,  zaś wpływy z przekazanego papieru  przeznaczo
ne będą na rzecz chorych dzieci ze Szpitala  Pomnika  Centrum  Zdrowia 
Dziecka  w Międzylesiu.  (mn) 
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Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów: 

Alojzy  Waszek,  lat  91, ul.  9  Listopada  8 
Anna  Kobiela,  lat  80,  ul.  3 Maja  18/12 

  k 

O,  którzy  od  nas  odeszli: 

Anna  Husar,  lat  85,  ul.  Wiejska  52 
Helena  Homa,  lat  82, ul.  Wczasowa  23 
Zuzanna  Wałaska,  lat  83,  ul.  Dominikańska  4 
Irena  Ebert,  lat  87,  ul.  Dworcowa  1 
Julia  Starzyk,  lat  84,  ul.  Akacjowa  50 

O  turnieju  siatkarskim  piszemy  na  str.  16.  Fot.  W.  Suchta 
ær   ćr 

W dniach  22—24.03. odbył się Szpindlerowym  Młynie  finał  Pucharu 
Europy  —  West  Continental  Open.  Junior  —  Krzysztof  Cimek 
z  Ustronia  zajął ostatecznie  10 miejsce  w  kombinacji  i  17 w  slalomie 
gigancie wśród  seniorów.  Zwyciężył  Polak  — Łukasz  Starowicz —  se
nior,  9  miejsce  zajął  starszy  junior  —  Wojciech  Pająk,  a  11  Jerzy 
Kijowski — senior. Mężczyźni  w klasyfikacji ogólnej zajęli 3 miejsce na 
18 startujących  państw,  a  kobiety  1.  (mn) 

23.3 96  r. 
Tuż przed  godz.  24.00 na  ul.  Cie
szyńskiej,  zatrzymano  znajdują
cego się w stanie nietrzeźwym mie
szkańca  Goleszowa,  kierującego 
„maluchem".  Wynik  badania  al
kometrem  —  1,88  prom. 

25.3.96  r. 
O  godz.  9.00  Komisariat  Policji 
w  Ustroniu  otrzymał  zgłoszenie 
o  włamaniu  się  do  sklepu  „Bes
kid" , przy  ul.  3 Maja,  należącego 
do  PSS  „Społem".  N/n  sprawcy 
po  wybiciu  szyby  i  wyłamaniu 
kraty  weszli  do  pomieszczeń  soc
jalnych, skąd skradli  18 rolet  tapet 
wartości  270  złotych. 

26.3.96  r. 
O  godz.  6.00  na  ul.  3  Maja,  na 
wysokości  Nadleśnictwa  Ustroń 
kierująca fiatem 126p mieszkanka 
Ustronia nie dostosowała  prędko
ści  jazdy  do  panujących  warun

ków  drogowych,  wpadła  w  po
ślizg  i zderzyła  się z nadjeżdżają
cym  z  naprzeciwka  autobusem. 
Poszkodowana  z licznymi  obraże
niami  ciała  w  stanie  ciężkim,  zo
stała  przewieziona  do  Szpitala 
Śląskiego  w  Cieszynie. 

263.96  r. 
O  godz.  7.00 zgłoszono  włamanie 
do  obiektu  P.B.T.  mieszczącego 
się przy ul. Sportowej. N/n  spraw
cy weszli do środka po wyważeniu 
drzwi  wejściowych  i skradli  kom
pletną  aparaturę  komputerową 
wartości  około  7 000  zł. 

233.96  r. 
O  godz.  12.00 na  ul.  Wiślańskiej, 
kierujący  skodą  mieszkaniec  Is
tebnej  nie  dostosował  prędkości 
jazdy  do  panujących  warunków 
drogowych  i  doprowadził  do 
kolizj i z mieszkańcem Wisły, jadą
cym mercedesem.  Sprawcę kolizji 
ukarano  mandatem  w  wysokości 
50  zł. 

(M.P.) 

21.3.  —  Kontrola  reklam  i  zna
ków drogowych  w centrum  mias
ta.  Stwierdzono  brak  2  znaków 
informujących o przejściu dla pie
szych  na  ul.  Cieszyńskiej.  Powia
domiono  UM. 

22.3  —  Stała kontrola alei space
rowej  przy  budynku  RUCHu. 
Do  27.3.  nałożono  5  mandatów 

;  karnych  na  sumę  70  zł. 
I 

—  Stała  kontrola  drogi  rowero
wej  przy  ul.  Daszyńskiego.  Do 
27.3. nałożono  3 mandaty  karne, 
na  sumę  70 zł. 

23.3.  —  Kontrolowano drogę na 
Równicę.  Ukarano  kierowcę  au
tobusu mandatem w wysokości 20 
zł  za  nieprzestrzeganie  zakazu 
wjazdu. 

—  Uniemożliwiano  handel  alko
holem  obywatelowi  Słowacji przy 
budynku  Szpitala  Uzdrowisko
wego. 

24.3.  —  Kontrolowano  dojazd 
do wyciągu na Poniwcu.  Ukarano 

3 kierowców mandatami  karnymi 
na  sumę  60 zł.  za  nieprzestrzega
nie  zakazu  wjazdu. 

2 53  —  Wspólnie  z  Policją  za
trzymano  mieszkankę  Bażano
wic, która próbowała zapłacić fał
szywym  banknotem  w  sklepie 
RTV  przy  ul.  Partyzantów. 

—  Kontrolowano  przestrzega
nie  zakazu  zatrzymywania  się 
na  ul.  A.  Brody  od  os.  Manha
tan  do  targowiska.  Nałożono 
1  mandat  karny  w  wys.  50  zł. 
Udzielono upomnienia dwóm kie

263  —  Kontrolowano porządek 
na  osiedlach  Centrum  i Cieszyńs
kim. 

—  Sprawdzano  stan  oświetlenia 
ul. Daszyńskiego.  Stwierdzono, iż 
droga  nie jest  oświetlona  od  dys
koteki  „Mirage  2000"  do  „Ku 
źni".  Powiadomiono  UM. 

273.  —  Kontrola  bulwarów 
nadwiślańskich  w  godz.  wieczor
nych.  Stwierdzono  uszkodzenie 
kilk u  lamp.  Powiadomiono  UM. 

(mn) 

TO  i  OWO 
°Ko2L,cY 

Pociąg  graniczny  kursujący  na 
trasie  CieszynCzeski  Cieszyn 
jest  deficytowy.  Jedynie  w  dni 
targowe  liczba  pasażerów  roś
nie. W środy i w soboty  korzys
ta  z niego  500—600  osób,  głó
wnie  Czechów  powracających 
z dużymi  zakupami.  Bilet  kosz
tuje  56  gr  lub  6  kc. 

Od  roku  w  Cieszynie  działa 
Ko ł o  Polskiego  Stowarzysze
nia  Pomocy  Dzieciom  Cho
rym  na  astmę  i  alergię.  Liczy 
ki lkadziesiąt  osób.  Dyżury  są 
pełn ione  w  Przychodni  nr  1. 

*

W  Pruchnej  nadano  nazwy 
ul icom.  Zgodnie  z  uchwałą 
Rady  Miejskiej w  Strumieniu, 
we  wsi  tej  powsta ło  68  ulic. 
Nazwy  są  różne:  od  Łąkowej 
i  Brzozowej  po  Sezamkową 
i  N o we  Chałupy. 

  *
W  naszym  regionie  Ko ł a  Pol

skiego  Związku  Emery tów, 
Rencistów  i  Inwal idów  fun
kcjonują  w  Wiśle,  Ust ron iu, 
Skoczowie,  Chybiu,  Stru
mieniu  i  Zebrzydowicach. 
W  Cieszynie  zna jdu je  się  Od
dział  Miejski.  Wszystkie  wy
różniają  się  dużą  aktywnoś
cią. 

Zespół  Teatra lny  dzia ła jący 
przy  paraf ii  św.  Elżbiety 
w  Cieszynie,  wystawił  kolejny 
raz  Mister ium  Męki  Pańskiej. 
Teatr  pękał  w  szwach  podczas 
każdego  z  czterech  przedsta

wień  i  doda tkowego  piątego. 
Widzowie  zjeżdżali  z  różnych 
stron  Polski,  by  obejrzeć  Mis
ter ium  w  znakomi tym  wyko
nan iu  120  ar tystów  —  amato
rów.  Tea tr  prowadzi  siostra 
elżbietanka  Jadwiga. 

  *  * 
120 chorych  przebywa  w  szpi
talu  D o mu  Pomocy,  prowa
dzonym  w  Cieszynie  przez 
o jców  Bon i f ra t rów.  Zna j
du je  się  on  na  terenie  klasz
toru,  k tó ry  wybudowano 
w  1700  r. 

(nik) 
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Co panią skłoniło do  napisania 
książki? 
Już  jako  mała  dziewczynka 
podjęłam  tę  decyzję.  Było  to 
związane  z  moimi  trudnymi 
przeżyciami  —  odkryłam,  że 
jestem  adoptowanym  dziec
kiem  i bardzo  mnie  to  zabola
ło. Poza  tym od dziecka  byłam 
wielką  romantyczką,  czyta
łam  dużo  książek  i  żyłam 
w  trochę  nierealnym  świecie. 
Chciałam się wyłączyć z szaro
ści,  która  mnie  otaczała,  sia
dałam  na  drzewach,  tak  żeby 
nikt  mnie  nie  widział  i  czyta
łam.  Uciekałam  w  inny  kolo
rowy,  bajkowy  świat.  Posta
nowiłam,  że  kiedyś  napiszę 
książkę  o  swoich  przeżyciach, 
marzeniach,  sposobie  myśle
nia  jako  dziecka.  Dorośli  po
strzegają  dzieci  jako  istoty, 
których  nie  można  traktować 
poważnie.  Ja  się  czułam  po
ważna. 

Czy  pisała  pani  pamiętnik,  ro
biła jakieś notatki , bo z czasów 
dziecięcych  niewiele  zostaje 
w  pamięci? 
W  czasie  pisania  książki  od
kryłam,  że mam  bardzo  dziw
ną  pamięć.  Gdy  pracowałam 
z koleżanką  nad  książką  i trze
ba  było  wrócić  bardzo  daleko 
w  przeszłość  okazało  się,  że 
pamiętam  wiele  szczegółów, 
nawet  zapachy,  kolory.  Dos
konale  zachował  się  w  mojej 
pamięci  czas,  gdy  w wieku  3,4 
lat siadałam  na kolanach  Gus
tawa  Morcinka.  Był  naszym 
sąsiadem,  ale  chciał  bym  go 
nazywała wujkiem.  Przesiady
wałam  w  jego  domu  całymi 
dniami.  On  nauczył  mnie  czy
tać  i  zaraził  miłością  do  ksią
żek. Pamiętam  doskonale  jego 
gabinecik  w  Skoczowie:  starą 
maszynę,  psa,  kota.  Przyjeż
dżali  do  niego  pisarze,  poeci, 
malarze, muzycy,  a j a —  mały 
berbeć,  chłonęłam  tę  artysty
czną  atmosferę i dużo z niej we 
mnie  zostało.  Żeby  sprawdzić 
czy  rzeczywiście  pamięć  mnie 
nie  zawodzi,  pytałam  mamę. 
Okazało  się  że  wszystko  było 
tak  jak  zapamiętałam  i  tak 
opisuję  to  w  książce. 
Jako  nastolatkę  nie  opuściła 
pani  chęć  pisania? 
Nie,  wtedy  też  towarzyszy 
nam dużo przeżyć,  romansów. 
Poza  tym  spojrzenie  na  rze
czywistość polityczną  skłania
ło  do  pisania. 

Czy  w tak  młodym  wieku  była 
pani  świadoma  sytuacji  polity 
cznej   w naszym  kraju ? 
Tak,  ponieważ  siedziałam 

w  niej  po  uszy.  Byłam  działa
czką  z  przekonania.  Rodzice 
bardzo  to przeżywali,  bo mieli 
zupełnie  inne  poglądy,  a  ja 
pięłam  się po  stopniach  karie
ry organizacyjnej w ZMS.  Peł
niłam  wiele funkcji, bo  dosko
nale  wykorzystywano  moje 
cechy przywódcze.  Widziałam 
jednak  fałsz i hipokryzję,  z je
dnej  strony  mówienie  o  lep
szym,  sprawiedliwym  życiu, 
a  z  drugiej  szara  rzeczywis
tość. W  końcu  nie  wiedziałam 
już  komu  wierzyć  i  ufać.  Gdy 
miała  18 lat wszystko się zmie

niło  —  zostałam  chrześcijan
ką.  Mój  styl  życia  całkowicie 
się  zmienił.  Myślenie,  pracę, 
zaangażowanie  skierowałam 
w inną  stronę. Późnej, w latach 
70tych, pracując jako  nauczy
cielka, przekonałam  się na wła
snej  skórze,  że  niechęć  do  słu
sznego  kierunku  była  przyczy
ną  wielu  problemów. 
A kiedy  faktycznie zaczęła  po
wstawać  książka? 
W  1988  roku  zaczęłam  nagry
wać  książkę  na  kasety.  Pisząc 
trzeba  założyć  sobie  jakiś  cel, 
opracować  strukturę,  zasta
nowić  się  co  chce  się  w  niej 
zawrzeć,  podzielić na  rozdzia
ły.  Potem  zaczyna  się  praca 
badawcza.  W  założeniu 
w  książce  miała  się  znaleźć 
historia Polski, musiałam  więc 
pewne  rzeczy  sobie  przypom
nieć  uściślić  fakty,  daty. 
Chciałam  np.  poruszyć  spra
wę  Katynia,  o  której  dowie
działam  się  od  ojca. 
Nie  jest  to  więc  tylk o  historia 
Polski  widziana  oczami  nasto
latki ,  ale  przedstawienie  na
szych  dziejów  całościowo. 

Muszę  wrócić  do  powodów 
dla  których  ta  książka  po
wstała.  Ponieważ  pisałam  dla 
odbiorcy  z zewnątrz moim  ce
lem  było pokazywanie  historii 
Polski  w  przystępny  sposób. 
Szczególnie  natomiast  sku
piam  się  na  wydarzeniach, 
których  sama  byłam  świad
kiem,  a  więc  na  naszych  po
wojennych  dziejach. 
Na  spotkaniu  w  Muzeum  po
wiedziała  pani,  że  trzeba  mieć 
marzenia, one nic nie  kosztują. 
Czy pani marzenia się spełniły? 
Przez  napisanie  tej  książki 

— tak. Trudno  to określić,  ale 
ona  cały  czas  była  we  mnie. 
Chciałam  to wyrzucić, bo  było 
mi  z  tym  ciężko.  Po  pierwsze 
ciągle  brakowało  mi  czasu, 
a  po  drugie  zdawałam  sobie 
sprawę,  że  nie  będę  pisać  po 
polsku  i  musiałam  znaleźć 
osobę anglojęzyczną, która  by 
mi pomogła.  W języku  angiel
skim  używa  się  określenia 
„gost  writer".  Ja jestem  głów
nym  autorem,  a  ona  współ
autorem  wspierającym  języ
kowo. 
Jak doszło do spotkania z Sarą 
BRUCE? 
Przez  przypadek.  Była  u  mnie 
znajoma  z  Holandii,  której 
zwierzyłam  się  z  kłopotów 
z  poszukiwaniem  współauto
ra.  Po chwili  rozmowy  stwier
dziła,  że chyba  zna  kogoś  od
powiedniego,  bo jak  mnie  słu
cha  to  ma  wrażenie,  że  roz
mawia  z  Sarą.  Dwa  lata  póź
niej  spotkałam  się  z Sarą  i  od 
razu  wiedziałam,  że  to jest  to. 
Niestety  nasze  kontakty  były 
utrudnione,  bo  mieszkała 
w  Australii,  na  Filipinach, 

w  HongKongu.  Zbierałam 
materiały  na  kasetach,  ona 
podawała  pewne  wskazówki 
przez  telefon. W  sumie  nagra
łyśmy  około  160  kaset  mag
netofonowych. 
Jest  pani  bardzo  zaangażowa
na w pracę z dziećmi  i młodzie
żą. 
Niedawno  zarejestrowałam 
swoje  Towarzystwo  „Tęczo
wy  ogród",  które  ma  na  celu 
popieranie  dobrych  inicjatyw. 
W  statucie  jest  to  określone 
jako  wszechstronne  wspiera
nie dzieci  i młodzieży,  a  także 
nauczycieli  i  rodziców,  którzy 
wśród  nich  pracują.  Chcę  po
ruuszać  sprawy  duchowe  jed
nocześnie  ucząc języka  angiel
skiego.  Chciałabym  otworzyć 
wypożyczalnię  ciekawych 
książek,  kaset  video,  zorgani
zować klub, do  którego  mógł
by  przyjść  każdy  młody  czło
wiek  i  po  prostu  porozma
wiać.  Oni  mają  tyle pytań  i je
śli  nie  odpowiedzą  im  rodzice 
albo nauczyciele,  to  będą  szu
kać  gdzie  indziej. W  Ustroniu 
dzieci  i  młodzież  nie  mają 
gdzie  się  spotykać,  pozostaje 
im  tylko  dyskoteka  i  alkohol. 
Na  spotkaniu  powiedziała  pani 
także,  że wydanie książki o so
bie,  w  Ustroniu  to  ryzykowne 
posunięcie. 
Tak  i  to  z  wielu  powodów. 
Byłam  bardzo  szczera  w  tej 
książce.  Musiałam  więc  po
zmieniać  nazwiska,  płeć,  tak 
żeby  nikogo  nie  zranić.  Ale 
jeśli miało  to być  autentyczne, 
musiałam  użyć  konkretnych 
przykładów.  Ustroniacy  mog
liby  zapytać  dlaczego  ona  na
pisała  książkę  o  sobie? To  nie 
jest  o  mnie!  Jeśli  w  książce 
chcemy  sprzedać  np.  historię, 
łatwiej  to  zrobić,  gdy  oparta 
jest  na  życiu  konkretnej  oso
by.  Mogłam  udawać,  że  piszę 
o  kimś  innym,  ale  moje  życie 
było  naprawdę  pasjonujące. 
Znając jednak  moje  otoczenie 
myślę,  że  wielu  może  mi  za
rzucić i niektórzy już  to  zrobi
li ,  że  chcę  wynieść  siebie  na 
piedestał,  reklamować.  Trze
ba  też wziąć pod  uwagę  zwyk
łą  ludzką  zazdrość.  Może  gdy
bym  była  z jakiegoś  dobrego 
domu?  Al e  ona  i  książka!? 
Czyli  w najbliższym  czasie  nie 
możemy  spodziewać  się  prze
kładu? 
W  Denver  w  USA  uczestni
czyłam  w  targach  książki. 
Moj ą  zainteresowało  się  kilku 
wydawców  i jest już  tłumaczo

(cd.  na  str.  5) 

PISANE  SERCEM 

Autorka  książki  razem  z dziećmi  /  San  Diego. 
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PISAIME  SERCEM 
(cd.  ze sir.  4) 

Fot.  W.  Suchta 

ZŁOTE  GODY 
Dnia  21 marca  1996 r. w Urzędzie  Stanu  Cywilnego  w  Ustro

niu  odbyła  się  uroczystość  wręczenia  Medali  za  Długoletnie 
Pożycie  Małżeńskie  przyznanych  przez  Prezydenta  RP. 
Wręczono  je  10 parom  małżeńskim  z  Ustronia.  Państwu: 
Annie i Władysławowi  Richert, Annie  i Andrzejowi  Kral,  Annie 
i Antoniemu  Michalskim,  Annie  i  Wilhelmowi  Żmija,  Walerii 
i  Zygmuntowi  Steć,  Franciszce  i  Stanisławowi  Pikoń,  Janinie 
i Józefowi Balcar, Agnieszce i Ludwikowi  Stec, Helenie i  Maria
nowi  Zdrodowskim,  Annie  i  Józefowi  Sajan. 
Medale  wręczono  także  Panu  Antoniemu  Ogrockiemu.  Deko
racji  dokonali:  burmistrz  Kazimierz  Hanus  i  jego  zastępca 
Tadeusz Duda. Odznaczeni  otrzymali  kwiaty, dyplomy i upomi
nki.  W  uroczystości  licznie  uczestniczyły  rodziny  Jubilatów. 
Umili ł  ją  występ  zespołu  regionalnego  Oswalda  Szczurka. 
Uroczystość przygotował  i prowadził  kierownik  USC  w  Ustro
niu  Jerzy  Grigorjew.  Tą  drogą  kier.  USC  w  Ustroniu  dziękuje 
koleżankom  i  kolegom  z  UM  za  pomoc  w  organizacji.  Jedno
cześnie  przypomina,  że  zdjęcia  można  zakupić  w PHU  „Foto
land"  w  Ustroniu  ul. A.  Brody  2,  a  informacje dotyczące  kaset 
z  nagraniami,  uzyskać  można  w  Centralnej  Recepcji. 

Jerzy  Grigorjew 

WYPOŻYCZALNIA  D C M  A " 
  f / n E I \ I H 

Życzy  wszystkim  swoim  klientom 
pogodnych  i  spokojnych 

Świąt  Wielkanocnych 
^ ^  .  .  iT  .  :  '  ; 

na na  4 języki m.in.  hiszpański, 
niemiecki.  Mój  kolega,  filolog 

j  chce przetłumaczyć  ją  na  język 
polski.  Sam  zresztą  w  książce 
występuje. Jego ojciec miał duży 
wpływ na moje życie, był profe

|  sorem,  uczył  mnie  też  gry  na 
skrzypcach.  Tak  więc  tłumacz 
jest  gotowy  do  pracy,  ale  ja 
czekam  aż  nadejdzie  odpowie
dni  czas. 
Jak  doszło  do  tego,  że  znalazła 
pani  tak  dobrego  wydawcę? 
Miałam  całą  listę  większych 
i mniejszych wydawców angiels
kich.  Koleżanka  radziła,  żeby 
zacząć  od  tych  mniej  znaczą
cych,  ale  pomyślałam  sobie,  że 
nie  zaszkodzi  spróbować.  Jak 
odrzucą  lepsi  to  poślemy  do 
skromniejszych.  Trudno  to  wy
razić,  ale  wiem,  że  stworzyłam 
coś dobrego  i to  nie jest  pycha. 
Przyłożyłam się do tego porząd
nie, wiele lat poświęciłam  książ
ce i jest napisana  sercem.  Dlate
go  chciałam,  żeby  się  dostała 
w dobre  ręce. Sara  powiedziała, 
że  najlepszym  wydawcą  jest 
„HODDER  AND  STOUGH
TON", a jego dodatkowym  atu
tem był zasięg na wszystkie  kra
je anglojęzyczne. W styczniu  na
pisaliśmy do niego  przedstawia
jąc  cel  książki,  strukturę,  treść 
i czekałyśmy.  Dostałyśmy  obie
cujące pismo,  w  którym  wyra
żono opinię, że książka wygląda 
na  bardzo  interesującą,  ale  de
cyzję podejmą  po  spotkaniu  ze 
mną.  Spotkanie  odbyło  się 
w maju w Londynie.  Wałkowa
no mnie przez trzy godziny,  mu
siałam  opowiadać  najdrobniej
sze  szczegóły  o  książce  i  przed
stawić wszystkie  jej  aspekty.  Po 
tej  rozmowie  zapadła  decyzja, 
że  przyjmują.  To  było  3  lata 
przed  ukazaniem  się  książki. 
Wspomniała  pani  również,  że 
książka miała nie mieć  ostatnie
go  rozdziału. 
Ostatnie  rozdziały pisałam  wła
ściwie  w  łóżku.  Bardzo  choro
wałam, przechodziłam  operację 
za  operacją. Ostatnia  była  bar
dzo  ryzykowna  i  zdawałam  so
bie  sprawę  idąc  do  kliniki ,  że 
mogę nie wrócić, poinformowa

USTROŃ  MANHATAN 
Polecamy  piwo z browarów  Tychy  i  Cieszyn 

łam Sarę o zapisie w kontrakcie, 
który mówił, że w razie gdybym 
nie  przeżyła  może  wydać  naszą 
książkę.  Gdy  wróciłam  ze  szpi
tala,  wydawca  zaproponował 
by  napisać  jeszcze  jeden  roz
dział.  Po  tej  operacji  zmieniło 
się  moje  spojrzenie  na  życie. 
Zaczęłam  sobie  cenić  każdą 
chwilę.  Gdy  leżałam  w  klinice 
cały czas miałam  nadzieję, że to 
nie jest  mój ostatni  dzień.  Będę 
robiła  wszystko,  żeby  żyć  jesz
cze bardziej dla  innych,  a szcze
gólnie  dla  dzieci  i  młodzieży. 
Jakie  błędy  najczęściej   popeł
niają  dorośli  w  stosunku  do 
dzieci? 
Największym  błędem  jest  trak
towanie  dzieci  jedynie  jako  de
korację  rodziny,  jako  istoty, 
które nie mogą mieć poważnego 
spojrzenia  na  życie,  problemy 
duchowe,  emocjonalne.  Nie 
rozmawianie  z  nimi,  bo  są  za 
małe,  lub  mówienie  przy  nich 
0  wszystkim,  bo  i  tak  nie  po
trafią zrozumieć.  Nawet  bardzo 
małe  dzieci  rozumieją,  wyczu
wają, czasem  podświadomie  at
mosferę, uczucia i to ma  bardzo 
duży  wpływ  na  nie.  Zaniedbuje 
się początki,  a  one  mają  wpływ 
na  całe  życie.  Ci  którzy  inwes
tują w dzieci w pierwszym  okre
sie ich życia, czasem poświęcają 
swoją  karierę,  inwestują  w  ży
cie.  Zostawianie  dzieci  z  kim
kolwiek,  oddawanie  ich  do 
przechowalni  ma  wielki  wpływ 
na  ich emocje. Do  piątego  roku 
życia  dzieje  się  więcej  w  życiu 
dziecka niż przez całe późniejsze 
dzieciństwo.  Dziecko  musi  od
czuwać,  że jest  priorytetem,  to 
jest jak  balsam, który spływa na 
całe  ciało  i  duszę.  To  jest  roś
lina,  która  potrzebuje wyjątko
wego  traktowania,  pielęgnacji, 
specjalnego  słońca,  po  prostu 
miłości. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:Monik a  Niemiec 

Prawdopodobnie  wkrótce  uda 
się  podpisać  stosowne  umowy 
1  książka  „Adopted  by  God" 
będzie  dostępna  w  Polsce  w  j. 
angielskim,  w  lipcu  1996. 
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22  marca  w  Muzeum  Hutn ic twa  i  Kuźnictwa  odbyło  się 
spotkanie  z autorami  „Słownika  gwarowego"  połączone  z  pro
mocyjną  sprzedażą  tej d ługo  oczekiwanej publ ikacj i. Na  wstępie 
prezes  Towarzystwa  Mi łośników  Ustron ia  —  Stanisław  Nie
mczyk  powitał  gości,  wśród  których  byli  przedstawiciele  obu 
paraf i i, w  osobach  księdza  Anton iego  Sapoty  i Henryka  Czem
bora. 

D r  Jadwiga  Wronicz  wyjaśni ła,  że  okres  10  lat,  w  czasie 
którego  powstawał  słownik  nie  jest  duży,  gdyż  tego  typu 
publikacje,  obrazu jące  żywy  język,  powsta ją  bardzo  długo. 
Autor  „Słownika  Kaszubsk iego"  poświęcił  całe  życie  na  jego 
stworzenie.  G dy  podczas  wojny  zebrany  mater iał  uległ  znisz
czeniu,  zaczął  od  nowa  swoją  żmudną  pracę.  W  czasie  po
wstawania  słownika  naszej  gwary  Jadwiga  Wronicz  86  razy 
przyjeżdżała  do  Ust ron ia  czy  Wisły  i  mówi,  że  zdarzały  się 
chwile  zwątpienia,  a  pod  koniec  zmęczenie  wszystkim  dawało 
się we  znaki. —  Język  naturalny  jest  językiem  żywym  i cały  czas 
się  rozwija.  —  mówi ła  wspó łautorka  słownika  —  Jedne  słowa 
zamierają  i  obserwujemy  ogromny  zanik  słownictwa  znanego 
jeszcze naszemu  pokoleniu  lub naszym  rodzicom,  ale  jednocześnie 
powstają  nowe  wyrazy  —  język  żyje. 
Dobrym  przyk ładem  jest  słowo  „n ieskorniczek"  oznaczające 
autobus.  Jego  powstanie  zaobserwowała  pani  dok tor  na  przy
stanku  autobusowym  w  Koniakowie.  Oczywiście  nie jest  rzeczą 
pewną,  że  to  określenie  się  przyjmie,  ale  jego  zaistnienie 
dowodzi,  że gwara jest dos tosowywana  do  życia  ludzi,  którzy  się 
nią  posługują. 

W  pierwszej części  swojego  wystąpienia  Jan  K rop  opowiadał 
0  pracy  nad  słownikiem,  opracowywaniu  liszek.  Autorzy  nie
cierpliwie czekali na  moment,  kiedy można  będzie już  zakończyć 
etap  zbierania  mater ia łu,  a  tu  ciągle jeszcze  ktoś dorzucał  swoje 
trzy  grosze.  Ostatecznie  pod ję to  decyzję,  że  nic  już  będzie 
przy jmowane.  I wtedy  do drzwi  gabinetu  Jana  K ropa  w  wiślańs
kiej  szkole  c ichuteńko  zapukali  —  Basia,  Mary lka  i  Jurek 
Majętn i.  Przeprosili  grzecznie  i  przedstawili  bardzo  ciekawy 
zbiór  słów  gwarowych. 
—  Słuchejcie  ludzie —  mówił,  na  następnym  spotkaniu  autorów 
Jan  Krop  —  myślcie  se  co  chcecie,  ale  j o  tego  odchynąć  ni 
mogym. Tam je moc  starych  słów z dziedzin,  kaj dobre  gospodar
SLwi było —  kónie,  fórszpónt  i insze wieca.  Oczywiście  zawartość 
kajecika  Władysława  Majętnego  została  przyjęta,  a  w  Muzeum 
złożono  mu  serdeczne  podziękowania  za  współpracę. 

Jan  K r op  mówił  także  o  podziale  Śląska  Cieszyńskiego,  ale 
jednocześnie  wyraził  radość  z powodu  starannego  kultywowa
nia  tradycji,  w  tym  językowych  po  obu  stronach  Olzy.  Jej  rola 
1  funkc jonowanie  jest  jednak  różne.  Postawił  tezę,  której  jest 
gotów  bronić  zaciekle nawet  przed  wybitnymi  językoznawcami, 
że  skoro  gwara  na  Zaolziu  funkc jonu je  w  kręgach  ludzi 
wykształconych,  jest  na  co  dzień  używana  przez  inteligencję,  to 
przeniknęły do  gwary  środki  poetyckie  i jest  ona  podniesiona  do 
rangi  języka  artystycznego.  Zmianę  j aka  dokona ła  się  w  poezji 
tworzonej  gwarą  po  drugiej  stronie  granicy  pokazał  Jan  K rop 
na  przykładzie  wierszy  dwóch  poetów.  Prosty,  ale  urokliwy 
język  Jana  Kubisza  dosadnie  i  bardzo  realnie  obrazuje  życie 
—  ,,Hej!  Muzyko  grej  mi  grej.  Hej!  Gospodzko  kwitu  dej,  bo  jo 
bede  dzisio  pił,  aż  krew  szpluchnie  mi  ze  żył."  Władysław  Młynek 

Fot.  W.  Suchta 
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RESTAURACJ A  DRINK  BAR 

zaprasza do wspólne j zabawy 
i zaspokojeni a  każdeg o głod u 

POLECAMY : 

SPECJALNOŚ Ć    DYSKOTEKI 

Fot.  W.  Suchta 

w  swoim  poemacie  przedstawia  życie  ludzi  zaprzęgniętych 
w  kierat  czasu  wyznaczany  porami  roku,  wciągniętych  w  tryby 
uroczystości  kościelnych,  obrzędowości,  zniewolonych  przez 
pracę.  Jednak  słownictwo  jak iego  używa,  epitety,  porównania, 
śmiałe  metafory  tworzą  najwyższej  klasy  poezję  —  „ dziewka 
swój  smutny  śmiych  rozchybowała  widłami  po  ugorze". 
Józef  Twardzik  mówił  o  opracowaniu  „N iknących  zawodów" 
przez Jana  Probosza.  Podkreśli ł,  że tak jak  n iektóre słowa  naszej 
gwary  zanikają  i  ich  zachowaniu  służy  „Słownik  gwarowy", 
podobnie  dzieje  się  w  innych  aspektach  życia.  Następnie 
wysłuchaliśmy  f ragmentu  listu  kap i tana  żeglugi  wielkiej, w  któ
rym  zawarte są  szczere podziękowania  za słownik  i  zapewnienie, 
że już  szuka  słówek  do  następnego  wydania. 

Dziynkujymy  wam  chłapcy  i  dziełuszki. 
Mon ika  Niemiec 

Spokojnych  i  radosnych 
Świąt  Wielkanocnych 
zyczy  swoim  Klintom 

zapraszamy!! ! 



Wydział  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu  Miejskiego 
w Ustroniu  z a p r a s za  wszystkich  zainteresowanych  rolników na 
wykład  „Prawidłowy  odchów  cieląt  preparatami  mlekozastępczymi", 
który  poprowadzi  pracownik  Wojewódzkiego  Ośrodka  Doradztwa 
Rolniczego,  który  odbędzie  się  w  sali  nr  24  UM  Ustroń  w dniu  11 
kwietnia  (czwartek)  o godz.  10tej. 
Ponadto  pracownik  Stacji  RolnoChemicznej  w Gliwicach  omówi 
i  poda  termin  pobierania  prób  glebowych  w  celu  przeprowadzenia 
badań zasobności gleb na zawartość składników mineralnych. Wszyst
kich zainteresowanych  rolników wykładem  a także przeprowadzeniem 
badań  gleby w gospodarstwach  z a p r a s z a m y. 

* *  * 

W dniu  10.04 (środa) w budynku  OSP w Nierodzimiu  o godz. 17tej 
odbędzie  się  spotkanie  pracownika  Stacji  RolnoChemicznej  z rol
nikami w celu omówienia pobierania prób glebowych  i przeprowadze
nia badań  zasobności  gleb na  zawartość  składników  mineralnych. 

Urząd  Miejski  zawiadamia,  że  w  dniach  25  marca—21  kwietnia 
będzie nieczynna Lecznica dla Zwierząt w Ustroniu przy ul. Słonecz
nej  12.  Najbliższe  lecznice  to:  Ustroń  ul.  Bładnicka  10,  Wisła 
Jawornik  1, Brenna  Leśnica  12 a,  Cieszyn  ul. Bielska  3 a. 

Vadium w wysokości  10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie 
DW do  godz.  10.00 w dniu  przetargu. 
Termin  przetargu  ustala  się na dzień  9.04.1996  r. godz.  12.00. 
Pojazd  można  oglądać codziennie  od  7.00—15.00  w DW. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

H u rtowni a 

—

Zdrowych,  wesołych i pogodnych 

Świąt  Wielkanocnych 

tyczy  wszystkim  Ustroniakom 

kierownictwo i personel 

pawilonu meblowego 

na osiedl u  Manhata n 
Zapraszamy  na  zakupy 

Oferujemy dogodny system ratalny 

Wszystkim klientom radosnych 
i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

Ustroń, os.  Goje, ul.  Lipowczana 
Polecamy szeroki wybór oryginalnej kuchni włoskiej 

^

S P E C J A L N O Ś Ć:  L A S A G N E 
Uwaga:  łatwy  dojazd  od  ul.  Cieszyńskiej.  Parking. 

Z a p r a s z a m y ! !! 

Spokojnych  Świąt  Wielkanocnych 
mokrego  dyngusa 

klientom  i  przyjaciołom 
życzy 

UNIVERSA L 
BHHU 

Fot.  W.  Suchta 

P T  o k a z j i  Świąt  Wielkanocnych^^ 

Bar  „Kubuś " 
w Ustroniu,  ul. 3 Maj a  27 

składa  najserdeczniejsze  życze
nia  wszelkiej  pomyślności 
i  zaprasza  do  korzystania 

^^   z naszych  usług. 
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„Człowiek  ma  podstawowe  prawo  do  wolności,  równości 
i  odpowiednich  warunków  życia  w  środowisku  o  jakości 
pozwalającej  na  życie  w  godności  i  dobrobycie.  Ponosi  on 
zarazem  odpowiedzialność  za chronienie  i ulepszenie  środowis
ka  dla  obecnych  i  przyszłych  pokoleń"  —  ten  fragment  De
klaracji  Sztokholmskiej  z  1972  roku  stał  się  mottem  „Raportu 
o  stanie  środowiska  naturalnego  Ustronia".  Jak  powiedział  na 
początku  prezentacji,  w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa, 
prezes  ustrońskiego  Koła  Polskiego  Klubu  Ekologicznego 

Fot.  W.  Suchta 

—  Aleksander  Dorda,  najlepiej oddaje  ono  motywy  autorów. 
Na  spotkaniu  obecni  byli:  Burmistrz  Kazimierz  Hanus,  vce 
burmistrz Tadeusz  Duda, przewodniczący  Rady  Miejskiej Fran
ciszek  Korcz,  członek  Rady  Nadzorczej  Wojewódzkiego  Fun
duszu  Ochrony  Środowiska  Piotr  Rymarowicz,  vce  dyrektor 
Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Wojewódzkiego  Jan 
Załuski,  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska  Urszula 
Dedak,  Wojewódzki  Konserwator  Przyrody  Andrzej  Blarowski 
oraz  autorzy  artykułów,  które  ukazały  się  w  omawianej  pub
likacji , członkowie  PKE,  młodzież  szkolna  oraz  zainteresowani 
problemem  jakości  naszego  środowiska. 
—  To,  że  jesteśmy  miastem  uzdrowiskowym  nie  znaczy,  że  bez 
względu na wszystko nim zostaniemy. Raport ma być podstawą  do 
codziennej pracy dla władz miasta  i wszystkich jego  mieszkańców. 
—  mówił  A .  Dorda,  a  następnie  poprosił  Zygmunta  Białasa 
0 merytoryczne  przedstawienie wydawnictwa,  które  rozpoczęło 
się  słowami: 
—  Interpretacje  mogą  być  różne,  ale  raport  napisany  został 
obiektywnie  —  mówił  Z.  Białas.  Zwrócił  też  uwagę  na  znaj
dujący się w wydawnictwie  przedruk  raportu  z roku  1990 i fakt, 
że  część  zadań  wymienionych  jako  niezbędne  dla  zachowania 
obecnego  stanu  środowiska  zostało  przynajmniej  częściowo 
zrealizowanych  i  są  ralizowane  nadal  (18  z  34  punktów)  oraz 
polecił  rozpoczęcie  lektury  niejako  od  końca.  Wyraził  uznanie 
dla  władz  miasta  za  to,  że  podejmują  konkretne  działania  na 
rzecz  zachowania  w  dobrym  stanie  środowiska  naturalnego 
1 liczą się z głosem ekologów, a także dla mieszkańców  Ustronia, 
dzięki  którym  mogliśmy  stać  się  krajowymi  pionierami  w  seg
regowaniu  śmieci.  Nie  można  oczywiście  popadać  w  zbytni 
optymizm,  ponieważ  istnieje  wiele  kwestii  nierozwiązanych. 
Wśród  najbardziej  uciążliwych  czynników  Zygmunt  Białas 
wymienił  trzy:  brak  obwodnicy,  brak  mechanizmów,  które 
pozwoliłyby  ludziom  mniej  zamożnym  podłączenie  do  kolek
torów  oraz  bardzo  zły  stan  powietrza  w  okresie  zimowym 
spowodowany  ogrzewniem  niskogatunkowymi  surowcami.  Na 
koniec podziękował  instytucjom, dzięki którym  wydano  raport: 
Wojewódzkiemu  Funduszowi  Ochrony Środowiska  i Gospoda
rki  Wodnej  w  BielskuBiałej  oraz  Urzędowi  Miejskiemu 
w  Ustroniu.  Zaznaczył  jednak,  że  pieniądze  wyłożone  przez 
władze  miasta  nie  wpłynęły  na  ocenę  ich  działalności,  gdyż 
otrzymano  je  po  ukończeniu  prac  nad  raportem. 

Burmistrz  —  Kazimierz  Hanus  odniósł  się do  wyrażonej  na 
spotkaniu obawy, że publikacja stanie się antyreklamą  uzdrowi
ska. 
—  Rzetelne  mówienie o stanie  środowiska  jest  promocją  miasta. 
Goście mają  pewność,  że  niczego  nie  ukrywamy.  —  dodał  także 

— Nie wpadając w samouwielbienie  można  powiedzieć, że  władze 
miasta dbają o jakość środowiska. Najlepszym dowodem jest  fakt, 
iż  ludzie  do  nas  przyjeżdżają  i  czasem  nawet  lepiej  postrzegają 
Ustroń  niż  jego  mieszkańcy. 

Krzysztof Marciniuk  z „Głosu  Ziemi  Cieszyńskiej"  skierował 
pytanie do  Jana  Sztefka na  temat  kompostowni.  Z  odpowiedzi 
dowiedzieliśmy  się  że  w  Ustroniu  jest  sporo  materiału  do 
kompostowania  —  odpady  z  zieleni  miejskiej,  liście,  ścięta 
trawa,  rozdrobnione  gałęzie  i  borowina  pozabiegowa  z  uzdro
wiskowego Zakładu  Przyrodoleczniczego.  Otrzymany  kompost 
stanowiłby  idealny  nawóz  do  parków  lub  materiał  do  rekul
tywacji zniszczonych  terenów. Jeśli  uda  się wyasygnować  więk
szą  sumę  powstanie  nowoczesna  kompostownia,  w  której 
materia  ulega  przeróbce  w  ciągu  10  dni.  Przy  skromniejszych 
środkach  —  tradycyjna,  ale  wtedy  trzeba  przeznaczyć  na  to 
większą  przestrzeń  i  liczyć  się  z długim  okresem  przeróbki. 

Urszula  Dedak  serdecznie  podziękowała  ustrońskiemu  Kołu 
PKE  za  solidną  publikację  i  przyznała,  że  zdumiała  ją  ilość 
zebranego  materiału  przez  tak  małą  gminę.  Niemiłym  za
skoczeniem  były dla  niej dane  o stanie hałasu,  zawarte w  rapor
cie.  Czytamy  w  nim:  „Największe  natężenie  poziomu  hałasu 
mierzone jest przy głównym  ciągu komunikacyjnym  —  mierzo
ny  poziom  hałasu  był  od  24  do  ponad  31  dB,  czyli  o  6078% 
większy od dopuszczalnej normy."  Przekroczenia  występują  też 
na  terenie  osiedli  mieszkaniowych  i  w  strefie  A  ochrony 
uzdrowiskowej  —  na  Zawodziu,  gdzie  dodatkowo  notuje  się 
systematyczny,  choć  niewielki  wzrost  mierzonego  poziomu 
hałasu. 

Franciszek  Korcz,  w  swojej  wypowiedzi,  poruszył  problem 
przeniesienia  i  modernizacji  stacji  przeładunkowej  odpadów. 
Niestety  bardzo  napięty  budżet  nie  pozwala  na  razie  na 
realizację  planów.  Zapewnił  natomiast,  że  „dwupasmówka" 
będzie ukończona  za 2 lata, choć  rozwiąże to problem  zanieczy
szczenia  powietrza  i  hałasu  tylko  w  30%.  Aby  rozwiązać  go 
ostatecznie  trzeba  stworzyć  dodatkowo  odpowiedni  system 
komunikacji  wewnętrznej. 

Dyrektor  Szpitala  Uzdrowiskowego  —  Emil  Fober  podkreś
lił , że nasza  egzystencja jako  uzdrowiska  nie jest  pewna.  —  Nie 
możemy  liczyć  na  to,  że  państwo  ciągle  będzie  utrzymywać  800 
miejsc,  a  koszty  funkcjonowania  szpitala  są  olbrzymie.  Tylko 
w ostatnim  miesiący  zapłaciliśmy  miliard  złotych  za  gaz.  Nie  da 
się oddzielić  ekonomii  od  ekologii  i jedynie  dzięki  ekologii  może 
istnieć  uzdrowisko.  Wspomniał  także  o jednym  z  największych 
ekologicznych  sukcesów  Ustronia,  tj .  pozbywaniu  się  solanek 
pozabiegowych.  Tego  typu  rozwiązanie  zastosowane  zostało 
dzięki  Zygmuntowi  Białasowi,  naszym  ekologom  i  zawierzeniu 
ich  racji  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska. 

Monika  Niemiec 

AUTORYZACHA  FUJI  FILM  POLSKA 
DYSTRYBUCJA  WYROBÓW  FUJI  FILM 
SPRZEDAŻ  HURTOWA  I  DETALICZNA 

Z  okazji Świąt Wielkanocnych 
Składamy P. T. Klientom 
najserdeczniejsze życzenia 
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Przyjście prawdziwej  wiosny  w  tym  roku  opóźnia  się i zdaje
my  sobie  wszyscy  sprawę,  że okres  przeznaczony  na  sprzątanie 
swoich  obejść,  dróg,  chodników,  rowów  a  także  naszych 
mieszkań  będzie  bardzo  krótki. 
Prosimy  Was  o  przygotowanie  się  do  posprzątania  swoich 
obejść, do  naprawy  ogrodzeń i elewacji a także  do  ukwiecenia 
Waszych ogródków, balkonów  i parapetów  okiennych. Co  roku 
wygląd  estetyczny  naszego  miasta  poprawia  się,  bo  lubimy 
czerpać dobre  wzorce  od  sąsiadów,  którzy  parę  lat  temu  zaczęli 
dbać o wygląd  swoich  posesji. 
Prosimy  Was  również,  by  znanym  i kultywowanym  zwyczajem 
mieszkańców  Śląska  Cieszyńskiego  pomogli  Państwo  w  sprzą
taniu  i naprawach  tym  sąsiadom  czy  znajomym,  którzy  nie 
potrafią się do  tego zabrać. Czasami  wystarcza  tylko  odpowied
nie  słowo  zachęty. 
W  tym  roku  planujemy  zbiórkę  złomu  na  przełomie  kwietnia 
i  maja.  Organizacja  zbiórki  złomu  zmieni  się,  ale  o  tym 
poinformujemy Państwa  szczegółowo  w następnych  numerach 
„Gazety  Ustrońskiej". 
Zbliża się też dzień  22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi",  który jak  co 
roku  chcemy  uczcić  poprzez  sprzątanie  potoków,  lasów  przez 
młodzież  szkolną  i chętne  do  pracy  osoby  dorosłe. 
Na koniec, prosimy  również właścicieli obiektów  prowadzących 
działalność  gospodarczą,  zarządców  nieruchomości,  kierow
ników  budów o uregulowanie  umowami  wywozu  śmieci  z  pro
wadzonej działalności  gospodarczej.  Umowy  jak  i ilość  śmieci 
udokumentowana  fakturami  będą  w tym  roku  skrupulatnie 
kontrolowane. 

Jast  coraz  czyściej  w  naszym  mieście, 
ale  liczymy  na  to,  że  będzie  jeszcze  czyściej. 

Burmistrz  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

KRÓTKO O SEGREGACJI 
Są punkty do gromadzenia  surowców wtórnych,  gdzie z przy

jemnością  można  zaglądnąć  do  każdego  kontenera  i zobaczyć 
jak  okoliczni  mieszkańcy  traktują  poważnie  segregację  śmieci. 
Chcielibyśmy  tą  drogą  podziękować  im  za  troskę i pilnowanie 
porządku. 
Al e też są  takie miejsca z kontenerami  na  surowce wtórne,  gdzie 
nieraz  dwukrotnie  w ciągu  dnia  trzeba  zbierać  podrzucane 
śmieci, a zawartość  kontenerów  pozostawia  wiele do  życzenia. 
Otrzymaliście  Państwo  w  tym  roku  Kalendarzyk  Ochrony 
Środowiska  na  rok  1996, gdzie  informujemy Państwa  co  należy 
i  nie  należy  wrzucać  do  kontenerów  na  surowce  wtórne. 
Przypominamy  Państwu,  że im  więcej surowców  będzie  trafiało 
do  kontenerów  na  surowce  wtórne,  tym  mniejsza  będzie  opłata 
za wywóz śmieci. W  1995 r.  15,2%  śmieci  nie trafiło  bezpowrot
nie  na  wysypisko  w  Jastrzębiu,  ale  do  ponownego  przerobu. 
Pamiętajmy.  Segregując  —  będziemy  płacili  mniejszy  podatek. 

OBWIESZCZENIE 
ZARZĄD U  MIAST A 

UZDROWISKA  USTROŃ 
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æ Ś M O f t  tóeLkanoaujcfi 

4 ^ a j a t k v r n  r i a & u j r n  k t i e n ł o m 

æyczt/ 

+r   U s t n m i u 

(>azeta  Ustrońska 9 



DIETY  RADNYCH 
„Wstęga",  to  biuletyn  informacyjny Związku  Komunalnego 

Ziemi  Cieszyńskiej.  Jego  wydawanie  ma  na  celu  informację 
o  działaniach  Związku,  samorządów  Ziemi  Cieszyńskiej  oraz 
zapoznawanie w przystępny  sposób  z treścią  ustaw  i innych  do
kumentów dotyczących działalności samorządów  terytorialnych. 

W styczniowym  numerze zamieszczono we „Wstędze"  cieka
wy artykuł pt.  „Diety Radnych  w gminach  Związku". Czytamy 
w  nim:  „Diety  radnych  to  temat  wielokrotnie  poruszany  na 
łamach  prasy  tak  lokalnej, jak  i ogólnopolskiej.  Radni  uważali 
z reguły,  że  ich  działania  są  wynagradzane  zbyt  skromnie,  zaś 
mieszkańcy wielu miast  i wsi byli przeciwnego zdania." Aby się 
przekonać jak  to wygląda w naszym  regionie  przeanalizowaliś
my  tabelę  zamieszczoną  w  artykule.  Wynika z niej,  że  radni 
wynagradzani  są miesięczną  dietą  lub  otrzymują  określoną 
kwotę  za  każde posiedzenie.  We  wszystkich  gminach,  z wyjąt
kiem Ustronia, Przewodniczący Rady otrzymuje miesięcznie od 
200 zł w Jaworzu  i Istebnej do  325 zł w Strumieniu,  Skoczowie, 
Haźlachu, Goleszowie, Dębowcu, Cieszynie, a 358 zł w Chybiu. 
Vce Przewodniczący otrzymują  „pensję" miesięczną  od  125 do 
215  zł, w Cieszynie,  Chybiu,  Istebnej,  Jaworzu  i  Wiśle.  Za 
posiedzenie  wynagradzani  są  w  Dębowcu,  Goleszowie,  Haź
lachu,  Skoczowie i Strumieniu,  od  26,40 do  32,50  zł.  Podobne 
zróżnicowanie  zachodzi przy dietach  Przewodniczących  Komi
sji, Radnych  i Członków  Zarządu. 

Rzucającym się w oczy wyjątkiem w tabeli jest gmina  Ustroń, 
gdzie  wszyscy  radni  w tym  przewodniczący  otrzymują  taką 
samą  dietę  w wysokości  32,50  zł  za jedno  posiedzenie. 

Jak  można  się  zorientować,  wysokość  diet  radnych  jest 
bardzo  zróżnicowana.  Autorzy  kończą  artykuł  słowami:  „Ni e 
będziemy  oceniać  ani  też  komentować  tego  zestawienia.  Myś
limy,  że  liczby  mówią  same  za  siebie.  Jak  przemawiają  do 
Państwa?"  (mn) 

. 1  .   , 

Zakończyła się kampania sprawozdawczowyborcza w ustroń
skich  jednostkach  Ochotniczych  Straży  Pożarnych.  Wybierano 
władze jednostek  oraz  delegatów  na  Zjazd  Miejski  OSP.  Dys
kutowano,  głównie  nad  planami  na  przyszłość,  sporo  uwagi 
poświęcono  też  sprawności  i jakości  sprzętu,  który  posiadają 
ustrońscy  strażacy.  We  wszystkich  jednostkach  podkreślano 
konieczność  naboru  nowych  członków i propagowania  działań 
OSP wśród młodzieży szkół podstawowych. Nie zapomniano też 
o omówieniu przygotowań do corocznych zawodów  strażackich. 

W poszczególnych jednostkach  OSP wybrano do władz: OSP 
Centrum: Paweł  Dustor — prezes, Jan  Chwastek  —  naczelnik, 
OSP Nierodzim: Juliusz Pindor  — prezes, Bogdań  Greń  — na
czelnik,  OSP  Kuźnia  Ustroń:  Piotr  Hudzieczek  — prezes,  Jan 
Pawlina — naczelnik,  OSP Polana: Jan  Maciejowski  —prezes, 
Mariusz  Pawelski  —  naczelnik,  OSP  Lipowiec:  Karol  Małysz 
— prezes,  Tadeusz  Krysta  —  naczelnik. 
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na  Manhatani e 
składa  P.T.  Klientom 

serdeczne  tyczenia  szczęścia 

i pomyślności  z  okazji 

Świąt  Wielkanocnych 

Pogodnych  i  radosnych 
Świąt  Wielkanocnych, 

wszelkiej  szczęśliwości  i  zadowolenia, 
szczególnie  z naszych  usług 

życzy  wszystkim  mieszkańcom  Ustronia 
Zakład Oczyszczania Miasta TROSEKO 
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Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się  Świętami 
ulice,  z których  powinny  być wywiezione  śmieci  w drugi 
poniedziałek  miesiąca  —  8  kwietnia  1996  (drugi  dzień 

\  Świąt)  będą  obsłużone  w  sobotę  6  kwietnia  1996  r.  J 

Fot.  W.  Suchta 
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LIST  PREZYDENTA 
1 lutego br. władze naszego miasta przesiały na ręce prezydenta 

RP  list  informujący  o związkach  Ustronia  z projektem  zor
ganizowania  ZI O  w Polsce.  Poniżej  odpowiedź  Prezydenta. 

Z  satysfakcją  przyjąłem  wiadomość,  że  wśród  zwolenników  zor
ganizowania w Polsce zimowych  igrzysk  olimpijskich w 2006 roku są 
także mieszkańcy  i władze Miasta  Ustronia.  Cieszę się, że ta  piękna, 
sportowa  idea budzi coraz większe zainteresowanie,  ożywia społeczne 
inicjatywy. 

Deklarując, podczas pobytu w Zakopanem, swoje dla niej poparcie, 
miałem świadomość  stojących przed  nami problemów  oraz trudności 
natury  zarówno  organizacyjnej, jak i technicznej,  ogromu czekającej 
wszystkich pracy. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to także szansa dla 
Polski i regionu podhalańskiego, dla promocji polskiego sportu w ogóle. 
Powinniśmy więc uczynić wszystko, by z tej szansy  skorzystać. 

Olimpiada  to potężne przedsięwzięcie finansowe, gospodarcze  i or
ganizacyjne, wymagające przy tym wielkich inwestycji. Dlatego oprócz 
wsparcia prezydenta  i rządu potrzebne jest  tu  także zrozumienie oraz 
akceptacja u lokalnych społeczności, ich aktywny udział w przygotowy
waniu sportowej infrastruktury. Tylko wspólnie będziemy mogli zreali
zować olimpijskie marzenia, przekonać świat, że potrafimy być nie tylko 
gośćmi u innych,  ale i dobrymi  gospodarzami  u siebie. 

Postawa oraz zaangażowanie mieszkańców  i władz miasta Ustronia 
w realizację  idei  olimpijskiej,  budzą  moje  uznanie.  Pozwalają  żywić 
nadzieję, iż grono zwolenników zimowych igrzysk u stóp Tatr będzie się 
stale  powiększać,  że  przybywać  będzie  ludzi  oddanych  tej  sprawie, 
gotowych wspierać ją dobrymi  pomysłami i oddaną  pracą. 

Życzę  wszystkim  mieszkańcom,  Zarządowi  Miasta,  Towarzystwu 
promującemu  organizację  zimowej  olimpiady  w  Polsce  powodzenia 
i sukcesów. Życzę Ustroniowi, by dalej tak wspaniale się rozwijał, by stał 
się prawdziwą  perłą  Ziemi Cieszyńskiej. 

Aleksander  Kwaśniewski 

^ ^ M i ł y c h 

Świąt  Wielkanocnych 
życzy  wszystkim  swoim klientom  kwiaciarnia 

Ustroń,  ul.  3  Maja  44 

przy ul. Daszyńskiego  (obok  cmentarza) 
zaprasza  i  po leca: 
—  szeroki  wybór   ryb  smażonych, 
—

—  duży  asortyment  ryb  świeżych 
i  mrożonych. 

Życzymy  Wesołych 
Świąt  Wielkanocnych 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNOHANDLOWE 

spółka  z o .o. 

Rynek 2 , tel.  0 33 /542653 

Rynek 2 , tel.  0 33 /542653 

ż n r c z K M r  W E S O Ł Y C H Ś W I ĄT 

—
—
—

Fot.  K.  Hanus 
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Zbliża  się  wiosna,  a  wraz 
z  nią  powodzie  spowodowane 
topniejącym  śniegiem.  Nam, 
mieszkańcom  Ustronia  wyle
wy  Wisły  już  nie  zagrażają  od 
czasu  wybudowania  zapory 
w  Czarnym  (zrealizowanej 
w  1973  r.) 

W  przeszłości,  przez  wiele 
wieków  wylewy  Wisły  i jej  do
pływów  zdarzały  się  niemal 
w  każdym  roku  kilkakrotnie. 
Woda  niszczyła  pola  uprawne, 
zalewała  domy  mieszkalne 
i  gospodarcze,  zrywała  mosty 
i  kładki  wyrządzając  ogromne 
szkody  i  uniemożliwiając  ko
munikację  między  terenami 
położonymi  po  obu  stronach 
rzeki,  nieraz  na  kilka  tygodni. 

Problem  szkód  spowodowa
nych  wylewami  Wisły  kilkak
rotnie  omawiano  na  posiedze
niach  Wydziału  Gminnego 
w  Ustroniu  a  koszt  budowy 
nowych  mostów  i  tzw.  ław  był 
na pierwszym  miejscu w  wyda
tkach  gminnych. 

Oto  co  na  temat  skutków 
powodzi napisano w  „Gwiazd
ce  Cieszyńskiej"  w  1908  r.: 
„D o gmin, które wskutek  osta
tniej  powodzi  najwięcej  ucier
piały  należy  Ustroń  i  Wisła. 
Przypisać to należy  ich  położe
niu  tuż pod  stokami  gór, z któ
rych  woda  spadała  z  wielką 
gwałtownością,  zabierała  po 
drodze wiele drzewa  i  kamieni, 
a  dostawszy  się na  dolinę,  wy
rządzała  wielkie  spustoszenie. 
Pozrywała  wszystkie  mniejsze 
mosty, których  było pięć, a  na
wet  jeden  niedawno  wielkim 
nakładem  wybudowany  most 
w  Polanie.  Woda  uszkodziła 
nadto  w kilku  miejscach  drogę 
i  podmyła  ją  tak  iż  w  jednym 
miejscu  zamiast  drogi  pozostał 
rów 4 m głęboki. W ten  sposób 
także połączenie konne z Wisłą 
zostało  na  dłuższy  czas  unie
możliwione.  Znaczne  szkody 
wyrządziła  także  woda  przez 
to, że zabrała całe kawałki  pola 
uprawnego  i  ogrodów,  pozos
tawiając  zagłębienia  napełnio
ne  kamieniem". 

Ponieważ  ten  ważny  pro
blem  dotyczył  także  innych 
wiosek  leżących nad  Wisłą, po
stulowano  wspólne  działania 
w  tym  zakresie.  Razem  wystę
powano  z petygami  do  Rządu 
Krajowego  w  Opawie  i  Staro
stwa w Bielsku  o  uregulowanie 
rzeki  i  zapomogę  na  naprawę 
szkód.  Jedną  z tych  petycji  za
mieszczono  w  „Ślązaku" 
w  1913  r.  Podpisał  ją  także 
ówczesny  burmistrz  Ustronia 

Paweł  Lipowczan.  Napisano 
wówczas:  „...Gmina  wydała  na 
same  mosty  i  tawy  tylko  od  r. 
1895 do  r.  1913 22.351  koron, 
na  jazy  24.323  koron,  a  mimo 
to  niebezpieczeństwo  zalewu 
miejscowości  się nie zmniejszy
ło.  Coby  to  dla  Ustronia  za  te 
pieniądze  można  było  zrobić? 
Chociaż  nie  mamy  oświetlenia 
ani  kanalizacji,  ani  dobrych 
dróg,  to  z  powodu  wysokich 
wydatków  na  Wisłę  musimy 
płacić  rok  rocznie  do  120 

wizoryczne  wały  są  daremne 
i  tylko  gruntowna  regulacyia 
całej  rzeki  może  nam  pomóc, 
należy  obmyślić  środki  by  dal
szą  regulacyię  na  miarodaj
nych  czynnikach  wymusić.  Po
nieważ obecnie wyjeżdża z Wy
działu  Krajowego  i  innych 
gmin  deputacyia  do  minis
terstw  do  Wiednia  w  sprawie 
regulacyi  Wisły  należałoby 
rozważyć  czy  i  gmina  Ustroń 
niema  się przyłączyć do  tej  ak
cyi  i  wysłać  3  delegatów,  któ

sprawozdanie  o  obecnym  sta
nie  sprawy  i  uchwalono  od
powiednie  wnioski."  Na  tym 
posiedzeniu  podjęto  zapropo
nowaną  przez  Ks.  P.  Nikode
ma  uchwałę  o  treści: 
„(...) widząc jak  wielkie ciężary 
spowodowały  budżetowi 
gminnemu  tegoroczne  wylewy 
Wisły  na  przestrzeni  całego 
Ustronia,  ponieważ  Wydział 
Gminy  nie  może  na  się  brać 
odpowiedzialności  za  to,  coby 
dalsze  wylewy  Wisły  w  Ustro
niu wyrządziły, a to tym więcej, 
ponieważ  już  sam  Wydział 
Krajowy  stwierdził,  że  tutaj 
prowizoryczne  zabudowania 
nie  pomogą,  jedynie  gruntow
na  regulacya." 

Niewiele  jednak  zdziałano. 
Wybuchła  I  wojna  światowa 
i  AustroWęgrom  bardziej  za
leżało  na  ściąganiu  pieniędzy 
na  wydatki  wojenne  niż na  ich 
wydawaniu  na  regulację  górs
kiej  rzeki.  Skoro  w  Ustroniu 
w  1915 r.  „na  pożyczkę  wojen
ną  z funduszu ubogich  względ
nie  z  funduszu  budowy  Domu 
Starców  dano  K.  2000"  to  nie 
może  dziwić  zapis  z  tego  roku 
w protokole  z posiedzenia  Wy
działu  Gminnego,  w  którym 
czytamy:  „Długa  dyskuzya  na 
naprawą  ław  i  dróg  zniszczo
nych  przez  ostatnią  powódź. 
Powzięto  uchwały:  Na  koszt 
gminy  ma  się naprawić  prowi
zorycznie  ławy  i  zjazd  na  dro
dze do  Gościeradowca.  Mostu 
na  Polanie  nie  można  obecnie 
odbudować,  jedynie  drewnia
ną  część  ławki  betonowej. 
Obwarowania  brzegów  zagro
żonych  nie  można  także  na 
koszt  gminy  wykonać  lecz  na
leży  dążyć do  tego,  by  te  same 
w  myśl  ustawy  z dnia  2.5.1886 
przez  przyczynienie  się  zagro
żonych  właścicieli  przeprowa
dzone zostały. Podanie p.  Lan
ghammer  o  przyznanie  od
szkodowania,  za  szkody  które 
powódź  wyrządziła,  odrzuco
no  jako  nieuzasadnione  żą
danie." 

W  pierwszych  dziesięciole
ciach  naszego  wieku  roboty 
publiczne  przy  regulacji  Wisły 
i  jej  dopływów  wielokrotnie 
rozpoczynano  i wstrzymywano 
z  powodu  niedostatecznych 
funduszy  na  ten  cel.  Prace  te 
były  nieraz  ponownie  niszczo
ne przez kolejne powodzie. Ten 
żywioł  trudny  do  opanowania 
był  jednym  z  najważniejszych 
problemów  wiosek  leżących 
nad  rzeką. 

Lidi a  Szkaradnik 

WYLEW Y  WISŁ Y 

Fot.  W.  Suchta 

procent dodatków  gminnych." 
W  tym  samym  1913  roku 

Wisła  wylała,  zaś  w  lipcu  na 
posiedzeniu  Wydziału  Gmin
nego  przewodniczący  P.  Lipo
wczan  przedstawił  „szkody  na 
mostach,  ławach  i drogach  wy
rządzonych  przez  powódź 
i prosił  o uchwalenie  najkonie
czniej szych  napraw,  które 
w  porozumieniu  z  Wydziałem 
Krajowym  przeprowadzone 
zostaną  przy  czem  Wydział 
Krajowy  przyczyni  się  do  po
krycia  kosztów  w  wys.  50%". 

Gdy przeglądamy  protokoły 
Wydziału  Gminnego  w  Ustro
niu  z  początku  wieku,  temat 
regulacji  Wisły  i  zabezpiecze
nia  się  przed  powodziami  jest 
jednym  z  istotniejszych.  Po
wraca  on  prawie  na  każdym 
posiedzeniu.  Ciekawą  jest 
sprawa  wysłania  deputacji  do 
Wiednia.  W  protokole  z  14 
września  1913  r.  czytamy,  że 
„niestety  po  ukończniu  jedne
go kilometra  (regulacji) ma  zo
stać  wstrzymana  dalsza  praca. 
Ponieważ  zalewy  i  szkody  wy
rządzone przez Wisłę corocznie 
nie  tylko  rujnują  gminę  lecz 
może nastąpić katastrofa  zupe
łnego  zalania  Ustronia,  a  pro

rzyby  pp.  ministrom  przedsta
wil i  nasze  rozpaczliwe  położe
nie.  Po  dłuższej  naradzie 
uchwalono  wysłać 3 delegatów 
a  wybrani  zostali  za  pomocą 
kartek  panowie:  Lipowczan 
Paweł,  Schottner  Leo,  Niko
dem  Paweł.  (...)  Uchwalono 
również  by  delegatom  wypła
cono  wszystkie  koszta  i  wyda
tki  jak  również  10.  K.  dzien
nych  dyet."  Sprawozdanie 
z wyników  deputacji  do  Wied
nia  składał  2  grudnia  1913  r. 
ks.  P.  Nikodem,  a  protokół 
z posiedzenia  Wydziału  Gmin
nego  mówi  o  tym  tak:  „Za
znaczył,  że  deputacyja  miała 
sposobność zwrócić uwagę rzą
dowi  na  wielkie  niebezpieczeń
stwo  jakie  grozi  gminie  przez 
wylew Wisły. Rząd  dałdeputa
cyi  następne  przyrzeczenie,  że 
regulacyi  Wisły  będzie  dalej 
bez przerwy prowadzona.  Mó
wca twierdzi, że mimo to,  spra
wa  ta  nie  jest  na  tym  skoń
czona,  lecz gmina  dalej  powin
na  prowadzić  akcyę  o  regula
cyę. Mówca stawia wniosek,  by 
przełożony  gminy  w  najbliż
szym czasie zwołał  zgromadze
nie  opodatkowanych,   któ
rym  by  zgromad/eni  i  zło/.ono 
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Ze  zbiorów 
Muzeum 

HitSüieqo JUleiiija ! 

Święta  Wielkanocne  są  za
wsze  radosne  i  słoneczne. 
Nadchodzi  długo  oczekiwana 
wiosna  i  budzi  się  przyroda. 
Te  wiosenne  elementy  wyko
rzystywano  w  wiejskiej  obrzę
dowości jak  i na  kartach  świą
tecznych.  Jako  przykład  po
dajemy kartę sprzed  sześćdzie
sięciu  lat,  która  w oryginale 
wykonana  jest  w  wiosennej 
kolorystyce  i przystrojona  ba
ziami. 

11  maja  wystąpi  w  Ustroń
skim  amfiteatrze  brytyjska 
grupa  T HE  ANIMAL S II , 
mająca  w  swoim  składzie 
dwóch  członków  i  założycieli 
słynnego  w latach  sześćdzie
siątych  zespołu  „The  Ani
mals".  Gitarzysta  Hilton  Va
lentine i perkusista John  Steel, 

muzycy,  którzy  odnieśli  przed 
laty  sukces, próbują  wskrzesić 
w  ten  sposób  wielkie  przeboje 
swego  zespołu,  takie jak  „The 
House  of  the  Rising  Sun", 
który  w  1964  roku  był  przez 
trzy  tygodnie  na pierwszym 
miejscu  brytyjskiej  listy  prze
bojów. Animalsi  II  rozpoczną 
w  Ustroniu  swoje  polskie 
tournee, na które złoży się pięć 
koncertów  w  całym  kraju. 
Spodziewamy  się dobrej  zaba
wy  i  usłyszenia  świeżego 
rythm&bluesa  po  trzydziestu 
latach,  a  to,  że  muzycy  tego 
formatu  zagrają  w  Ustroniu 
jest  na  pewno  dużym  wyda
rzeniem. 

iiüüiiiiiniiiüiJiiirü'iiihiiiiiiiiiüiüiHi ! 

(Ustronian/iiw 
Michał  Bożek 

Wszystkim  klientom  Wytwórni  Wód oraz 
sklepów  ABC  tyczymy  zdrowych  i  po
godnych Świąt  Wielkanocnych oraz wszel
kiej  pomyślności  w  życiu  prywatnym 
i zawodowym.  Dyrekcja 

nr!"i:'Mi  LLJ   mmii  i mhmh  MimmiJ 

Z okaji  świąt  Wielkanocnych  Zarząd 
RSP  „Jelenica"   w Ustroniu  składa 
wszystkim  swoim  klientom  i  kontra
hentom  najserdeczniejsze  życzenia. 

  sklep u odzieżoweg o  „Tina" , 

—

W  dniach  od  14 do  17  mar
ca w Domu Techniki w Żylini e 
odbyły  się V Międzynarodo
we Targi  Turystyczne  „Expo
tour".  Zaprezentowano  tam 
wspólne  stoisko  polskoczes
kosłowackie pod  nazwą  „Be
skidy  bez  granic".  Nasz  kraj 
reprezentowały  gminy:  And
rychów,  BielskoBiała,  Jeleś
nia, Maków  Podhalański,  Za
woja,  Żywiec  oraz  Ustroń. 
Ekspozycja  miała  charakter 
p romocy jno  i n f o rmacy jny, 
a  głównym  jej celem  było 
przedstawienie biurom  podró
ży,  touroperatorom,  mieszka
ńcom  Słowacji  —  potencjału 
turystycznego  trangraniczne
go  regionu  beskidzkiego.  Dla 
turystyki,  która  z zasady  ba
zuje na  potrzebie  poznawania 
tego  co odmienne,  ogromne 
znaczenie  ma  usytuowanie 
Beskidów  na  pograniczu  róż

nych  narodów,  kultur,  religii 
oraz  tradycji  politycznych. 

Natomiast  w Berlinie  miała 
miejsce  Międzynarodowa 
Giełda  Turystyczna  „IT B 
'96",  w której  wzięło  udział 
6125  wystawców  z  176  kra
jów.  Ustroń  prezentował  swo
j e  walory  z  innymi  gminami 
woj.  bielskiego.  Oferty  turys
tyczne zawarte zostały w spec
jalnie  na  tę  okazję  wydanym 
katalogu. 

(mn) 

Hotel „Muflon " 

zap rasza ją  w  dn iach 
5 . I V  (p ią tek)  i  6 . IV  (sobo ta)  nj 

KIERMAS Z 
ŚWIĄTECZN Y 
oferujemy bogaty  asortyment 

świeżych  ciast i ciastek 
od godz.  9.00 

Życzymy  naszym  klientom 

Wesołych  Świąt 
H  III!1! 

Dyrekcja Szkoły  Podstawowej nr  2 w Ustroniu  udostępni  na  reklamę 
dobrze  widoczne  dwie  ściany  (jak  na  zdjęciu).  Zgłoszenia  prosimy 
kierować pod adres: KJimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu, 
ul. Daszyńskiego  31.  tel.  543563  lub  542545 
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Sofibłysk  —  czyszczenie  dywa
nów,  tapicerki  meblowej i samo
chodowej. Tel.  543839 w godz. 
7.00—9.00,  17.00—20.00 

Sprzedam  126p, 1989, Tadeusz 
Kobiela,  Simoradz  148. 

Kolumny  „Samba  130",  50W, 
gwarancja,  300  zł. Os. Centrum 
2/7,  tel.  543041. 

Korepetycje z matematyki. W. 
Pliszczyńska,  ul. Bażantów 14. 

Sprzedam  tanio  kolumny  „Mild 
ton" i maszynę  do  dymu. Tel. 
542373. 

DYŻURY  APTE K 

—

S A T M O N T 
Ustroń ul. Cieszyńska 28, 

tel.  544121 

—

IńSSi 
HiSj*! 
I I 

l l l l l l l l ^ 

—  ~ ~...  .. „^HIERRfllAił\lIC E 
1,1  SOSNOWA 15 

4.00—18.00 

OO—15.00 

Ośrodek  Rekreacyjny  „Kole j   Linowa na Czantorię"  w Ustro
niu, ul. 3 Maj a  130  informuje, że w okresie  od 01.04.1996  do 
30.04.1996  Kolej  Linowa  na Czantorię  będzie  nieczynna, ze 
względu  na konieczność  przeprowadzenia  wiosennego  prze
glądu i konserwacji  urządzeń mechanicznych  i elektrycznych. 
Wznowienie  ruchu  pasażerskiego  jest  przewidywane  w dniu 
01.05.1996 r. 

„GAZELA " 
43450 USTROŃ 

UL. 3 MAJA 26 

życzy  swoim  Klientom 
Wesołych  i  pogodnych 
Świąt  Wie  lic ano  cny  ch 

o r a z  i n f o r m u j e ,  że p o s i a da  do  d y s p o z y c j i: 

—  AUTOKA R  — 41  miejsc 
—  BUS  — 9 miejsc  (przystosowany  do  ciągnięcia  przyczepy  i  lawety). 

Zapraszamy  do  współpracy 

¿.  i"1" 

Przedświąteczne zakupy.  Fot.  W.  Suchta 

O
Wystawy: 
Muzeum  Hutnictwa i Kuźnictwa, 
ul. Hutnicza 3, teł.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczkowie — wy
stawa i sprzedaż prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
—  Chińska  sztuka  ludowa 
—  Wystawa  rysunków  Andrzeja  Mleczki. 
Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00 16.00. w sobotę  w godz.  9.00—13.00. 

Oddział  Muzeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej" 
3 Maja  68,  teł.  542996 
—  wystawa ekslibrisów,  medali,  grafik i druków  bibliofilskich. 
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. 

Galeria  Sztuki Współczesnej „Na  Gojach" 
B. i K. Heczkowie,  ul. J. Błaszczyka  19, tel.  541100 
Centralna  Informacj a i Recepcja,  Ustroń, Rynek 7, tel. 542653 
Prezentacja prac Grupy  Stowarzyszenia Twórczego  „Brzimy". 

Imprezy kulturalne 

Wiosenne  roztopy.  Fot.  W. Suchta 

12.4.1996 r.  Uroczyste otwarcie nowego kina  „ZDRÓJ" — połączone 
piątek  z premierowym seansem filmu „TATO " w reż. M. Ślesic
godz. 17.00  kiego. — Sala  Widowiskowa  Szpitala  Uzdrowiskowego 

Sport 
3.4.1996 r. 
środa 
godz. 10.00 

8.4.19% r.  Mecz piłki  nożnej o mistrzostwo  „Aldasy" 
poniedziałek  KUŹNIA  USTROŃ — LKS  POGWIZDÓW 
godz.  15.00 

Międzyszkolny  Turniej Szachowy 
ZDK  „Kuźnik" 

LE K  MED .  BOGDA N  FENDER 
specj.  ginekologpołożnik 

USTROŃ,  UL.  OGRODOWA 6, TEL .  543733 
PONIEDZIAŁE K  16.00—18.00 

U SG  (akredytacja  Polsk iego  Towarzyst
wa  Ultrasonograficznego) 
cytologia 
opieka  nad  ciężarną 

—  hormonoterapia  zastępcza 
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Grażyna KubicaHeller 

Luteranie 
na Śląsku Cieszyńskim 

.studium  historycznosocjologiczne 

Nakładem  wydawnictwa 
„Głos życia" Parafii  Ewangelic
koAugsburskiej  w  Katowicach 
ukazała się książka Grażyny Ku
bicyHeller  „Luteranie  na  Śląs
ku  Cieszyńskim".  Autorka,  ro
dem  z  Ustronia,  po  ukończeniu 
Szkoły  Podstawowej  nr  2  i  LO 
w Wiśle studiowała socjologię na 
Uniwersytecie  Jagiellońskim. 
Obecnie  jest  pracownikiem  nau
kowym  UJ,  zachowuje  jednak 
stałe,  żywe  kontakty  z  Ustro
niem. 

We  wstępie  do  „Luteran  na 
Śląsku  Cieszyńskim"  profesor 
Jan  Szczepański  pisze m.  in.: 

„(...) Studium Grażyny  Kubi
cy,  pt.  „Luteranie  na  Śląsku 
Cieszyńskim",  w  pewnym  za
kresie włącza się do tej dyskusji, 
ale rozszerzając przedmiot  swo
ich  analiz,  daje  obraz  dziejów 
społeczności  luterańskiej  w  da
wnym  księstwie  cieszyńskim, 
ich  rolę  w  procesach  współży
cia  narodowości,  kształtowa
niu  się świadomości  narodowej 
polskiej,  a  także  daje  wgląd 
w  treść  codziennego  życia  lud
ności  tego  obszaru.  Studium  to 
zasługuje na  uwagę  z wielu  po
wodów: 

a) Najpierw chciałbym  zwró
cić uwagę  czytelników  na  war
tość metodologiczną  tej rozpra
wy.  Łączy  ona  zastosowanie 
metod  badań  historycznych 
i socjologicznych, w których  is
totną  rolę  odegrało  wykorzys

tanie  autobiografii  i  pamiętni
ków, głównie działaczy  narodo
wościowych, zasłużonych  w bu
dzeniu  polskiej  świadomości 
narodowej.  Lecz  równocześnie 
te pamiętniki  dostarczają  infor
macji  o  życiu  rodzin,  o  działal
ności  szkoły  i  innych  instytucji 
oświatowych,  o  stosunkach 
między  grupami  wyznaniowy
mi,  itp.  Zarazem  dają  one  po
gląd  na  subiektywną  stronę  ba
danej  rzeczywistości,  na  posta
wy, poglądy, przekonania,  war
tości  uznawane  i  realizowane 
w  działaniu.  Wreszcie  Autorka 
przeprowadziła  wywiady  z trze
ma pokoleniami  luteran  aktual
nie  jeszcze  żyjącymi.  Wywiady 
były  przeprowadzone  w  roku 
1978. 

b)  Po drugie chciałbym  pod
kreślić wartość informacyjną tej 
rozprawy. Jak już podkreślał  E. 
Znaniecki  w rozprawie  „Studia 
nad  antagonizmem  do  obcych" 
(„Przegląd  Socjologiczny",  t.  I, 
1930),  niewiedza,  nieznajo
mość, staje się podstawą  kształ
towania  uproszczonych  i  wro
gich stereotypów  o obcych,  tra
ktowanych  jako  zagrożenie. 
Otóż  antagonizm  do  innowier
ców,  Żydów,  Cyganów  do  dziś 
jest  podtrzymywany  ignoranc
ją.  Rozprawa  Grażyny  Kubicy 
daje  wielostronne  i  rzetelne  in
formacje  o  społeczności  lutera
ńskiej,  rozpoczynając  od  infor
macji  o religijnej doktrynie  Ko
ścioła  luterańskiego,  następnie 
o  historycznym  procesie jej  po
wstania,  o  jej  składzie  społecz
nym,  systemach  wartości,  ce
lach  życiowych  jej  członków, 
itp. Szczególnie interesujący jest 
rozdział  o  historii  Śląska.  (...) 
Wyjaśnia również jak  Reforma
cja dotarła  na  Śląsk  Cieszyński 
z Polski  i jaki  był  udział  ewan
gelików w utrzymaniu  polskości 
tej ziemi. Sądzę, że te informacje 
historyczne a także opisy współ
czesności, pozwolą  czytelnikom 
lepiej  zrozumieć  „ducha"  tej 
społeczności. 

c)  W  ten  sposób  studium  to 
staje  się  także  ważkim  głosem 
w  dyskusji  czy  tylko  katolik 

może  być  Polakiem.  Pokazuje 
bowiem  społeczność  luterańs
ką,  pozostającą  narodową  gru
pą  polską, mimo  oderwania  od 
Polski,  mimo,  że Polska  się  nią 
nie  interesuje  i jej nie  wspiera. 

d)  Omawiane  studium  poka
zuje również samodzielność  ku
lturalną  społeczności  luterańs
kiej,  rozwój  piśmiennictwa  od 
wieku  XVIII ,  w  którym  Jura 
Gąjdzica,  chłop  śląski  napisał 
swój pamiętnik, opisał  rozbiory 
Polski, zebrał własną  bibliotecz
kę  i sporządził  własny  ex  libris. 
Jest rzeczą  interesującą, że twór
czość  kulturalna  wyrastała 
z  własnych  korzeni,  z  tradycji 
historycznych, i że w XI X wieku 
także  grupy  Ślązaków  szukały 
kontaktów z Krakowem i wspa
rcia  dla  odrodzenia  narodowe
go  polskiego  i polskiego  ruchu 
narodowego.  Rozprawa  niniej
sza  jest  także  materiałem  do 
studiów  nad  rozwojem  kultury 
stanowiącej podstawę  utrzyma
nia samodzielności  i  tożsamości 
kulturowej  przez  społeczność 
pogranicza.  Społeczność  lutera
ńska  Śląska  Cieszyńskiego  jest 
społecznością pogranicza w sen
sie  geograficznym,  etnicznym, 
religijnym, politycznym.  Na  te
renie  księstwa  spotykają  się, 
w  toku  dziejów  państwa  pol
skie,  niemieckie,  czeskie,  aust
riackie.  Ślązacy,  czyli  ludność 
miejscowa, przechodzi od  pano
wania  królów  polskich  pod  pa
nowanie  królów  czeskich,  cesa
rzy Austrii, ociera się o państwo 
królów  pruskich,  a  nawet  król 
dalekiej Szwecji ingeruje w  losy 
społeczności  w  wojnach  religij
nych. Jak  w każdej społeczności 
pogranicza,  wystawionej  na 
wielość  wpływów  grup  obcych, 
własna  grupa  staje  się  ośrod
kiem  swojskości, tożsamości  et
nicznej  i  kulturowej,  daje  po
czucie bezpieczeństwa  i izolując 
się  od  grup  obcych,  wytwarza 
wielostronnie  rozwiniętą  kultu
rę w pewnym  zakresie  samowy
starczalną.  Podobne  zjawiska 
występują także na Śląsku. Spo
łeczność  luterańska  utrzymuje 
swoją  identyczność,  swój język, 

kultywuje  staropolskie  postylle 
i „kancynoły", utrzymuje staro
polszczyznę,  utrzymuje  obycza
je,  jest  bogobojna  i  pracowita, 
słowem  „żyje  w  przymierzu 
z  Panem". 

Książka jest  więc czymś  wię
cej niż  monografią  socjologicz
ną.  Jest  ona  także  pochwałą 
i  obroną.  Została  napisana, 
gdyż  Autorka  żywiła  poczucie 
zagrożenia,  poczucie,  że  istotne 
wartości,  które  opisywana  spo
łeczność  reprezentowała,  zani
kają w zalewie przybyszów z ró
żnych  stron  świata,  pod  nacis
kiem  kosmopolitycznej  kultury 
masowej,  pod  wpływem  ideo
logii  narzucanej  przez  socjalis
tyczne  państwo.  Autorka 
w  swoim  opisie podkreśla  moc
no  dodatnie  cechy  społeczności 
luterańskiej,  wskazuje  ich  waż
ność  i doniosłość  dla  rozwiązy
wania  problemów  społecznych 
i  ekonomicznych  współczesno
ści.  Broni  przed  zarzutami  ze 
strony  innych  grup  wyznanio
wych,  zwłaszcza  katolików, 
podnoszonymi  w walce o religij
ny i polityczny rząd  dusz w  tym 
pogranicznym  kraju.  Książka 
została napisana  pod  koniec  lat 
70tych,  nie  straciła  jednak  ak
tualności,  gdyż  wielka  reorien
tacja  polityczna  i  gospodarcza, 
nie  tyle zmieniła  problemy  spo
łeczności  luterańskiej, ile je  zao
strzyła.  W  ustroju  socjalistycz
nym  społeczność  luterańska 
stworzyła  sobie  warunki  przy
stosowania bez rezygnacji z wła
snych wartości  i wiary. Teraz na 
miejsce  władzy  względnie  obo
jętnej  wobec  religii,  wchodzi 
Kościół katolicki  z aspiracjami, 
wobec  których  luteranie  będą 
musieli także mocniej zamanife
stować  własną  religijność,  styl 
życia, przywiązanie do  tradycji, 
słowem  swoją  tożsamość.  W  tej 
sytuacji,  książka  Grażyny  Ku
bicy  nabiera  szczególnej  wagi. 
Mówi  społeczności  luterańskiej 
jaka  ta  tożsamość  była  w  prze
szłości. 

19.VIII.1991 

Jan  Szczepański 

Fot.  W.  Suchta 
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Wszystkim  klientom  i  pacjentom 
tyczymy 

Wesołych  Świąt  Wielkanocnych  I 
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Fot.  W. Suchta 

TURNIEJ  DLA  KOLEG I 
23 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się 

II I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej. Startowały drużyny  amators
kie,  w  których  dostrzec  można  było  kilku  znanych  przed  laty 
siatkarzy.  W  spotkaniach  eliminacyjnych  TKK F  „Start"  Cieszyn 
pokonał  2:0  TKK F  Katowice,  a  TRS  „Siła"  Ustroń  wygrała 
z TKK F  Skoczów  również  2:0. Po  rozegraniu  meczów  finałowych 
kolejność  była  następująca:  1.  TKK F  „Start"  Cieszyn,  2.  TRS 
„Siła"  Ustroń,  3.  TKK F  Skoczów,  4.  TKK F  Katowice.  Na 
podkreślenie  zasługuje  wysoki  poziom  sportowy  spotkań  i  atmo
sfera szlachetnej  rywalizacji  panująca  tego  dnia  w  sali  SP2. 

W pokazowym  meczu  najlepsi zawodnicy  Turnieju  zmierzyli  się 
z drużyną  „Beskidu" Skoczów. Po zaciętej walce wygrał  „Beskid", 
choć  amatorom  udało  sią  urwać  zawodowcom  jednego  seta,  zaś 
w dwóch  przegranych  wcale  nie  ustępowali  grającym na  co  dzień 
w lidze  międzywojewódzkiej  zawodnikom. 

Całkowity  dochód  z Turnieju  przekazany  został jednemu  z naj
lepszych zawodników  Olimpii Goleszów, który w wyniku  wypadku 
samochodowego uległ  trwałemu  kalectwu. Obecnie właśnie corocz
ne  turnieje  siatkówki  są  okazją  do  spotkania  się  byłych  siatkarzy 
i pomocy  swemu koledze. Po zmaganiach  sportowych  udano się do 
piwiarni  „Pod  Bocianem",  gdzie  wspominano  dawne  sukcesy przy 
kuflu  piwa. 

Organizatorem  Turnieju  był  Zbigniew  Gruszczyk,  który  za 
naszym pośrednictwem dziękuje sponsorom.  Firmom: Anin,  Grev
ling, Standard,  Ustronianka,  sklepowi  sportowemu  Ottona  Maro
sza  oraz  piwiarni  „Pod  Bocianem". 

Roztomili  ustróniocy! 
Jako  myślicie,  ludeczkowie  złoci,  bydzie  w kóńcu  ta wiosna,  czy 

nie bydzie?  Nó,  bo jak  to bydziecie  czytać,  to już  bydzie  pore  dni 
przed  Wielkanocnimi  Świyntcuni,  a dzisio,  jak  to piszym  tydziyń 
naprzód,  to jeszcze  śniyg  padze.  Jakosi  sie zimie  u nas  spodobało 
i nie chce sie od nas wykludzić  kaj do zimnych  krajów.  Ale  i tak  już 
je  lepijjako  było, ptoszki  rano śpiywajóm,  wczas sie widni,  tóż  już 
chyba  wiosna  weżnie  wyrch  nad  zimóm. 

Na  dyć musi już  być  wiosna,  bo przeca  ze  soboty  trzicatego  na 
niedziele  trzicatego  piyrszego  marca  były  godziny  pociskane  do 
przodku.  Teraz  muszymy  o godzinę  pryndzyj  stować  i miyni  sie 
wyśpimy,  bo  wieczór je  dłógo  widno  i gańba  je  za  widna  iść  do 
łóżka.  Ale  za  to  mómy  wiyncyj  czasu,  coby  wszycko  przed 
Swiyntami  porobić jak  sie  patrzi. 

Nó,  Wielkanocni  Świynta  to je jedna  wiec, a drugo wiec je  tako, 
że my  tu w Polsce już  mieli  wielki świynto  tydziyń  pryndzyj,  jak  ta 
angielsko  królowo  do nas przijechała.  Każdy  jóm  chcioł  uwidzieć 
chocioż  w  telewizyji,  a  jak  już  kiery  mioł  przileżytość  jóm 
uwiedzieć  w sztyry  łoczy,  a ku  tymu  jeszcze  jak  móg  z nióm  jaki 
słowo  przemówić,  tóż  był  tak  rod,  jak  by  go  kiery  na  sto  kóni 
posadził.  Kiela to było uradzanio  isztudyrowanio  tych  rozmaitych 
obyczajów, jako  sie należy  do królowej  odzywać,  co można  a co ni, 
bo żodyn  nie chcioł dostać  w gańbe.  Rozmaici  starzikowie  zaczyli 
spóminać  Najjaśniejszóm  Austryje  i  cysorza  Franca  Jozefa  aho 
cysorzowóm  Maryje  Terezyje.  Nó,  ale  tamte  czasy  sie już  nie 
wrócóm. 

Tóż  dobre,  że mómy  przed  królowóm  taki  respekt,  że  my  sóm 
tak  radzi,  że  do  nas  przijechała  i  chcymy  zrobić  wszycko  jak 
najlepij,  coby sie ji   u nas podobało.  Ale  czy  też mómy  taki  respekt 
przed  tym  Najwyższym,  o  kierym  Pismo  Świynte  pisze,  że  je 
wiynkszym  Królym  niż wszysccy  królowie  na ziymi  razym  do  kupy 
wziynci? Czy  też dycki  chcymy  robić wszycko  tak,  coby Onymu  sie 
to podobało?  Czy  chcymy  tak  wszycko  o Nim  wiedzieć,  jako  my 
chcieli  wiedzieć  o  królowej,  jak  u  nas  była?  Nó,  a  jakby  tak 
królowo  napisała do nas wszyckich  jaki  pismo,  to isto każdy  by go 
chcioł poczytać.  Ale  czy  radzi  czytómy  Pismo  Świynte,  kiere  je 
takim  pismym  od tego  Najwiynkszego  Króla  do wszyckich  ludzi? 
Jo  to  mówiym  nie jyny  do  was,  do siebie  też. 

Tóż  jaki  bydymy  mieli  we  Świynta  wiyncyj  czasu,  to  se  to 
wszycko  dobrze  porozmyślejmy.  A  wyspoczywejmy  sie  jak  sie 
patrzi,  coby  zaś po  Świyntach  mieć  nowóm  chęć  do  roboty. 

Hanka z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) zarozumialstwo,  pycha  4)  atrybut  oracza  6) 
kawałek jedzenia 8) ciężar, tonaż 9) wiszą po oczami 10) tajniki 
sztuki 11) ziomek, krajan 12) zapach, woń 13) przepływa przez 
Warkę  14) okrywa  pień  drzewa  15) jezioro  na  Mazurach  16) 
czasami  uderza do  głowy  17) tłok,  ciasnota  18) miara  gruntu 
19) filmowa lwica  20) rzeka  graniczna 
PIONOWO:  1) pokój dla  towarzystwa  2) mierzy  temperaturę 
3) dawna  gra  w karty  4)  kraina  w  Ameryce  Płd.  5)  wieś  k. 
Brennej 6) dziadek  fortepianu  7) instrument,  kuzyn  oboju  11) 
siedzą  i ględzą  13) głośna  strzelanina  14) marny  obraz 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu  liter 
z pól oznaczonych liczbami wdolnym rogu. Termin nadsyłania 
rozwiązań mija  20.IV. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   10 
SZUSY  NA  PONIWCU 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  JAN  CIENCIAŁA  z  Ustronia  ui. 
Traugutta  15. Zapraszamy  do  redakcji. 
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