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Jest pani najbardziej utytułowaną zawodniczką w Ustroniu, znaną
wszystkim kibicom sportowym pod nazwiskiem Michalska. Jak
pani doszła do tych sukcesów?
N a nartach nauczyłam się jeździć w wieku 7 lat. Niektórzy
uważają, że bardzo późno, ale ojciec zapalony narciarz bardzo
chciał żebym jeździła. Wtedy przeprowadził się do Ustronia pan
Kołaczyk i p o d j ą ł się razem z moim ojcem prowadzenia
treningów. O b a j stwierdzili, że j a k o typowa góralkachłop
czyca, zadziorna, ostra, nie zrażająca się byle upadkiem czy
skaleczeniem, m a m silny charakter i być może będzie ze mnie
dobra zawodniczka. Okazało się, że mieli rację. Miałam 12 lat,
gdy zaczęłam wygrywać wszystkie spartakiady młodzieżowe:
międzyszkolne, międzymiastowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.
Gdy zaczęłam wygrywać zawody dla młodzików i juniorów
zaczęli na mnie zwracać uwagę trenerzy z kadry. W wieku 14 lat
pojechałam na Mistrzostwa Polski seniorów i zajęłam 2 miejsce.
Było to dla wszystkich duże zaskoczenie. A jak wygrałam slalom
w Memoriale Bronisława Czecha i Marusarzówny w Zakopa
nem, bardzo ważne zawody alpejskie, to zapisali mnie już do
kadry. Miałam wtedy 141at, czyli byłam jeszcze dzieckiem, a już
zaczęły się zagraniczne wojaże.
Kiedy zaczęły się starty w Pucharze Świata?
Gdy pierwszy raz startowałam w Pucharze Świata miałam 14
lat. Dopiero później okazało się, że w tym wieku nie miałam
prawa brać udziału w tak ważnych imprezach sportowych. Musi
być zachowana hierarchia zawodów, najpierw powinno star
tować się w Pucharze Europy, bo tam jest mniejsza konkurencja
i tam się zdobywa punkty, wg których ustalana jest kolejność na
Pucharze Świata. Jak mnie wysłali od razu na poważne zawody
startowałam j a k o ostatnia, bo miałam zero punktów. Pamię
tam, że jak jechałam z numerem setnym w biegu zjazdowym to
za mną zbierano już tyczki, a inne dziewczyny dawno już były
w hotelu. Takie poważne starty w młodym wieku nie były
korzystne, zbyt duże obciążenie fizyczne i psychiczne dla
dziecka, ale wtedy tego nie rozumiałam, byłam szczęśliwa, że
jeżdżę, a trenerzy, że wygrywam.
A kiedy przyszły pierwsze sukcesy?
Najpierw były ostatnie miejsca, ale cały czas startowałam.
Jeździłam wszystko: slalom, slalom gigant i bieg gazdowy. Bieg
najbardziej mi odpowiadał, bo uwielbiałam szybkość. Czasem
w zawodach trzeba było startować we wszystkich konkurenc
jach i kto pojedzie? Oczywiście Michalska, ten diabeł. Później
osiągałam coraz lepsze wyniki. Rozjeźdżenie, obycie na zawo
dach, większa pewność siebie zaowocowały sukcesami. Zdoby
łam 4 miejsce w Pucharze Europy, 1 miejsce w Zakopanem,
3 miejsce na Mistrzostwach Europy w Szwecji w slalomie.
W tym czasie zawody były bardzo silnie obsadzone, startowały
znakomite zawodniczki, A n n e Marie Moser, Lise Maria More
rod, Rose Mittermaier. Dlatego nawet wydawałoby się odległe
miejsce było dużym osiągnięciem. Najlepsze lata to 1975 i 1976
(dok. na str. 2)

Fot. W. Suchta

Lidia Szkaradnik powitała
prawie setkę gości przybyłych
na pierwszą w tym roku im
prezę w Muzeum Hutnictwa
i Kuźnictwa pt. „Hej kolęda,
kolęda", prowadzoną przez
znakomitego muzyka, gawę
dziarza, folklorystę i pedago
ga Józefa Brodę.
Niewielu z nas wie, że Józef
Broda urodził się w Ustro
niuLipowcu i tu mieszka spo
ra część jego rodziny. Niestety
w wieku 15 lat musiał przep
rowadzić się na Ziemie Odzys
kane i skazany został, jak mó
wi, na emigrację kulturową.
Po skończeniu studiów w Wy
ższej Szkole Pedagogicznej
w Gdańsku, w trakcie których
sam zarabiał na utrzymanie,
przez przypadek trafił do K o 

niakowa i Istebnej. Z tymi
miejscowościami związał się
j a k o nauczyciel na stałe i już
od ponad ćwierćwiecza popu
laryzuje wśród dzieci i mło
dzieży tradycje folklorystycz
ne regionu: muzykę, taniec,
obrzędy, rękodzieło. Od 1977
roku prowadzi teatr obrzędo
wy, wykorzystując motywy
Świąt Godnich. Jego liczne
nagrania instrumentalne znaj
dują się w taśmotece Polskie
go Radia i Telewizji Polskiej
(ostatnio brał udział w pro
gramie „Swojskie klimaty"),
a także w zbiorach radiofonii
czeskiej, słowackiej i węgiers
kiej oraz telewizji szwajcars
kiej i francuskiej. Występował
indywidualnie lub ze swoją
(dok na str. 4)

5 stycznia o godz. 20.00 Komisariat Policji w Wiśle powiado
mił ustrońską placówkę, o kradzieży VW pasata sprzed D W
„Cisówka". Komunikat został nadany drogą radiową i usłyszał
go patrol ustrońskiej policji będący w terenie. Sprawnie przep
rowadzona akcja, w postaci blokady dróg przy współudziale
Komisariatu Policji ze Skoczowa, doprowadziła d o odzyskania
skradzionego pojazdu i zatrzymania „złodziejaszków". Jak się
później okazało byli to mieszkańcy Pruszkowa, członkowie
słynnej mafii pruszkowskiej.
(MP)

(dok ze str 1)
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wtedy w zawodach Pucharu Świata zajmowałam 12, 17, 18, 20
miejsce, natomiast w Pucharze Europy utrzymywałam się
w pierwszej szóstce, w 1977 roku we Włoszech byłam trzecia.
Jakie były najtrudniejsze momenty w pani karierze?
N a pewno k o n t u g e , trzymały się mnie przez cały czas startów.
1978 był dla mnie najgorszym rokiem. Wygrywałam wtedy
wszystko co się dało w Polsce, a za granicą też osiągałam dobre
rezultaty i miałam jechać j a k o nr 1 w kadrze Polski na
Mistrzostwa Świata w GarmischPartenkirchen, ale niestety
miałam kontuzję kolana i wtedy zaczęły się bardzo nieprzyjem
ne rozgrywki w Polskim Związku Narciarskim. Od zawsze trwa
wojna Zakopanego ze Śląskiem. J a k ktoś był stąd, to nie miał
najmniejszych szans dostać się d o kadry, chyba że mógł się
poszczycić bardzo dobrymi wynikami. Wtedy nie mieli wyjścia
i musieli wysyłać zawodnika na zawody. Moja silna pozycja
bardzo się nie podobała działaczom i imali się różnych sposo
bów, żeby zniszczyć człowieka. K o l a n o operował mi doktor
Nowicki w Zakopanem, ale postanowiono wysłać mnie na
konsultacje d o Warszawy, żeby zbadał mnie lekarz P Z N , bo
trenerzy kadry nie będą podejmować ryzyka odnowienia kon
tuzji. Ojciec coś podejrzewał i chciał zebrać jak najwięcej
zaświadczeń lekarskich o mojej sprawności. Konsylium w Za
kopanem z doktorem Nowickim i konsylium w Piekarach
Śląskich orzekło, że jestem zdrowa i mogę jechać na zawody.
Natomiast d o k t o r M o s k w a z Warszawy stwierdził, że Michals
ka nie pojedzie, bo ma kontuzję. Ojciec znowu pojechał do
Zakopanego z pytaniem czy zgadzają się z opinią Warszawy.
Doktor Nowicki stanowczo się nie zgadzał, mówił że zna mój
kościec, bo mnie operował i w pełni odpowiada za mój start.
Ojciec też napisał oświadczenie, że j a k o rodzic bierze od
powiedzialność za moje zdrowie, bo ma do tego prawo.
W końcu pojechaliśmy d o Zakopanego. A tam trener kadry A.
RojGąsienica powiedział, że owszem jadę, ale narty mogę
zostawić w d o m u , bo tylko j a k o obserwator i nie wolno mi
startować — taka jest decyzja P Z N . Wróciliśmy d o domu, a na
drugi dzień ku zaskoczeniu wszystkich zapłakana przyszłam d o

Niewątpliwie jednym z rekor
dzistów wśród przemytników
przyłapanych w ubiegłym roku na
przejściu granicznym w Cieszy
nieBoguszowicach był 32letni
Koreańczyk, który próbował nie
legalnie przewieźć ponad 120 000
USD. Pieniądze miał schowane
w „polonezie".

2 Gazeta Uslrońska

Po 3letniej przerwie wznowił
działalność KJub Propozycji na
osiedlu Mały Jaworowy w Cieszy
nie. Spotkania odbywają się
w świetlicy ogródków działko
wych raz w miesiącu, a ich tematy
ka jest różna. Specjaliści mówią
m. in. o ekologii w ogrodach.
*
W Strumieniu z budżetu miasta
zakupiono glukometry. Zarząd
Miasta postanowił przekazać te
cenne urządzenia Ośrodkom
Zdrowia w Pruchnej i Strumie
niu, by służyły mieszkańcom
gminy.

szkoły. Taki był finał historii. Trener Kołaczyk stwierdził wtedy,
że rezygnuje, bo w takich warunkach nie będzie pracował, ale po
jakimś czasie oczywiście wznowiliśmy treningi. Sprawę roz
dmuchała też prasa. Codziennie w „Sporcie" pojawiały się
artykuły „Michalska jedzie d o G a P a " , „Michalska nie jedzie do
G a P a " . Wszyscy chcieli wiedzieć dlaczego, ale nic już nie dało
się zrobić. Te nieprzyjemne rozgrywki ciągnęły się za mną
jeszcze na studiach. Kiedy przeniosłam się z krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego d o Katowic i przygotowy
wałam się do startu w Akademickich Mistrzostwach Świata,
kolega z Krakowa powiedział mi wprost: „Mariola, zrobiłaś
najlepsze wyniki, ale nie pojedziesz, bo studiujesz w Katowi
cach". Koło się zamyka, wojna ZakopaneSląsk była, jest
i będzie, a konsekwencje ponoszą zawodnicy.
W 1979 roku nabawiłam się już bardzo poważnej kontuzji i to
zadecydowało o zaprzestaniu startów. Musiałam p o d d a ć się
operacji. Ledwo skończyłam rehabilitację, poszłam na trening,
źle pobiegłam i znowu wylądowałam w szpitalu. Dolegliwości
kolana ciągną się do dziś, mam dwie łękotki wycięte, a przy
większym wysiłku puchnie mi kolano.
Czy zarobiła pani na nartach?
Kiedyś, gdy po ślubie kupiliśmy malucha, kolega powiedział do
mnie „O! Mariola wyciąga dolary spod materaca." T o było
w formie żartu, ale rzeczywiście wszystkim się wydawało, że
zarobiłam masę pieniędzy. Dostawaliśmy rzeczywiście duże
pieniądze za reklamę firm, produkujących narty, ale te pieniądze
trafiały do działaczy i szefów. Teraz, jak patrzę na sytuację
z perspektywy czasu wydaje mi się to bardzo smutne. Mieliśmy
jakieś kieszonkowe, diety, ale były to bardzo małe sumy. Jako
młoda osoba oszczędzałam i chciałam zawsze coś przywieźć ma
mie, bratu, choćby czekoladę, bluzeczkę, bo wtedy w kraju nie
było takich rzeczy. Inne ekipy, nawet radzieckie dostawały
bardzo duże diety. Pamiętam jak dziewczyny ze Związku Radzie
ckiego wróciły z zakupów z telewizorami, magnetofonami i my
się pytamy skąd mają tyle pieniędzy, a one na to, że właśnie tyle
dostają od związku. N a m natomiast starczało na widokówki,
krem, owoce i to wszystko. Jedyną korzyścią finansową były
narty, które dostawałam za wyniki od firm. Co roku przychodzi
ło 6 par nart, dwie d o slalomu, dwie d o giganta i dwie do biegu,
jedna para na treningi, druga na zawody. Co roku zmieniano mi
narty i poprzednie mogłam sobie sprzedać. W ten sposób jedynie
coś zarobiłam. Sprzedawałam te które się dało a resztę dostawała
rodzina. Z pieniędzmi wiąże się kolejna przykra sprawa związana
z Zakopanem. Jechaliśmy na zawody z trenerem Kołaczykiem,
jego prywatnym samochodem i Martą Pieńtoń z Zakopanego.
Nie była tam lubiana, bo uważano, że w wieku 20 lat jest za stara
na starty i powinna zakładać rodzinę. Dlatego na zawody Pucha
ru Europy osobno jechała druga ekipa dziewczyn z Zakopanego.
Zabrałyśmy ze sobą własny suchy prowiant, żeby zaoszczędzić na
dietach. Na koniec kupiłyśmy sobie bardzo modne wtedy
włochate buty i trener z Zakopanego, który nas bardzo nie lubił,
napisał donos do PZNu, że trener zarabia na zawodniczkach,
a my zamiast myśleć o startach, myślimy o ciuchach. N a szczęście
zawody dobrze nam poszły i nie przejmowałyśmy się donosami,
ale trener miał poważną rozmowę w Warszawie.
(cdn)
Rozmawiała: Monika Niemiec
W 1994 r. przez cieszyńskie mo
sty graniczne przeszło i przejecha
ło 16,5 min osób. Odprawiono
również 4 min samochodów oso
bowych, 500000 ciężarówek i
40000 autobusów. Wielkości te
zostaną poprawione, gdyż już
w grudniu zanotowano blisko 20
min osób. Prym wiodą oczywiście
Czesi i nasi krajanie, a głównym
celem wypraw są oczywiście
zakupy robione po obu stronach
Olzy.
Ponad 30 rodzajów narzędzi
elektrycznych ma w swojej ofer

cie spółka „Elektronarzędzia"
Celma SA. Wyroby cieszyńskiej
firmy mają powodzenie u na
bywców krajowych i zagranicz
nych.
W ciągu 6 tygodni wybudowa
no wodociąg we wsi Gumna. Wo
dę doprowadzono do 90 gospo
darstw. Koszt inwestycji wyniósł
2 mld zł (starych), a dużo pienię
dzy i robocizny wnieśli mieszkań
cy (12 min z każdego gospodarst
wa). Uzyskano też dotację z Age
ncji Restrukturyzacji Rolnictwa.
(nik)

nik badania alkometrem
prom.
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Od 4—28 grudnia 95 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ustroniu. Nie stwierdzono uchybień natury finanso
wogospodarczej, podkreślano jednak potrzebę poprawienia warunków
pracy. W związku z tym Ośrodek przeniesiony zostanie do większych
pomieszczeń w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Konopnickiej,
po przeprowadzeniu prac remontowych i adaptacyjnych.
Kontrolowano kilka ośrodków naszym województwie, a zebrane
materiały posłużą do prac komisji sejmowych.
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Na ślubnym kobiercu stanęli:
6 stycznia 1996 r.
Grażyna Broda, Ustroń i Dariusz Makula, Bażanowice
r * ær
Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Zuzanna Śliwka, lat 92, ul. Polańska 57
Agnieszka Cieślar, lat 85, ul. Daszyńskiego 52/6
Antoni Kostka, lat 80, ul. Chałupnicza 25
Paweł Glajc, lat 80, ul. Leśna 43
Maria Heczko, lat 95, Os. Manhatan 2/2
Emilia Cholewa, lat 92, ul. Cicha 24
£
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29.12.95 r.
0 godz. 17.00, na ul. Hutniczej
doszło do kolizji drogowej. Znaj
dujący się w stanie nietrzeźwym,
kierowca fiata 125p — (2,76
prom) zderzył się z prawidłowo
jadącym renaultem.

4.1.96 r.
O godz. 13.00 na ul. Katowickiej
kierujący hondą, mieszkaniec Go
leszowa, doprowadził do kolizji
drogowej z hundayem. Sprawcę
kolizji ukarano mandatem w wy
sokości 50 zł.

30.12.95 r.
O godz. 10.15 Komisariat Policji
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie
o kradzieży mitsubishi galant bę
dącego własnością obywatela
Niemiec. Kradzieży dokonano
z parkingu D.W. „Relaks". Straty
oszacowano na około 70.000 zł.

4.1.96 r.
O godz. 22.50 w UstroniuPolanie
zatrzymano, znajdującego się
w stanie nietrzeźwym mieszkańca
Rybnika, kierującego nissanem.
Wynik
badania
alkometrem
— 1,06 prom.

30.12.95 r.
Ogodz. 18.15, na ul. Brody kieru
jąca oplem cadettem, mieszkanka
Ustronia w czasie wykonywania
manewru cofania uszkodziła peu
geota 205, będącego własnością
obywatela Niemiec. Sprawczynię
kolizji ukarano mandatem w wy
sokości 50 zł.
31.12.95 r.
O godz. 8.50 — na ul. Jelenica
20letni mieszkaniec Mysłowic,
przebywający w Ustroniu uległ
śmiertelnemu zatruciu, prawdo
podobnie dwutlenkiem węgla.
Przyczyny zatrucia wykaże sekcja
zwłok.
2.1.96 r.
O godz. 14.00 Komisariat Policji
w Ustroniu otrzymał zgłoszenie
o włamaniu do VW golfa i mer
cedesa 190 będących własnością
obywateli Niemiec. Łupem zło
dziei padły radioodtwarzacze.
Straty oszacowano na około 2000
zł.

Ze śniegiem musieliśmy się na razie pożegnać. Narty poszły w kąt, ale to
nie znaczy, że należy rezygnować z ruchu na świeżym powietrzu. Lekki
mróz nie zrazi miłośników jazdy rowerowej.
Fot. W. Suchta
r
T!r
8.12.95 r. odbyła się w Muzeum na Brzegach wystawa filatelistycz
na „Spółdzielczość" i prezentacja pamiątek z okazji 75lecia PSS
„Społem" w Ustroniu. Swoje zbiory zaprezentował: Aleksander Bujok
— „Folklor" i „Festiwale" oraz Radosław Czyż — „Miasta z biegiem
Wisły". Oglądać można było też dyplomy, zdjęcia z krajowych i za
granicznych wycieczek i zebrań spółdzielców. Wystawa czynna była do
31.12.95 r., zwiedziły ją 2 wycieczki i mieszkańcy Ustronia, a w Księdze
Pamiątkowej wpisano podziękowania i słowa uznania dla organizato
rów. Stanisław Głowacki prezes ustrońskiego koła Polskiego Związku
Filatelistycznego wyraził wdzięczność Iwonie DzierżewiczWikarek za
udostępnienie sali na wystawę.
Ci, którzy od nas odeszli:
Waldemar Marks, lat 53, ul. Drozdów 5
Franciszek Pinkas, lat 73, ul. Jastrzębia 10
Jan Burawa, lat 75, ul. Katowicka 249
Henryk Goszyk, lat 69, ul. Sikorskiego 17
Emilia Mitręga, lat 72, ul. Spółdzielcza 1/11
Czesław Miech, lat 29, ul. Różana 4

Składamy serdeczne podziękowanie ks. kanonikowi Leopol
dowi Zielasce, proboszczowi ks. kanonikowi Antoniemu Sapo
cie i ks. proboszczowi Tadeuszowi Serwotce za uczestnictwo
w ceremonii pogrzebowej oraz wszystkim uczestnikom biorącym
udział w pogrzebie.
śp. Ludwika Rycko
Opiekunowie

0,56

3.1.96 r.
O godz. 8.00 na ul. 3 Maja za
trzymano znajdującą się w stanie
nietrzeźwym, mieszkankę Czela
dzi, kierującą VW corrado. Wy

5.1.% r.
O godz. 15.40 na ul. 3 Maja
kierujący oplem astrą, mieszka
niec Sosnowca doprowadził do
kolizji z audi obywatela Niemiec.
Sprawcę kolizji ukarano manda
tem w wysokości 100 zł.
6.1.96 r.
O godz. 1.20, funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Ustroniu
zatrzymali poszukiwanego listem
gończym wydanym przez proku
raturę w Jeleniej Górze. Zatrzy
manego osadzono w Komendzie
Rejonowej Policji w Cieszynie,
skąd został odkonwojowany do
Jeleniej Góry.
6.1.96 r.
O godz. 14.00 na ul. Osiedlowej
patrol Policji odnalazł, skradzio
nego poprzedniego dnia w Sko
czowie renaulta.
9.1.96 r.
Komisariat Policji w Ustroniu
otrzymał zgłoszenie o włamaniu
do samochodu mazda, będącego
własnością mieszkańca naszego
miasta. Sprawcy, po wybiciu bo
cznej szyby skradli radioodtwa
rzacz i uszkodzili karoserię samo
chodu. Straty oszacowano na
około 3000 zł.
(MP)

Komendant Komisariatu Policji w Ustroniu podkom. Zbigniew Kowalski
dziękuje wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za nadesłane cieple
i serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
kingu przed wjazdem do lasu na
Poniwcu.
5.1. — Kontrola osób handlują
cych na targowisku, szczególnie
cudzoziemców. Nie nałożono ża
dnych mandatów.
— Nakazano zbijanie sopli z da
chów sklepów przy ul. Daszyńs
kiego.
— W trakcie kontroli dojazdu do
wyciągu na Poniwcu mandatem
ukarano jednego kierowcę za nie
przestrzeganie zakazu ruchu.
6.1. — Ponowna
interwencja
w DH „Krokus" w sprawie za
kłócania spokoju przez włączają
cy się nocą alarm. Przeprowadzo
no rozmowę z kierowniczką i wy
łączono urządzenie do czasu na
prawy.
— Kontrola na Poniwcu prze
strzegania zakazu wjazdu na tere
ny
leśne.
Interweniowano
w 7 przypadlach i nałożono man
daty. Mimo kar i upomnień kiero
wcy niechętnie korzystają z par

7.1. — Zabezpieczanie porząd
ku w trakcie zbierania pieniędzy
na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
8.1. — Kontrola porządku i po
siadania odpowiednich dokumen
tów przez osoby handlujące na
targowisku.
9.1. — Interweniowano w spra
wie zniszczonej reklamy przy ul.
Szpitalnej i nakazano jej usunię
cie.
— Po interwencji mieszkańców
ul. Polańskiej nakazano posypa
nie oblodzonej ulicy.
10.1. — Stwierdzono uszkodze
nie bariery ochronnej na moście
na ul. 3 Maja. Powiadomiono
odpowiedzialne osoby.
— Interweniowano w sprawie
nielegalnie ustawionej reklamy
przy ul. Cieszyńskiej.
(mn)
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Już od kilku lat mieszkańcy naszego miasta w pierwszą
niedzielę stycznia spotykali na ulicach ustrońskich kwestują
cych młodych ludzi. D o trzymanych przez nich puszek i skrzy
nek wrzucali małe i duże — w zależności od swoich możliwo
ści — sumy pieniędzy. W tym roku, mimo zapowiedzi, trudno
było na terenie Ustronia znaleźć zbierające pieniądze dla
chorych dzieci grupy ludzi z identyfikatorami Wielkiej Orkiest
ry Świątecznej Pomocy. J a k o organizatorzy akcji chcemy więc
przeprosić wszystkich za to, że chętni do pomocy chorym
dzieciom nie mieli tej możliwości. Stało się to jednak niezależnie
od nas.
W pierwszych dniach grudnia wysłaliśmy d o sztabu WOŚP
w Warszawie kilka zgłoszeń i próśb o przysłanie ankiet,

(dok ze str. 1)

pnie przedstawił zwyczaj kolę
dowania i zilustrował go licz
nymi pastorałkami, do śpie
wania których zachęcił gości.
Niezwykłe ciepło jego osboy
ujęło od pierwszej chwili wszy
stkich widzów, a umiejętność
nawiązywania
kontaktów
z ludźmi pozwoliła na stwo
rzenie wyjątkowego klimatu
spotkania.
Józef Broda wspomniał też
o wydanym w Ustroniu zbior
ku poezji „Okruchy z wigilij
nego stołu, z którego wiersz
„Boże Narodzenie" Anny Bu
ry i muzyka jego autorstwa
zrodzona, j a k
powiedział
„gdzieś tam w pociągu", zys
kał popularność w Polsce,
a d o swojego repertuaru włą
czyło go kilka kapel folko
wych.
„Tam przed laty w Betlejem,
przyniósł Chrystus na tę
ziemię
najwspanialsze nieba dary,
p o k ó j i miłość bez miary."
Wieczór „Hej kolęda, kolę
d a " z pewnością na długo po
zostanie w pamięci ustronia
ków, podobnie jak atmosfera
stworzona przez Józefa Bro
dę: góralafilozofa.
(mn)

potrzebnych do uzyskania identyfikatorów. W czasie między
świątecznym porozmawialiśmy z burmistrzami K. Hanusem i T.
Dudą. Obaj byli bardzo otwarci i chętni d o pomocy. Okazało się
niestety, że nie możemy już liczyć n a otrzymanie identyfikato
rów. Pan Duda, po rozmowie z sztabem w Warszawie, miał
jednak dobre wiadomości. Z a p r o p o n o w a n o mu mianowicie
wystawienie upoważnienia, które pozwalałoby na wydanie nam
identyfiaktorów przez burmistrza miasta. Upoważnienie to
zostało jakoby wysłane w ostatni piątek roku, 29 grudnia, razem
z paczką pełną czerwonych serduszek, symbolu Orkiestry. Ta
paczka nie dotarła do następnego piątku, kiedy to miało być
w Urzędzie Miasta spotkanie robocze wszystkich kwestujących.
Burmistrz Duda nie miał dla nas dobrych wiadomości: „Nie
stety, w tym roku Ustroń nie będzie brał udziału w akcji WOŚP.
Przykro mi bardzo, ale nie udało się nic zrobić". Nie trzeba
chyba dodawać, jak bardzo byliśmy rozczarowani. Całą akcję
— kwestowanie, ale również koncert i aukcję dzieł sztuki
przygotowywało kilkanaście osób. Kilkakrotne telefony pana
Dudy do Warszawy nie przyniosły żadnego efektu. A przecież
napisanie i wysłanie faxem tak bardzo nam potrzebnego
dokumentu zabrałoby zaledwie kilka minut. W popołudnio
wym programie telewizyjnym związanym z W O Ś P Jurek Ow
siak ograniczył się do stwierdzenia, że „wydzwaniał d o nich
burmistrz jakiegoś miasteczka" i propozycji, by ten burmistrz
sam wystawił potrzebny „glejt", bo przecież „wy się tam
wszyscy znacie". N a szczęście, jak się tego samego dnia, ale parę
godzin wcześniej, okazało, jedna z nas otrzymała jednak
indywidualny identyfikator. Tylko dzięki niemu mogliśmy
zorganizować planowaną imprezę w m o c n o okrojonej postaci.
Odbyła się tylko aukcja, z której udało się nam uzyskać
prawie 500 nowych złotych. W poniedziałek, 8 stycznia,
przesłaliśmy na konto fundacji W O Ś P w sumie 841 złotych
i 19 groszy. Dzięki życzliwości pani Dyrektor Banku Ślą
skiego w Ustroniu nie p o b r a n o z tych pieniędzy żadnej pro
wiqi, za co bardzo dziękujemy. Podziękowania należą się
również Tadeuszowi Dudzie, który zaangażował się w całą
sprawę. Nie mamy tylko za co podziękować sztabowi WOŚP
w Warszawie. Dzięki temu, że nie zostaliśmy z ich strony
potraktowani poważnie, zebraliśmy mniej pieniędzy, niż mog
liśmy zebrać, a wielu młodych ludzi zraziło się do Wielkiej
Orkiestry. A szkoda.
J o a n n a Gawlik

skłonni do wydawania pieniędzy.
Na niedzielne popołudnie zapla
nowano też aukcję prac plastycz

nych, która odbyła się w sali dys
koteki „Mirage 2000", dzięki
uprzejmości jej właściciela — Ry
szarda Muma. Na sali zasiadło
około 30 osób. Licytacja była jed
nak zacięta, często liczono na zmę
czenie przeciwnika, a nad emoc
jami panować musiał prowadzący
aukcję Bartek Wasilewski. Cena
wywoławcza wszystkich prac wy
nosiła 1 zł. Ze sprzedaży obrazów
Dariusza Gierdala i Dobiesława
Kaczmarka uzyskano 467 zł. Prze
mek Chybiorz i Jola Rutkowska
wydawanie kieszonkowego na po
moc dzieci om uznali za rzecz natu
ralną. Rodzina Słotwińskich pod
kreślała, że oprócz chęci poparcia

Fot. W. Suchta
grupą na międzynarodowych
festiwalach i przeglądach twó
rczości ludowej zostając laure
atem wielu z nich. Od dwóch
lat na zlecenie Wojewódzkie
go Ośrodka Kultury w Biels
kuBiałej prowadzi warsztaty
twórcze w Istebnej i Koniako
wie. Uczy dzieci budowy i gry
na prostych instrumentach lu
dowych: piszczałkach, wabi
kach, okarynie.
4 stycznia, w Muzeum wy
słuchaliśmy opowieści o po
dróżach, kontaktach z miesz
kańcami Afryki, Azji, Cyga
nami, starowiercami, Litwina
mi, o wspólnej dla wszystkich
tajemnicy życia, znaczeniu ro
dziny, obrzędach, zwyczajach,
sakrum muzyki i sztuki, pier
wotnym pojęciu wspólnoty
i społeczności.
— Prze piękność życia polega
na tym, by budować sobie ob
razy, które potem można wspo
minać — mówił Józef Broda
i podkreślał — Człowiek z na
tury dąży do tego, co jest dobre,
a święta Bożego Narodzenia to
czas światła przeciwstawiony
czasom szarości, ciemności.
Przypomniał obrzędy związa
ny ze świętami, bardzo dowci
Dwie grupy w naszym mieście
postanowiły zająć się organizacją
zbiórki pieniędzy w czasie finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po
mocy 1996: Joanna Gawlik z LO
im. Kopernika z siostrą Olą z SP1
i Agnieszką Owczarek z AE w Ka
towicach oraz uczennice ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ustroniu:
Agnieszka Górecka, Anna Piet
rzak, Agnieszka
Szotkowska
i Agnieszka Wawrzacz.
Dziewczyny powiedziały nam,
że mimo kłopotów zbiórka pienię
dzy się udała, a ludzie odnosili się
do nich życzliwie. Podkreślały,
że najmniej zainteresowania oka
zywali młodzi ludzie i nie byli
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ogólnopolskiej akcji, motywacją
do wzięcia udziału w aukcji były
obrazy pana Kaczmarka, które
bardzo im się podobają. Państwo
Owczarkowie powiedzieli, że sko
ro zbiórka pieniędzy odbywa się
po raz czwarty to znaczy, że jest
potrzebna i trzeba ją wesprzeć.
Nąjdrożej sprzedany obraz, za 60
złotych, autorstwa Dariusza Gier
dala, nabyli państwo Szotkowscy:
„Takie działania warte są popar
cia, dlatego tu jesteśmy". Wszyscy
przyznali, że akcja w Ustroniu była
słabo rozreklamowana i szkoda, że
nie odbyła się z większym roz
machem.
(mn)

MYŚLĄ O PARYŻU
10 stycznia w Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa odbyło się
walne zebranie członków założycieli Stowarzyszenia Twórczego
„Brzimy". 26 twórców z Ustronia wpisało się d o Stowarzysze
nia, które kontynuować będzie działania wcześniej prowadzone
przez grupę artystów „Brzimy". Obecnie okazało się konieczne
sformalizowanie działania i zarejestrowanie w sądzie, aby
„Brzimy" mogły korzystać z różnych form pomocy i pode
jmować działania, przy których konieczna jest osobowość
prawna Stowarzyszenia. J a k o cel działania Stowarzyszenia
w statucie wymieniono:
1. Wspieranie działalności grupy plastycznej „Brzimy".
2. Sprawowanie opieki i popularyzowanie różnych form ama
torskiej i zawodowej twórczości regionalnej.
3. Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży.
4. Gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działal
ności statutowej.
N a zebraniu w Muzeum mówiono przede wszystkim o naj
bliższych zamierzeniach ustrońskich twórców. Planowany jest
wspólny plener dla plastyków Ziemi Cieszyńskiej, którego
organizację wezmą na siebie „Brzimy". Tradycyjnie już ustrońs
cy artyści dadzą swe dzieła na aukcję na rzecz dzieci niepełno
sprawnych. Myśli się też o wspólnej wycieczce do Paryża.
Członkiem Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy" może zo
stać każdy kto wypełni deklarację członkowską, przestrzegać

PO CO TO KOMU
„... a może Martwe stare
drzewo
pokryte patyną czasu
dopełni istnienia zieleń
ocali kilka ideałów."
napisał Zygmunt Kobylak w informatorze do zorganizowanej wraz
z Jarosławem Jakubczykiem wystawy. Jego rzeźby pokazują drewno
takie jakim jest — plastyczne i twarde, gładkie i chropowate, którego
natura pozwala wiele wyrazić. Zygmunt Kobylak urodził się w Racibo
rzu. Studia podjął na Wydziale PedagogicznoArtystycznym Filii
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i zakończył je dyplomem w praco
wni rzeźby u Jerzego Fobera. Do tej pory wystawiał w Cieszynie
i BielskuBiałej.
Jarosław Jakubczyk pochodzi z Częstochowy i podobnie jak jego kolega
ukończył studia w Cieszynie. Ze swoimi rzeźbami gościł już w Częs
tochowie i Bielsku, ma na swym kocie także wystawę indywidualną
w cieszyńskicm Domu Narodowym. O swoich pracach mówi m. in.:
„Moje rzeźby to pewnego rodzaju ingerencja w naturalny materiał.
Ingerencje te nie niszczą do końca struktur tkwiących w materiale. (...)
Twórczość nie powinna polegać na niszczeniu zastanego i budowaniu
nowego w to miejsce. Twórczość, tworzenie czegokolwiek to pewnego
rodzaju dialog czegoś, co miało już miejsce z teraźniejszością."
Na wernisaż przybyło sporo ludzi. Byli studenci z UŚ, mieszkańcy
Ustronia, a także spora gromadka dzieci, które z zacięciem krytyków
analizowały przedstawione rzeźby i zasypywały autorów pytaniami
o warsztat.
Muzeum na Brzegach rozpoczęło nowy rok nietypową, lecz bardzo
interesującą wystawą, pokazującą możliwości tradycyjnego jakby się
mogło wydawać materiału — drewna.
(mn)
W trakcie wernisażu poprosiliśmy młodych artystów o krótką
rozmowę. Na początku zapytaliśmy, dlaczego jako materiał twórczy
wybrali drewno?
Przede wszystkim interesuje nas natura. Dlatego staramy się pozos
tawiać kształt naturalny, aby nie zatracić pierwotnych struktur drzewa.
Jak odbierane są wasze prace?
Uważamy, że praca artysty nie wiąże się bezpośrednio z odbiorem.
Artysta wystawia rzeźby, a odbiorca interpretuje je na swój własny
sposób. Dlatego nie dajemy tytułów do naszych prac. Staramy się nie
narzucać toku myślenia. Staramy się odwoływać do prostych skojarzeń.
W jednej pracy staramy się skupić w prosty sposób na jednym temacie.

Tuż po wyborze prezes K. Heczko rozmawia z D. Koenig.
Fot. W. Suchta
będzie statutu i regularnie płacić będzie składki, których
wysokość ustalono na 12 zł rocznie. W głosowaniu jawnym
wybrano zarząd „Brzimów" w składzie: Kazimierz Heczko
— prezes, Andrzej Piechocki i Jan Sikora — zastępcy prezesa,
Andrzej Malec — skarbnik, Renata Białas — sekretarz, Bogu
sław Heczko — członek. Komisję rewizyjną tworzą: Anna
Marcol — przewodnicząca oraz Barbara Majętny i Rudolf
Piwko. Zebranie w Muzeum prowadził Andrzej Georg.
Dlaczego wystawiacie swe prace właśnie w Ustroniu?
Po prostu szukaliśmy miejsca i tu właśnie znaleźliśmy odpowiednie
pomieszczenie. Jesteśmy jeszcze młodymi artystami i szukamy okazji do
prezentowania naszej twórczości.
Czy po wystawieniu prac spotkaliście się już z konkretnymi propozycjami?
Raczej nie, ale jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Nasze prace nie
są komercyjne.
To widać. Ale czy nie zdarzyło się, że komuś te rzeźby jednak się spodobały
i zaproponował wam np. wystrój restauracji? Czy jesteście otwarci na takie
propozycje?
Myślę, że wiele dałoby się wkomponować w architekturę domów
wczasowych czy w wystrój jakiejś knajpy, na zasadzie, że więcej osób
mogłoby to zobaczyć, bo przecież nie każdy zagląda do galerii.
Czy władze okolicznych gmin zainteresowane są twórczością młodych
artystów. Czy może występowaliście do samorządów z propozycjami
ciekawych rozwiązań plastycznych w miastach?
Nigdy nie próbowaliśmy czegoś podobnego. Pracujemy raczej w praco
wni.
Patrząc na wasze rzeźby można przypuszczać, iż często spotykacie się
z pytaniem: „Po co to komu?"
Sam się czasami nad tym zastanawiam.
I do jakich wniosków pan dochodzi?
Tworzenie na pewno sprawia mi satysfakcję osobistą i myślę, że jest
w tym sens. Gdyby go nie było, to bym tego nie robił.
Czy jest dużo krytycznych uwag?
O dziwo nic.

Rozmawiał: Wojsław Suchta

Fot. W. Suchta
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Ogłoszenia drobne
Zapraszamy do Salonu Fryzjerskiego.
Ustroń Hermanice ul. Dominikańska
30.
Pilnie sprzedam drukarkę Star LC20.
Ustroń, ul. Kasprowicza 2. Cena 300
zł.
UNIVERSAL — nieruchomości.
Ustroń, ul. Słoneczna 7 (033)
542718. Zatrudni pracownika (samo
chód _
Sprzedam VW Golf 1986 1,6 D, pierw
szy właściciel, bezwypadkowy, garażo
wany, wersja amerykańska, tel.
543000.
_____
Sprzedam gitarę basową i wzmacniacz
COMBO. Tel. 543000 od 18—22.
Sprzedam Ford Econovan — bus
1989, 16 tys. zł. Tel. 543609.
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Fot. W. Suchta
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Wystawy:
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa,
ul. Hutnicza 3, teł. 542996

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła nowe zasady powołwania osób
w skład obwodowych komisji do spraw referendum. Kandydatów do
komisji zgłaszać mogą osoby uprawnione do udziału w referendum,
partie i organizacje społeczne między 14 a 25 stycznia 1996 r. w Urzędzie
Miasta w godz. pracy. W zgłoszeniu podaje się dokładne dane
zgłaszającego, dokładne dane kandydata do komisji oraz oświadczenie
kandydata potwierdzone jego podpisem. Zgłoszenia należy wrzucać do
specjalnej urny ustawionej w Urzędzie Miejskim. Najpóźniej w 21 dniu
przed referendum zarząd gminy przeprowadza publiczne losowanie
składów komisji spośród zgłoszonych kandydatów. Jeżeli nie zgłoszono
kandydatów w liczbie umożliwiającej powołanie komisji, powołania
kandydatów w brakującej liczbie dokonuje zarząd gminy. Z pełnym
tekstem uchwały PKW można zapoznać się na tablicach ogłoszeń.

UCHWAŁA Nr XX/150/95
Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń
z dnia 29 grudnia 1995 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Or
ganizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ustroniu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
RADA MIEJSKA UZDROWISKA USTROŃ
uchwala
§1
Zmienia Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ustroniu
stanowiący załącznik d uchwały nr XXX/195/92 z dnia 20 marca 1990 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejs
kiego w Ustroniu z późn. zm. w ten sposób, że:
1. w § 10 pkt 4 dopisuje sę zdanie w brzmieniu:
„Szkoły od nr 1 do 3 i od 5 do 6"
2. w załączniku nr 7 dopisuje się pkt 10 w brzmieniu:
„Szkoły od nr 1 do 3 i od nr 5 do 6"
3. w § 23 dopisuje się pkt 3 w brzmieniu:
„Zdniem 1 stycznia 1996 r. wszystkie komórki organizacyjne Urzędu
Miejskiego (wydziały, referaty, samodzielne stanowiska) przejmują
w zakresie swojej działalności zadania wynikające z ustawy o zamó
wieniach publicznych".

§
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
na terenie miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.
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Wystawy stałe:
— Hutnictwo i Kuźnictwo Ustronia
— Ustrońska Galeria Sztuki Współczesnej B. i K. Heczko
wystawa i sprzedaż prac twórców ustrońskich.
Wystawy czasowe:
— Wystawa sztuki ludowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia
— Ustroń w fotografii Marka Więcławka
— 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, 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.

Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach"
B. i K. Heczkowie, uł. J. Błaszczyka 19, tel. 541100
Centralna Informacja 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 Stowarzyszenia Twórczego
„Brzimy".

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (tel. 543244)
21ajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.

Imprezy kulturalne
18.1.1996 r. Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych
czwartek
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
godz. 10.00
19.1.19% r. Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Średnich
czwartek
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
godz. 10.00

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowanie dla Fundacji Ustrońskiej z siedzibą
przy ul. Sanatoryjnej 32, dla p a n a Henryka Rakowskiego
prowadzącego Zakład Elektromechaniki przy ul. J. Wantuły
oraz dla pani Elżbiety Ferdyn z firmy „ P r o c o m p " za szczodrość
i pomoc finansową oraz materiałową dla Przychodni Rejonowej
w Ustroniu, składa w imieniu wszystkich pracowników i pacjen
tów, kierownik lek. med. Marek Wiecha.
Dzieci z Przedszkola nr 3 w UstroniuPolanie serdecznie
dziękują Teresie i Adrianowi Piskornik, właścicielom hurtowni
„ T E R A M " za przekazanie nieodpłatnie pomocy dydaktycz
nych i art. papierniczych.

GORZAŁKA, WARZONKA, CZYSTA, ROZOLKA...
Lekarze, socjologowie, pedagodzy, psychologowie i nauko
wcy wielu innych dziedzin zajmują się problemem pijaństwa.
W naszym kraju spożycie alkoholu ciągle wzrasta i zajmujemy
jedno z czołowych miejsc w statystykach europejskich. Powstają
programy zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, działa
ją Kluby Anonimowych Alkoholików, media starają się lan
sować kulturalny sposób picia, a Polska Partia Przyjaciół Piwa
kreauje obraz piwosza — ekologa. Okazuje się jednak, że
świadomość zagrożeń płynących z nadmiernego spożywania
napojów procentowych nie zrodziła się dzisiaj.
W 1928 roku d o rąk czytelników trafił kolejny rocznik
„Kalendarza Ewangelickiego" wydanego przez „grono pas
torów", nakładem Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie,
odbitego czcionkami drukarni P. Mitręgi. Oprócz kalendarza,
wskazówek dla rolników, psalmów, humoru, porad zielarskich,
statystyk, reklam, ogłoszeń, relacji z życia codziennego koś
ciołów i społeczności ewangelickiej po dwóch stronach Olzy,
znajdziemy dwa bardzo interesujące artykuły o pijaństwie.
Pierwszy zatytułowany jest „Największy nieprzyjaciel ludzko
ści" i czytamy w nim m. in.: „Największym nieprzyjacielem
ludzi może być tylko taki, który najwięcej krzywdy wyrządza
człowiekowi. (...) Ten Pan jest bardzo niebezpieczny, widziałem
bowiem j a k jedni umierali 2 lata, inni 20 lat, a jeszcze inni 50 lat.
(...) Nie są to suchoty, b o wtedy się schnie, a kto mojego Pana
posiada, ten puchnie. A t o jeszcze brzydsza sprawa i mniej
przyjemna. (...) Uczeni go zowią krótko: alkohol, zaś po wsiach
i miasteczkach chodzi pod nazwą: wódka, spirytus, gorzałka,
warzonka, czysta, rozolka, itp. D o b r a rzecz ma zwykle jedno
imię, zła lubi się wciskać i zalecać pod różnemi nazwami.
Alkohol niszczy ciało i duszę człowieka, niszczy zdolności
umysłowe, szczególnie pamięć, niszczy wolę i uczucie. Człowiek

Stopniał pierwszy śnieg i powyłaziły na wierzch wszelkie
brudy. Wystarczyło zaledwie miesiąca, by paru „zapobieg
liwych" wywlekło niepotrzebne graty nad Wisłę i d o ustrońskich
parków. Stare puszki, koła rowerowe, zardzewiałe błotniki
— wszystko to możemy teraz oglądać na miejskich trawnikach.
Widoczną na zdjęciu starą pralkę automatyczną jakiś nieszczęś
nik ukrył pod śniegiem nad brzegiem Wisły zapewne nie
wiedząc, że prościej można się takiego sprzętu pozbyć n a
organizowanych przez miasto zbiórkach złomu. Jakiś chłopina
natrudził się niepotrzebnie i teraz pluje sobie w brodę dowiadu
jąc się, że nie trzeba było taszczyć nocą przy niesprzyjającej
pogodzie ciężkiej pralki nad Wisłę, a wystarczyło wystawić ją
określonego dnia przed dom. Wszystkich, którzy zamierzają
wykorzystać kolejne opady śniegu, by pod nim ukryć różne
zbędne graty informujemy, że jest t o niepotrzebny wysiłek,
a zbiórka złomu będzie przez miasto zorganizowana tak jak co
roku w okresie wiosennych porządków.

zniszczony przez alkohol podobny jest jabłku wewnątrz zgniłe
mu i drzewu spróchniałemu. (...) Gdzie w kraju wiele pijaństwa,
tam dobrobyt puchnie, zdrowie chodzi boso, rodzi się ubóstwo,
a mądrość lata w bańkach mydlanych. (...) Łatwiej byłoby
oduczyć starego kota łapania myszy, aniżeli starego pijaka
oduczyć pijaństwa. Straszną w skutkach musiała być kara
potopu — straszniejszy jest p o t o p alkoholu."
Nie kończy się jednak na teoretycznych rozważaniach, ponie
waż parę stron dalej znajdujemy artykuł pod tytułem „Cztery
sposoby zwalczania pijaństwa", którego autor prezentuje bardzo
współczesny pogląd na problem. Czytamy: „Pierwszym, najstar
szym i najdawniejszym sposobem zwalczania pijaństwa, który we
wszystkich krajach i narodach przeprowadzono i przeprowadza
się, jest uświadomienie społeczeństwa o szkodliwości alkoholu
i zachęcanie do abstynencji." Innym sposobem była amerykań
ska prohibicja: „W Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki
wprowadzono zakaz wytwarzania, sprzedaży i konsumpcji al
koholu. Rząd amerykański zamknął wszystkie palarnie i szynki.
Kontrabandę ściga surowemi karami, na przestępców nakłada
ciężkie grzywny. Jest t o sposób najradykalniejszy, możliwy
w Ameryce, otoczonej zewsząd morzem. U nas nie byłoby d o
przeprowadzenia, bo sąsiedzi dostarczyliby przez zieloną granicę
tyle alkoholu, ileby kraj pragnął." Trzeci sposób zapobiegania
alkoholizmowi opisany w tym artykule to realizowany w Szwecji
system kartkowy: „ K t o chce pić, musi się w naznaczonym
urzędzie zgłosić po kartki, tak jak i my za czasów wojennych
głosiliśmy się i otrzymywaliśmy od urzędów gminnych kartki na
cukier, mąkę itp. Specjalne komisje wyznaczają każdemu z osob
na jego wymiar alkoholu, który zakupić i spożyć może. Czwar
tym sposobem jest wprowadzany często współcześnie monopol
alkoholowy i wysokie ceny. „Obywatel może tylko pić, wiele
zapłaci, a ponieważ wielu nie może płacić, musi niepić. (...)
Dawniej chętnie częstowano i d o picia zachęcano — dziś byłoby
jeszcze wiele takich, którzy by poczęstunek przyjęli, ale mało jest
takich, którzyby go płacić potrafili. Dawniej podawano alkohol
dzieciom, obecnie nie starczy dorosłym." Jednak „Spoób nasz nie
zabezpiecza obywatela przed zmianą gospodarczą, owszem ją
przyspiesza."
Wiedza na temat oddziaływania alkoholu na organizm czło
wieka jest coraz większa, badane są skutki i przyczyny uzależnień,
a naukowcy sięgają do genetyki. Jednak jak możemy się przekon
ać czytając „Kalendarz Ewangelicki" już na początku wieku
zajmowano się problemem alkoholizmu i jego zwalczaniem.
Monika Niemiec
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Taki se bajani
Tylko dwóch herosów wystartowało 6 stycznia na trasę 5 Narciars
kiego Rajdu Dookoła Doliny Wisły. Tomasz Czekalski z Warszawy,
uczestnik wyprawy na Grenlandię (przeszedł 680 km wzdłuż wyspy)
oraz Andrzej Georg z Ustronia, dotarli przez Małą Czantorię i Stożek
na Kubalonkę czyli do połowy trasy. Dokończenie Rajdu planowane
jest jeszcze w styczniu. Organizatorzy zachęcają do indywidualnego
zaliczania Rajdu odcinkami. Próby pokonania trasy należy zgłaszać
u organizatora — TRS „Siła" Ustroń, tel. 542391.

W dniach 30,31 grudnia 95 r. i 2,3 stycznia % r. odbyły się w Szczyrku
eliminacje snowboardzistów do Mistrzostw Świata w Japonii, roz
grywane w ramach Pucharu Polski. Brali w nich udział zawodnicy
z ustrońskiego klubu „Beskidy" wychowankowie Mieczysława Wój
cika. Jacek Jeleśniański zajął 26 miejsce wśród seniorów w slalomie
specjalnym. Dużą niespodzianką było natomiast 8 miejsce naszego
juniora — Krzysztofa Cimka w slalomie równoległym seniorów.
Oprócz tego zdobył dwa III miejsca: w slalomie specjalnym i HP (half
pipę) wśród juniorów.
Krzysztof jest uczniem I klasy Technikum Rolniczego w Cieszynie.
Na początku jeździł na nartach, a snowboard trenuje dopiero dwa
sezony. W tej chwili walczy o zakwalifikowanie się do ekipy polskiej na
Mistrzostwa Świata w Japonii. Aby to osiągnąć cały czas musi
utrzymywać się w pierwszej trójce.
(mn)

Fot. W. Suchta
POZIOMO: 1) dawka leku 4) drzewo liściaste 6) kuzynka
kaczki 8) czuwa w górach 9) napój z pianką 10) stare kobiety
(gwarowo) 11) płacone przez poddanego 12) facet w płynie 13)
kilof górnika 14) kula ziemska 15) pojazd flisaków 16)
wariactwo, szaleństwo 17) część kościoła 18) dawniej Rodezja
19) zgorzel wargi 20) wódka gwarowo
PIONOWO: 1) usuwa owłosienie z nóg 2) ktoś z humorem
i temperamentem 3) samochodowy w centrum Ustronia 4)
suknia na obręczach 5) notatnik 6) rosyjski mąż stanu 7)
obserwator zajścia 11) mieszkaniec Wilna 13) strach, lęk
Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po odczytaniu liter
z pól oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi
oczekujemy do 5 lutego.
Rozwiązanie Krzyżówki nr 50
PODARUNKÓW CZAS
Nagrodę 20 zł otrzymuje SŁAWOMIR GREŃ z Ustronia, ul. Agres
towa 4. Zapraszamy do redakcji.

GAZETA

A

Było już ćma. Pod blachom huczoł logiyń. Zuzka opowiadała nóm
jakisi bojki. Frydek chciol sie kolybać w kolybce, chocioż był już za
wielki i do kolybki sie nie mieścił. Mama kańsi poszła. Wanda i Lełon
zaczli żgać hokym w piecu. Zuzka sie s nimi wadziła, ale to nic nie
pomogło. Zaczła ich straszyć, że kiery sie łogniym bawi, to sie w nocy
pojszczywo, koj tam, dali żgali do łognia. Przed piecym był betón.
Lełón taki rozpolóny do czyrwóna hok na tym betónie położył i zaczył
z Wandóm szczypki w piecu rożygać, aż iskry sie sypały. Na roz cosi
chciałach im powiedzieć, podlecialach ku nim i na tyn rozpolóny hok
stanyła — a my po chałupie chodzili boso. Możecie se przedstawić, jak
jo wyła. Wanda z Lełónym zaroz przysiedli na ławce, a Frydek iJuruś
uznali, że trzeja mi pumóc, tóż wrzeszczeli razym sy mnóm — isto
łopiczarnia. Zuzka goniła po chałupie i głowę straciła, porwała gornek
i leci na pole po śniyg. Mama widać byłajuż blisko chałpy i tyn wrzask
słyszała. Wparziła do chałupy, wiela sie nie seblykła i zaczła trzić
ziymiok — ty trzicieliny prziyłożyła mi na szłape. Wadziła sie ze
Zuzkóm, a co łóna biydno miała zrobić s takimi operyjaszami jak my.
Ale wszystko mi sie dobrze zagójiło.
Z łogniym mieli my jeszcze roz wyprask. Miyszkali my wtedy
w „Basiynce". Tam też miyszkoł dochtór Stachy z rodzinom. Mieli
syna Alfryda.już chodził do szkoły do Wisły i cere Małgosie, chodziła
razym z Wandóm do klasy. Furmón Stachóm przywioz drzewo.
Alfryd z Lełónym chrubsze kąski rzazali,po tym ciupali, a Wanda, jo
i Frydek nosili my to drzewo do garażu i do chałupy ku piecu. Drzewo
było całe olodzóne i trzeja było go wysuszyć. Tóż ułożyli my tego
drzewa kole żeleżnioka aż po rule. Stachowie kajsi poszli, mamy też
dóma nie było. Zrobiło sie ćma, a że moc śniega napadało, potargało
dróty i nie było światła. Alfryd i Małgosia nie chcieli siedzieć sami
w chałupie, tóż prziszli do nas. Siedzieli my prziy świyczce iposłóchali,
jak Alfryd opowiadoł o Lwowie. Małgosia chciała już iś do dómu, ale
sie bola sama po ćmoku po schodach wyńś. Poszłach s niom
i z Lełónym, ale na schodach czujymy dym, im wżyj., tym wiyncyj
dymu i smrodu. To sie zajyło to mokre drzewo. Co my narobili
wrzasku, wołali my Krajcowóm, otworziła dwiyrze na balkon izbiyra
ła śniyg, ciepała do łognia. Alfryd z Lełónym ciągli wode klukom ze
studni, a jo z Wandóm goniły my z kiblami i loli wode na łogiyń.
Ugasili my. Upolilo sie kapkę podłogi, wody było wszyndzi w całej
chałupie. Drzewa już nie trzeja było suszyć, bo sie spoliło, a ściany
ipowoł były całe czorne łod sadzy. Stachowie te noc spali u Kr ojcowej,
bo u nich było strasznie czuć dym i jeszcze by poczadzieli.
Hanka łod Śliwko w

