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Nie  mają  szczęścia  polskie  zespoły  rockowe  do  występów 

w Ustroniu podczas tegorocznych wakacji. Pierwsze Perfect grał 
w  ulewnym  deszczu,  ostatnio  zaś,  17  sierpnia,  przy  fatalnej 
pogodzie  prezentował  się  Maanam.  Okazuje  się  jednak,  że 
znane zespoły  mogą  występować  niezależnie  od  pogody  — za
wsze  znajdą  się  chętni,  by  raz  jeszcze  posłuchać  ulubionych 
przebojów  „na  żywo".  Na  widowni  przeważała  starsza  mło
dzież, jednak  nie brakowało nastolatków w towarzystwie  rodzi
ców,  a  także  w  pełni  dojrzałych  fanów  zespołu  samotnie 
wsłuchanych  w  śpiew  Kory.Wszyscy  bawili  się  wspaniale. 
Znany  repertuar był pretekstem  do wspomnień, zabawy i tańca. 
Kora po  raz kolejny udowodniła, że potrafi śpiewać w każdych 
warunkach,  a jakość  wykonania  pozostaje nienaganna.  Towa
rzyszący jej muzycy z Maanamu  to też zawodowcy potrafiący na 
każdej estradzie wydobyć odpowiednie brzmienie gitar, perkusji 
i  instrumentów  klawiszowych.  Mocna,  żywa muzyka  sprawiła, 
że  tylko  niewielu  widzów  siedziało  na  własnych  miejscach, 
większość  niezależnie  od  wieku  tańczyła  i  wtórowała  przy 
najpopularniejszych  przebojach  zespołu,  a  niektórych  mogliś
my  wysłuchać  w  nowych  ciekawych  aranżacjach.  Publiczność 
nie  pozwoliła  zespołowi  zbyt  szybko  rozstać  się  z  ustrońskim 
amfiteatrem.  Skandując  na  przemian  imię  wokalistki  i  nazwę 
zespołu  dwukrotnie  wywołano  Maanam  na  scenę.  Koncert 
podobnie jak  w zeszłym  roku  zakończył  się  o  godzinie  22.00 

Chcąc poprosić  Korę  o  parę  słów dla  „Gazety  Ustrońskiej" 
udaliśmy  się  po  koncercie  na  zaplecze  Amfiteatru,  gdzie  na 
warcie  stał  pracownik  agencji  zajmującej  się  ochroną  im
prezy.Oczywiście  był  nieuprzejmy  co  jest  normalną  rzeczą 
w  agencjach  ochrony.  Po  prostu  gburowatość  mają  wpisaną 
w zakres czynności.  Ciekawe jednak,  że człowiek  ów okazał  się 
podatny  na  racjonalną  argumentację,  co  z  kolei  jest  rzeczą 
rzadką  wśród  ochroniarzy.  Zaplecze  amfiteatru  stanęło  przede 
mną  otworem,  a  Kora  na  rozmowę  dla  Gazety  Ustrońskiej 
zgodziła  się  dość  chętnie.  Zresztą  skromnie  ubrana  z  siwizną 
przebijającą spod czarnych  włosów nie wyglądała na  niedostęp
ną gwiazdę estrady. Prawie cały czas się uśmiechała,  szczególnie 
miło  wtedy,  gdy  przekazywała  pozdrowienia  dla  wszystkich 
swoich  fanów,  którzy  nie  zważając  na  deszcz  przyszli  na 
koncert. 
Zespół  po  raz  drugi  występuje  w naszym  mieście.  Jak  się  pani 
śpiewa  w ustrońskim  Amfiteatrze? 
W zeszłym  roku  była przecudowna  pogoda,  taka jaką  kocham. 
Natomiast  dzisiaj zaklinaliśmy  deszcz.  Przed  koncertem  byłam 
totalnie  przygnębiona.  Kocham  deszcz,  kocham  wodę,  ale  nie 
w  takim  nadmiarze  jak  tego  roku,  choć  publiczność  wszędzie 
cudowna, a do pogody już się w sumie trochę  przyzwyczailiśmy. 
W maju  zaczynaliśmy  koncerty  „Wielkiej majówki",  a miesiąc 
był  taki  właśnie jak  śpiewam  —  „zimny  maj".  Nie  był  bardzo 
zimny, ale na pewno deszczowy. Wtedy myśleliśmy, że to wstęp 
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Nie  mają  szczęścia  do  pogody  ustroriskie  dożynki.  Tak  jak 
w  roku  ubiegłym  deszcz  pokrzyżował  plany  organizatorów. 
Impreza  będąca  zakończeniem  trwających  od  piątku  do  nie
dzieli  Dni  Ustronia  ściąga  coraz  więcej  widzów.  Zgodnie 
z tradycją  Dożynki  rozpoczęły  się barwnym  korowodem,  który 
przeszedł ulicami  Daszyńskiego  i 3 Maja do amfiteatru. Licznie 
zgromadzona  publiczność  na  trasie  korowodu  oklaskiwała 
kilkadziesiąt  scenek  rodzajowych.  Przed  Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa  na  honorowej  trybunie  stanęli  przedstawiciele 
władz miejskich i wojewódzkich, księża obu wyznań,  parlamen
tarzyści, przedstawiciele  partii  politycznych,  organizacji  społe
cznych  i stowarzyszeń.  Deszcz  lunął,  gdy  rozpoczął  się  obrzęd 
dożynkowy  w amfiteatrze. Z  krótkimi  przerwami  padało  kilka 
godzin.  Z  atrakcji  dożynkowych  skorzystali  więc  tylko  najwy
trwalsi. (O imprezach  Dni  Ustronia szerzej napiszemy w następ
nym  numerze  GU.). 

STRAŻACKI E 
ODZNACZENIA 

15 czerwca  1926  roku  w  Szkole  Podstawowej  w  Bładnicach 
Dolnych  zwołano  zebranie, podczas  którego  powołano  Ochot
niczą  Straż  Pożarną  w  Nierodzimiu.  Wybrano  też  pierwszy 
Zarząd  OSP  z  przewodniczącym  Józefem  Pindórem  i  naczel
nikiem  Józefem  Gajdzicą.  Nicrodzimska  straż  liczyła  wówczas 
25  członków. 
W  sobotę  17  sierpnia  1996  r.  obchodzono  w  Nierodzimiu 
jubileusz  siedemdziesięciolecia  tamtejszej  jednostki  OSP. 
W  uroczystości,  która  odbyła  się  pod  strażnicą,  wzięli  udział: 
przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz,  burmistrz  Kazimierz 
Hanus,  proboszcz  parafii  katolickiej  w  Nierodzimiu  Stanisław 
Gibałko,  proboszcz  parafii  ewangelickiej  w  Bładnicach  Adrian 
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do  cudownego,  upalnego  lata.  Rozmawiam  na  ten  temat 
z  ludźmi,  którzy  długo  żyją, ja  też  nie  chodzę  krótko  po  tym 
świecie  i  zgadzamy  się:  takiego  lata  jeszcze  nie  było.  Jestem 
zapalonym  pływakiem  i  nie  pamiętam  takiego  lipca,  sierpnia, 
żebym  nie  pływała.  Teraz  nie  mogę,  bo  wszędzie  woda  jest  za 
zimna. 
Czy  jest  jakaś  różnica  pomiędzy  koncertami  w  małych  miejs
cowościach  i  dużych  miastach? 
Nie  ma  żadnej  różnicy,  żadnej,  żadnej.  Czasem  to  nawet 
zabawnie  brzmi,  gdy  w  małej  miejscowości  zaczynam  koncert 
słowami:  „Właśnie wróciliśmy z Nowego Jorku  i witamy  bardzo 
serdecznie."  To  jest  normalne.  Nigdy  nam  się  nie  zdarzyło 
gorzej  zagrać  w  mniejszym  mieście.  Sami  zrobilibyśmy  sobie 
tym  krzywdę. 
Czy  zespół  koncertuje  przez  całe  wakacje? 
Teraz  jest  inny  system  koncertowy.  Gra  się  od  płyty  do  płyty, 
w  ramach  promocji.  Parę  koncertów  daliśmy  w  maju,  teraz 
powolutku  zaczynamy  się  rozkręcać,  ale  tak  naprawdę  przygo
towujemy  się  do  promocji  nowej  płyty  pod  tytułem  „Łóżko" . 
Na  dniach  wyjdą  dwa  single,  pojawią  się  też  wideoklipy 
w  telewizji.  Tak  to  już  teraz  trzeba  pracować,  bardzo  profes
jonalnie.  Ludzie  muszą  się przyzwyczaić  do  utworów  i  dopiero 
wtedy  wprowadzamy  je  do  koncertów.  W  październiku  za
czynamy  trasę  koncertową  promującą  naszą  nową  płytę. 
A jeśli  wakacje  to  gdzie? 
Tak  się  składa,  że  od  jakiegoś  czasu  mieszkam  pod  Warszawą 
i  w  związku  z  tym  nie  odczuwam  podziału  na  okres  pracy 
i wakacji.  Najważniejsze dla  mnie jest  przebywanie  na  świeżym 
powietrzu,  a  tam  gdzie  mieszkam  jest  go  pod  dostatkiem.  Nie 
tracę  czasu  w  mieszkaniu,  bo  jestem  ciągle  w  ogrodzie,  wśród 
zieleni. Natomiast  urlop  spędzam  nad jeziorem.  Od  dzieciństwa 
nad  tym  samym.  Kocham  je  i myślę,  że nigdy mi  się nie  znudzi. 
Wielbiciele  nie  przeszkadzają  zbytnio? 
Jest  to ogrodzone  miejsce, a poza  tym  ludzie mają dużo  kultury 
i nie przeszkadzają  zanadto,  są  mili . Czasem  zakradną  się jakieś 
dzieci. 
Na krajowy m  rynk u muzycznym  pojawiło się mnóstwo  zespołów, 
których solistkami są kobiety. Jak pani ocenia polskie wokalistki? 
Na  tematy  zawodowe  rozmawiałam  z Justyną  Steczkowską,  ale 
to  jest  zrozumiałe,  bo  śpiewa  moją  piosenkę.  Z  innymi  ze
społami  nie  miałam  bliższych  kontaktów.  Justyna  to  bardzo 
profesjonalna  wokalistka,  dziecko  sceny,  muzyki  i  spośród 
wszystkich  śpiewających dziewcząt jest  najlepiej  przygotowana 
warsztatowo.  Powodzenie  śpiewających kobiet zawsze  tłumaczę 
kultem  Matki  Boskiej w naszym  kraju. Wokaliści  są  popularni, 
ale  nie  dorównują  urodą,  a  przede  wszystkim  klasą,  śpiewają
cym  kobietom.  Na  przykład  Robert  Chojnacki,  powiedzmy 
sobie  szczerze,  tworzy  raczej  prostą  muzykę. 
Gdy  zaczynała  pani  karierę,  Kor a  była  symbolem  buntu,  teraz 

często mówi pani o rodzinie, miłości. Czy bardzo się pani zmieniła? 
Rodzina  jest  dla  mnie  opoką,  bez  której  nie  mogłabym  żyć. 
Mam  dwóch  wspaniałych  synów,  bardzo  ich  kocham.  Pracuje
my  razem  i myślę,  że to jest  duży  sukces.  Przy  takim  życiu  jakie 
prowadziliśmy,  totalnie  nieułożonym,  rozwichrowanym,  na 
pewno  odbiegającym  od  standardu  nie  tylko  polskiego,  ale 
i światowego,  udało nam  się znaleźć siebie i stworzyć  prawdziwą 
rodzinę.  Na  dodatek  mieści  się  ona  w  tej  wielkiej  rockowej 
rodzinie.  Dawno  z zespołem  nie graliśmy,  nie przebywaliśmy  ze 
sobą  i z przyjemnością  się spotkaliśmy. Jest  w tym coś  nieustan
nie świeżego i to najbardziej sobie cenię, spotkania  wciąż z nową 
publicznością,  koncerty,  które  są  nowym  wyzwaniem.  To  jest 
tak,  jakby  się  ciągle  przekraczało  nowe  granice,  za  każdym 
razem.  Nie  ma  przyzwyczajenia,  nie ma  sztampy.  Rzeczywiście 
nie wykrzykuję już  prawd,  nie  buntuję  się w  taki  sposób  jak  to 
kiedyś robiłam,  ale też  uważam, że to  czego brakuje nam  dzisiaj 
najbardziej,  to  uśmiech,  radość,  normalne  życie.  Odkryłam,  że 
w  życiu  najważniejsze  to  cieszyć  się,  radować,  kochać.  Życie 
samo  w sobie potrafi  być dramatyczne,  niesie ze sobą  problemy 
i po  co  sobie je  komplikować,  skoro  kłopoty  mogą  się  pojawić 
niezależnie  od  nas.  Lubię  jak  ludzie  się  bawią,  tańczą,  ruszają, 
śmieją  i  korzystają  z moich  rad,  a  rady  są  proste:  cieszmy  się, 
bawmy, kochajmy, bądźmy razem.  I oczywiście dbajmy o siebie, 
bo  Boga  i świat  kocha  się  przez  piękno,  które  sami  stwarzamy 
i  to  które  daje  nam  Bóg. 
Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Według  badań  Sanepidu  kąpiel  w  Wiśle  jest  niebezpieczna. 
Próbki  wody pobrano  w miejscach, gdzie wypoczywa  i kąpie się 
największa liczba  ludzi.  Rzeka jest  zanieczyszczona  od  campin
gu  w  Wiśle  Jonidle  aż  po  Ochaby.  Wynika  z  tego,  że  także 
w  Ustroniu  wchodzenie do  wody  nie jest  wskazane.  Grożą  nam 
wysypki,  alergie  i inne  choroby  skóry.  Narażone  są  szczególnie 
osoby  o  wrażliwej  skórze  i  dzieci.  Zapalonych  pływaków 
informujmy  na  pocieszenie,  że  jakość  wody  w  basenie  jest 
dobra. 
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Sypią  się  strażackie  jubileusze. 
W  lipcu  jubileusz  70lecia  ob
chodziła  OSP  w  Wiś
leJaworniku,  w  sierpniu  podo
bną  rocznicę  świętowali  straża
cy  z  Nierodzimia,  a  niebawem 
70  lat  stuknie  również  OSP 
w  Kowalach.  Złoty  jubileusz 

świętowali  ostatnio  strażacy 
—  ochotnicy  z  Bąk owa 

  * 

Przed  rokiem  pogotowie  ratun
kowe  w  Skoczowie  wzbogaciło 
się  o  nową  sanitarkę.  Została 
zakupiona  przez  prywatnego 
przedsiębiorcę,  a  w  zasadzie 
dzięki  jego  datkowi  w  wysoko
ści  15 tys.  zł. 

Obchodzący  w  ub.  r.  45lecie 
Zespół  Pieśni  i  Tańca  Ziemi 
Cieszyńskiej, wybrał  się tego  la
ta  na  wojaże  po  Francji  i  Wło
szech  korzystając z zaproszenia 

tamtejszych zespołów folklorys
tycznych.  Pobyt  był  udany. 

Na  Zaolziu  działa  kilkanaście 
zespołów  ludowych.  Najbar
dziej znana  jest  „Olza"  z  Czes
kiego  Cieszyna.  W  naszym  re
gionie  często  występują  także 
„Skotniczka",  „Łączka",  „Bys
trzyca",  „Nowina",  „Susza
nie",  „Górnik",  „Gorol" 
i  „Górole". 

Młodzi  szachiści ze Szkoły  Pod
stawowej w Strumieniu nie mają 
sobie  równych  w  rozgrywkach 

o mistrzostwo wojewódzkiej ligi 
szkolnej. Są  niepokonani  od  je
denastu  lat. 

Pewniakiem  do  wyjazdu  na  oli
mpiadę  zimową  w  japońskim 
Nagano  jest  nasz  eksportowy 
skoczek  Adam  Małysz. Czy do
łączy  do  niego  ktoś  jeszcze  ze 
sportowców  naszego  regionu? 

Dla  turystów  wędrujących 
przez Stecówkę na  Baranią  Gó
rę, sporą atrakcję stanowi drew
niany  kościółek,  stojący  nieda
leko  schroniska.  (nik) 
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Poradnia Dziecięca Przychodni Rejonowej w Ustroniu  została czaso
wo  przeniesiona  z  ul.  3  Maja  do  budynku  internatu  Zespołu  Szkół 
Technicznych. Mali pacjenci przyjmowani są na  II  piętrze. Zajmowane 
do  tej pory pomieszczenia poddane  zostały gruntownemu  remontowi. 
Wymieniane  są  podłogi,  okna, przebudowuje się ściany.  Remont  miał 
potrwać  do  końca  sierpnia,  jednak  prace  postępują  powoli  i  trudno 
przewidzieć  kiedy  zostaną  zakończone.  Czasowa  siedziba  zapewnia 
normalne  warunki  pracy.  Lekarze  przyjmują  w  takich  samych  godzi
nach,  wykonywane  są  też szczepienia  i  inne  zabiegi. 

ćr   ćr 
Na ślubnym kobiercu stanęli: 

17 sierpnia  1996 r. 
Joanna Łukosz,  Ustroń  i Piotr  Szwarc,  Ustroń 
Grażyna Worek, Kamesznica  i Tadeusz Macura,  Ustroń 

r   ir 
Najlepsze życzenia dla jubilatów: 

Władysław Mastalerz,  lat  85,  ul. Graniczna  11 
Stefan Pietyra,  lat  80, os. Centrum  1/2 

ćr   ^ 

1   :'  I  ' 1 1 1 

Trwa  przebudowa  budynku  przy  ul.  Słonecznej,  w którym  będzie  się 
mieścić dom spokojnej starości. Jak poinformował nas Andrzej Siemiń
ski  z UM  zakończenie  robót  budowlanych  planowane jest  na  koniec 
października.  Minie  jednak  trochę  czasu  nim  wprowadzą  się  pierwsi 
pensjonariusze, gdyż w budynku  trzeba jeszcze zainstalować niezbędne 
urządzenia. Koszt  całej inwestycji  to  ok.  1 min  zł  finansowany  z kasy 
miejskiej i w 40%  z Wojewódzkiego Zespołu  Pomocy  Społecznej. 

Fot.  W.  Suchta 

I Ci, którzy od nas odeszli: 

Oswald Szczurek,  lal  74, ul.  Chabrów  16/15 

W  tak  bolesnej  chwili  łączymy  się  w żalu  i  współczuciem 
z  Rodziną  zmarłego 

Oswalda  Szczurka 

Członkowie  Stowarzyszenia  Twórczego  „Brzimy" 

Serdeczne podziękowania  za okazane współczucie,  złożo
ne  wieńce  i  kwiaty  oraz  udział  w  pogrzebie 

śp.  Oswalda  Szczurka 
rodzinie,  krewnym,  przyjaciołom,  sąsiadom,  burmistrzo
wi  i  zastępcy  burmistrza,  Wydziałowi  Kultury  Miasta 
Ustroń, dyrekcji  i orkiestrze  KW K  Mysłowice,  zespołowi 
Jaszczur,  chórowi  Czantoria,  Grupie  Plastycznej  „Brzi 
my",  przewodnikom  beskidzkim,  delegacjom  zakładów 
pracy  oraz  wszystkim  uczestnikom  pogrzebu 

składają 
żona  z  rodziną 

15.08.96 r. 
O godz.  10.40 na ul. Katowickiej 
kierujący  fiatem  126p  mieszka
niec Ustronia wymusił pierwszeń
stwo przejazdu na drugim  „malu
chu".  Sprawcę  kolizji  ukarano 
mandatem  w wysokości  100 zł. 

15.08.96 r. 
O  godz.  16.00  z  parkingu  przed 
barem „Wrzos" dokonano kradzie
ży roweru marki Uniwega na szko
dę  mieszkańca  naszego  miasta. 
Straty oszacowano na około 800 zł. 

16.08.96 r. 
Trzydzieści minut po północy kie
rujący  audi  mieszkaniec  Rudy 
Śląskiej z nieustalonych  przyczyn 
zjechał  na  pas  zieleni  stwarzając 
zagrożenie  dla  innych  uczestni
ków  ruchu  drogowego,  ponadto 
mocno  uszkodził  swój  pojazd. 
Sprawcę zdarzenia ukarano  man
datem  w wysokości  50 zł. 

16.08.96r. 
O  godz.  15.00  na  boisku  spor
towym  przy  ul.  Sztwiertni  całko
witemu  spaleniu  uległ  niezagos
podarowany  barak  drewniany. 
Pożar  gasiły  trzy jednostki  straży 
pożarnej. Policja  bada  przyczyny 
powstania  pożaru. 

20.08.96 r. 
O  godz.  1.15  zatrzymano  znaj
dującego się w stanie nietrzeźwym 
mieszkańca  Żor  kierującego  fia
tem  125p.  Wynik  badania  alko
metrem  —  1, 68  prom. 

20.08.96 r. 
Między  godziną  12.00  a  16.00 
w Ustroniu  Nierodzimiu złodzieje 
włamali  się  do  zaparkowanego 
nad  Wisłą  cinąuecento, będącego 
własnością  mieszkańca woj. kato
wickiego. Po wybiciu bocznej szy
bki  skradli  radioodtwarzacz  ma
rki  Thompsonie  wartości  około 
300 zł. 

21.08.96 r. 
Na  ul.  Wiślańskiej  kierujący  fia
tem  125p najechał na  tył jadącego 
przed  nim  VW pasatta,  a następ
nie uderzył w bok nadjeżdżające
go z przeciwka  fiata  126p. Spraw
cę  kolizji  ukarano  mandatem 
w wysokości  500 zł. 

21.08.96 r. 
O  godz.  19.40  na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej z Graniczną  kie
rująca  rowerem  mieszkanka 
Ustronia  wymusiła  pierwszeńst
wo przejazdu na mieszkance Nie
miec  jadącej  seatem  toledo.  Ro
werzystka poniosła śmierć na mie
jscu. 

(M.P.) 

14.08.  —  Kontrola  porządków 
na ul. Słonecznej. Nakazano upo
rządkowanie  terenu  budowy  Do
mu Opieki  Społecznej i wywiezie
nie gruzu. 
—  Pod względem gospodarki od
padami kontrolowano kioski gas
tronomiczne  i  sklepy  spożywcze 
w  centrum  miasta  oraz  okolice 
domków  campingowych  przy  ul. 
Nadrzecznej. 

15.08.  —  Pomoc  w  kierowaniu 
ruchem na Równicę podczas kon
certu  „Tam  gdzie  biją  źródła...". 

16.08.  —  Ukarano  mandatem 
karnym  w wysokości  30 zł.  oby
watela Rumunii, który  handlował 
na  Zawodzi u  bez  wymaganych 
zezwoleń. 

17.08.  —  Zabezpieczenie  pod 
względem  porządkowym  uroczy
stości  OSP  w  Ustroniu  Niero

dzimiu  oraz  koncertu  zespołu 
Maanam. 

19.08.  —  Ukarano  mandatem 
karnym w wysokości 50 zł. miesz
kankę Ustronia, która  handlowa
ła na targowisku bez wymaganych 
zezwoleń. 

—  Na  ul. Nadrzecznej zatrzyma
no  kilku  młodych  ludzi  jeżdżą
cych  trabantem.  Czterech  z nich 
siedziało  na  bagażniku  pojazdu. 
Nałożono  mandat  w  wysokości 
100 zł. 

Ukarano  mandatem  w wyso
kości 50 zł. mieszkańca  Ustronia, 
za nielegalny handel  przy dworcu 
PKP  Ustroń  —  Zdrój. 

21.08.  —  Nakazano  Telekomu
nikacji  Polskiej  SA  uprzątnięcie 
terenu  przy  ul.  3 Maja. 
—  Uniemożliwiono  ustawienie 
nielegalnego  stanowiska  handlo
wego przy ul. Grażyńskiego. Win
ne — mieszkanki  Szczyrku  i Kóz 
— upomniano.  (mn) 

Rodzinie  zmarłego 

Oswalda  Szczurka 
wyrazy  szczerego  współczucia 

składa  Zarząd  i  Rada  Miejska 
Uzdrowiska  Ustroń 
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Fot.  W. Suchta 

chody  bojowe  —  stwierdził  E.  Zabłocki.  —  Pamiętani  też  jak 
OSP  w Nierodzimiu  przekazała  do  użytku  swoją  salę  widowis
kową,  któr a  służy  obecnie  wszystkim  mieszkańcom.  Wiem,  że 
mimo  przeciwności  OSP  w Nierodzimiu  będzie  realizować  swoje 
obowiązki  zgodnie  z  zasadą,  że  wykonujemy  swoje  czynności 
z pełnym zaangażowaniem.  Chciałbym też podziękować  władzom 
terenowym, któr e rozumieją naszą działalność i tworzą odpowied
nie  warunki . 

Ksiądz S. Gibałko podkreślił, że strażacy skupiają się w swych 
jednostkach  w ważnej sprawie ratowania  innych. Dziękował  też 
strażakom  za uświetnianie swą  obecnością  uroczystości  kościel
nych. 
Gdyby  nawet  był  najlepszy  sprzęt,  niewiele  będzie  znaczył  bez 
czynnika  ludzkiego.  Dlatego  chciałbym  wam  życzyć,  byście  tak 
jak  wasz sprzęt,  zawsze  byli  „n a  chodzie",  nawet  dzisiaj   wieczo
rem —  przestrzegał  strażaków  ksiądz. 

Ksiądz A. Korczago swe życzenia oparł na 43 rozdziale  Księgi 
Izajasza: 

Nie  bój  się,  bo  cię  wykupiłem,  nazwałem  cię  twoim 
imieniem  —  moim  jesteś. 
Gdy  będziesz  przechodził  przez  wody,  będę  z  tobą,  a  gdy 
przez  rzeki,  nie zaleją  cię; gdy  pójdziesz  przez  ogień,  nie 
spłoniesz,  a płomień  nie spali  cię Nie  bój się, bo Ja  jestem 
z  tobą. 

Dalej  ksiądz mówił: —  Myślę,  że działalność  straży  pożarnej,  to 
ta najbardziej  ekumeniczna  współpraca  na terenie ziemi  nierodzi
mskiej.  Niezależnie  od  przynależności  konfesyjnej,  każdorazowo 
wspólnie  niesiecie  pomoc. 
Zasłużonych  dla  strażackiego  ruchu  ochotników  Zarząd  Głów
ny  Związku  OSP  w  Warszawie  odznaczył:  Złotym  Znakiem 
Związku  OSP  RP druha  Juliusza  Pindóra, złotym  medalem  „Z a 
zasługi  dla  pożarnictwa"  druhów:  Franciszka  Ciemałę,  Włady
sława  Bodziucha,  Jana  Sajana,  srebrnym  medalem  „Z a  zasługi 
dla pożarnictwa": przewodniczącego  RM  F. Korcza,  burmistrza 
K.  Hanusa  oraz  druhów:  Roberta  Rymorza,  Czesława  Sajana, 
Jana  Bajtka,  Andrzeja  Śliża,  brązowym  medalem  „Z a  zasługi 
dla pożarnictwa"  druhów:  Karol a Rabina, Bogdana Grenia, Bo
lesława  Balcara,  Marian a  Leszczynę,  Ireneusza  Biedrawę,  Ma
riana Pilcha, Leszka Mocarskiego,  Franciszka Jaworskiego.  Za
rząd  Wojewódzki  OSP  przyznał  odznaczenia  „Strażak  Wzoro
wy"  druhom:  Tadeuszowi  Bodziuchowi,  Krzysztofowi  Makare
wiczowi  oraz dyplomy  dla druhów:  Pawła  Cholewy  i Józefa  Ja
worskiego.  Rada  Miejska  Ustronia  uhonorowała  dyplomami 
zasłużonych  strażaków  z Nierodzimia: Antoniego  Balcarka, Ka
rola Wantuloka, Jana Rymorza, Józefa Pindóra, Józefa  Pinkasa. 

Przy dźwiękach  orkiestry  odbyła  się strażacka defilada  oklas
kiwana przez zaproszonych  gości i zebranych  widzów.  Ostatnim 
akordem  uroczystości  w  Nierodzimiu  był  tradycyjny  festyn 
strażacki,  na  którym,  mimo  deszczu,  dobrze  się  bawiono. 

Obecnie  nierodzimska  OSP  liczy  w  sumie  92  członków. 
Strażaków  czynnych  jest  41,  wspierających  23  oraz  czterech 
członków  honorowych.  Aktywnie  działają  przy jednostce  mło
dzieżowe  drużyny  pożarnicze,  które  skupiają  24  młodych 
adeptów  sikawki  i  toporka.  Strażacy  z  Nierodzimia  poza 
akcjami ratowniczymi, czynnie uczestniczą  ze swym  sztandarem 
w uroczystościach  patriotycznych  w naszym  mieście,  a  także  są 
jedną  z  atrakcji  korowodu  dożynkowego,  w  którym  corocznie 
uczestniczą  ze  sprawną  motopompą  mającą  już  ponad  60  lat. 

(WS) 

(cd.  ze str.  1) 

Fot.  W. Suchta 

Korczago,  wiceprezes  Zarządu  Wojewódzkiego  OSP  w  Bielsku 
Białej  płk  pożarnictwa  OSP  Władysław  Skoczylas,  naczelnik 
wydziału  kadr  komendy  wojewódzkiej  PSP  młodszy  brygadier 
Zbigniew  Ciepielewski,  komendant  rejonowy  PSP  w  Cieszynie 
brygadier  Kazimierz  Chrapek,  prezes  Zarządu  Miejskiego  OSP 
Tadeusz  Duda,  wiceprezes  ZM  OSP  Piotr   Hudzieczek,  wice
prezes ZM  OSP Józef Balcar, komendant miejski OSP  Mirosław 
Melcer,  sekretarz  ZM  OSP  Czesław  Gluza, wiceprezes  Zarządu 
Wojewódzkiego  PSL  Jan  Kubień,  prezes  KS  „Kuźnia"  Ustroń 
Henryk  Hojdysz,  a  także  delegacje  pozostałych  jednostek  OSP 
z Ustronia  i okolic w tym poczty  sztandarowe  z OSP w  Górkach 
Wielkich  i  Kuźni  Ustroń  oraz  liczni  mieszkańcy  Nierodzimia. 
Obchody  rozpoczęto  hymnem  narodowym  odegranym  przez 
młodzieżową  orkiestrę  strażacką  z  Górek  Wielkich,  wciąg
nięciem  flagi na maszt i raportem,  który  komendant  placu  Karol 
Cieniała  złożył  Z.  Ciepalskiemu.  Gości  przywitał  prezes  OSP 
w Nierodzimiu  Juliusz Pindńr, zaś historię jednostki  przedstawił 
Józef  Pindór   (my  historię  OSP  w  Nierodzimiu  postaramy  się 
przedstawić  w jednym  z najbliższych numerów  GU).  W  imieniu 
władz miasta  życzenia  obchodów  okrągłej setnej rocznicy  złożył 
burmistrz  K.  Hanus. 
Jest  to  piękny  jubileusz.  Chciałbym  podkreślić,  że spośród  wielu 
organizacji  ochotnicze  straże pożarne są tymi , któr e przez tyle  lat 
potrafi ą nie tylk o pełnić swą  funkcj ę zwalczając klęski  żywiołowe, 
ale  też  integrując  społeczeństwo  poprzez  organizację  spotkań 
mieszkańców  z  różnych  okazji  —  mówił  K .  Hanus.  Następnie 
burmistrz  wraz  z przewodniczącym  RM  wręczyli  J.  Pindórowi 
przyznany  OSP  w  Nierodzimiu  przez  Radę  Miejską  Ustronia 
honorowy  dyplom  „Z a  zasługi  dla  miasta  Ustronia". 

Płk.  E.  Zabłocki  podkreślił,  że  strażacy  to  ci  ludzie,  którzy 
zawsze  pierwsi  niosą  pomoc,  otuchę  i  przyjazne  działanie,  nie 
tylko  w czasie  akcji  gaśniczych. 
Tworzycie  zespół  ludzi,  którzy  własnym  zaangażowaniem  i  po
święceniem potrafil i zbudować strażnicę i wygospodarować  samo

Fot.  W. Suchta 
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O  utopcac h 

Fol.  W.  Suchta 

Wśród dawnych  licznych  bajek i ludowych  powiastek  popula
rnym  tematem  były opowieści  o utopcach, morach  i nocznicach. 
Uatrakcyjniano  tymi  opowiadaniami  rodzinne  czy  sąsiedzkie 
spotkania.  Najwięcej  takich  historii  znali  ludzie  starzy. 

Można  sobie  wyobrazić  taki  obrazek  z  przeszłości.  Zimowy 
wieczór, za  oknem  wśród  ciemności  hula  wiatr,  a w ciepłej  izbie 
kilk a  wiejskich  kobiet  siedzi  za  stołem  pełnym  gęsiego  puchu 
i  skubie  pierze. 

W kącie przy piecu starzik  z fajką w zębach, otoczony  gromadką 
dzieci  opowiada, jak  twierdzi,  najprawdziwsze historie,  a  malu
chy  z  wypiekami  na  twarzy  i  ze  strachem  w  oczach  słuchają 
starzikowych  opowieści,  trzymając się  kurczowo  jedno  drugie
go,  żeby  nocznica  nie  wyciągnęła  kogo  przez  komin.  A  starzik 
opowiadał:  „Kol e  starego  młyna  strach  je  w  nocy  przyńś.  Jak 
kiery  idzie nieskoro  z muzyki  abo  z szychty  to  łomijo  młyn  jak 
kierchów,  bo  tam  dycki  straszy.  Trzeja  iś chodniczkym  między 
chrostami,  a  jak  sie  przijdzie  ku  młynu,  tóż  cosi  siedzi  na 
kamiyniu,  jynczy  i  w  wodzie  plusko.  Jyny  widać  było  jak 
błyszczały  wielki  łoczyska  i cosi  cicho  gwizdało.  Choć  miesión
czek świycił,  tam  dycki  było czorno,  bo  stare wiyrzby  rosły  kole 
potoka. Tyn  utopiec jak  se jyny  kogo  upatrzi,  tóż go zaroz  gibko 
wcióngnie  do  plosa.  Wody  tam  ni  ma  moc,  a  jednakowo 
niejedyn  sie już  tam  utopił.  Ci  co  uciykli  utopcowi,  prawióm  że 
był  to  stary,  siwy  chłop,  insi  widzieli  małego  chłapca,  a  jedyn 
pachołek  co  szeł  naspadek  łod  galanki  uwidzioł  w  potoczku 
szumnóm  dziywke,  co śpiywała  i jak  prziszeł  ku  ni, hnet  chyciła 
go za  rynkę  i ani  sie nie  łobezdrził  a już  był  we wodzie.  Choćby 
sie wołało  pumocy,  to  żodyn  nie  usłyszy,  dyć  do  dziedziny  kęs 
chodnika.  Wiater  jujczy  i  ruszo  strómami,  bantuje  starymi 
dwiyrzami  we  młynie,  tóż  mało  kiery  idzie  tym  chodniczkym 
kole  potóczka  jak  sie  zećmi". 
Starzik zamyślił  sie, podziwoł  czy go słuchajóm i dali  opowiadoł 
o nocznicach  co po  lasach ludzi ciągnóm w nocy, a dziecka  miały 
coroz  wiynksze  oczy  i  dyrbały  sie  ze  strachu... 

Każdy  opowiadający  swą  historię  upiększał,  nieraz  zmieniał 
aby  była  bardziej  wiarygodna,  przekonywująca  i  bardziej 
straszna.  Po  wsiach  krążyło  wiele  takich  i  innych  opowieści. 
Bogactwo  wątków  i  motywów  świadczyło  o  wyobraźni  oraz 
o  ciągłych  wątpliwościach  ludzi  wobec  zjawisk  w  naturze. 
Opowieści  zakończone  nieraz  morałem  wyrażały  pogląd  na 
świat  i charakter  opowiadającego. 

Te  ludowe  powiastki  dawno  już  zostały  zapomniane,  wiele 
zjawisk dawniej niezrozumiałych  i wyolbrzymianych,  wytłuma
czono  w  ten  czy  inny  sposób,  a  rozrywki  dostarcza  obecnie 
telewizja,  więc  zapomniane  utopce  i  nocznice  czekają  gdzieś 
w  potokach  i  zaroślach  na  lepsze  dla  nich  czasy. 

Lidi a  Szkaradnik 

BYŁ O 
Po  każdych  wyborach  Miss 

Wakacji  prosiliśmy  występu
jące dziewczęta  o  krótkie  roz
mowy  i  właściwie  niczym  się 
one  od  siebie  nie  różniły.  Za
pytane  zawsze  twierdziły,  że 
było wspaniale  i są  szczęśliwe. 
Tak  jakby  chodzenie  w  neg
liżu przed  obcymi  ludźmi  było 
szampańską  zabawą.  W  tym 
roku  postanowiliśmy  rozma
wiać  z  misskami  następnego 
dnia  po  konkursie  i  trzeba 
powiedzieć,  że była  to  słuszna 
decyzja.  Dowiedzieliśmy  się 
paru  ciekawych  rzeczy.  Za
skakujące  było  stwierdzenie 
Miss  Zagłębia,  że  najciekaw
szy w wyborach  Miss  Wakacji 
był...  pobyt  w  Bielsku.  Inna 
obawiała  się dowcipów  Droz
dy. Powiedzmy sobie  szczerze, 
że  nie  tylko  ona. 

Współczułam  dziewczy
nom  w Miss  Polonia,  tak  były 
niszczone—dowiadujemy  się. 

Między  jednym  a  drugim 
tańcem  musiałam  zdejmować 
buty,  bo  strasznie bolały  mnie 
nogi.  Wprawdzie  propozycji 
reklamowych  nie  otrzyma
łam,  ale  wczoraj  na  bankiecie 
każdy  sponsor  coś  oferował 

mówi  dziewczyna  myśląca 
o  karierze  modelki.  Od  razu 
widać,  że  nie  jest  to  droga 
usłana  różami. 

Z palmą  na  utopce.  Fot.  W. Suchta 

Jowita  Karpeta  z  Cieszyna 
o swym  starcie dowiedziała  się 
na  dwa  dni  przed  konkursem. 
Nie  było  jej  w  specjalnie  wy
drukowanym  folderze.  Przed 
pierwszym  wyjściem  na  scenę 
gubi  się  jej  numerek  i  musi 
prezentować  się  nieoznako
wana. 

MIŁ O 
—  Jowita,  sprawdź  to  sobie, 
bo  nie wiemy  czy  tu jest  twoje 
imię  i  nazwisko  —  mówią  jej, 
gdy  wybory  się  kończą  i  dzie
wczyna  otrzymuje  dyplom. 

Ogólnie  było  miło  —  pod
sumowuje swój udział,  a  właś
ciwie  pasmo  nieszczęść,  sym
patyczna  cieszynianka. 

Wrażenia  bywają  różne.  Są 
jednak  na  tym  świecie  rzeczy 
fundamentalne.  Jedna  z  wa
kacyjnych  piękności  wyznała 
nam,  że podstawą  są, najogól
niej  rzecz  biorąc,  dobre  kos
metyki.  (WS) 

Fot.  W.  Suchta 
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W  czwarte k 15 sierpni a  na  Równic y  odby ł 
si ę  koncer t  po d  tytułe m  „Ta m  gdzi e  bij ą 
źródła..." ,  na  któr y Telewizj a  Polsk a  zapro 
sił a  solistó w  i  zespoł y  tworząc e  muzyk ę 
inspirowan ą  folklore m  Łuk u  Karpackiego . 

Tylu  znanych  muzyków  Ustroń  jeszcze  nie  gościł.  Na  estradzie 
wystąpili  artyści  zespołów  regionalnych,  pieśniarze,  muzycy  jaz
zowi,  rockowi,  grający  utwory  klasyczne.  Honory  gospodarza 
koncertu  pełnił  Józef Broda,  który  o  tej różnorodności  muzycznej 
powiedział  nam:  „ W  lesie  słyszymy  szum  drzew.  Wprawne  ucho 
odróżnia odgłosy buka, brzozy, świerka. Muzyka jest jedna, tak jak 
jeden  jest  szum  drzew." 

Droga na  Równicę została zamknięta już rano i na szczyt  można 
się  było  dostać  na  piechotę  lub  jednym  z  sześciu  autobusów 
kursujących od  14.00 — 17.45 z parkingu  na Jaszowcu. Zjawiło się 
niewielu  ustroniaków.  Po  prostu  koncert  był słabo  rozreklamowa
ny. Afisze pojawiły się dopiero  w poniedziałek,  a w dniu  koncertu 
były  już  zaklejone  innymi  ogłoszeniami.  Publiczność  tworzyli 
przede  wszystkim  turyści  i  członkowie  zespołów  biorących  udział 
w  imprezie. 

W  pierwszej  części  koncertu  wystąpiły  zespoły  folklorystyczne 
i  soliści  grający na  instrumentach  nie  wymagających  elektronicz
nego  nagłośnienia.  Rozpoczęła  Estrada  Ludowa  „Czantoria " 
z  Ustronia,  która  była  najliczniejszym  zespołem  imprezy.  Występ 
ustrońskich  chórzystów  od  razu  nadał  koncertowi  określony  kli 
mat.  Pokaz  tańców  góralskich  oraz  wirtuozerii  skrzypcowej  dały 
zespoły:  „Koniaków "   i  „Wałasi" .  Po  nich  autorskie  piosenki 
przedstawił Sławomir  Zygmunt Opowiadały  one o zagubionym  we 
współczesnym świecie człowieku i poszukiwaniu ukojenia. Znacznie 
ożywiła  atmosferę  występująca  po  pieśniarzu  „Orawa "   z  Lipnicy 
Wielkiej. Zaprezentowała  pieśni  i tańce oraz  trudną  sztukę  strzela
nia  z  korbaczów.  Wykazali  się  nie  lada  zręcznością  i  w  czasie 
popisów  nie  ścięli  żadnego  z  licznie  ustawionych  mikrofonów. 
Zespół „Camerata"  z Krakowa przypomniał  charakterystyczne  dla 
mieszaniny  narodowościowej  monarchii  AustroWęgierskiej  walce 
i czardasze.  Tańce  porwały  widzów.  Każdy  podrygiwał jak  umiał. 
W dwóch  utworach  muzykom  towarzyszyła  Mari a Knapik  solistka 
Opery  Lyra  w  Ottawie.  Kolejni  twórcy  to  znany  nam  z  koncertu 
w  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  „Warszawski  Kwartet  Sak
sofonowy".  Także  znana  ustroniakom  z  występów  w  naszym 
mieście  „Woln a  Grupa  Bukowina"   przypomniała  swoje  przeboje 
i śpiewała razem z publicznością. Efektownymi strojami  pochwalili 
się  „Nawojowiacy"   z  Nowego  Sącza.  Na  estradzie  prezentowali 
scenki  obyczajowe  ze  swojego  regionu,  a  pod  sceną,  mimo  że 
niektórzy  gwałtownie  stawiali  opór,  porywali  do  tańca  widzów. 
Śpiewem  i delikatną  grą  wyciszyły  atmosferę dziewczęta  z  zespołu 
„Turiec" ,  który  przyjechał  z  Martina  na  Słowacji.  Trudno  było 

Józef  Broda  wystąpił w roli  konferansjera, muzyka  i  śpiewaka. 
Fot.  W.  Suchta 
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Koncert  rozpoczęła  Estrada  Ludowa  „Czantoria".  Fol.  W.  Suchta 

uwierzyć, że artystka wydobywająca piękne dźwięki z cymbałów ma 
dopiero  13 lat. Na  zakończenie pierwszej części koncertu  zaśpiewał 
Tadeusz  Wożniak. 

Uczestnicy  imprezy  na  Równicy  na  pewno  byli  zadowoleni, 
mimo  że  dziesięciogodzinny  maraton  był  trochę  męczący.  Druga 
część  koncertu  zaczęła  się  od  mocnego  rockowego  uderzenia. 
Zagrali  „Kinio r  Sky  Orchestra"  oraz  K.A.S.A.  a młodzież  żwawiej 
zaczęła  się ruszać pod  sceną. Z  kolei  Jadwiga  Kotnowska  na  flecie 
i towarzyszący jej na  instrumentach  klawiszowych  Wojciech Koni
kiewicz  zagrali  jazzowe  wariacje  na  temat  pieśni  z  Podhala. 
Wojciech  Konikiewicz pozostał  na  scenie i przedstawił  następnych 
wykonawców,  kolegów  z  zespołu  „Met a  Quortet"   tworzącego 
muzykę jazzową  inspirowaną  elementami  ludowymi. Oprócz  Koni
kiewicza  w  skład  grupy  wchodzą:  saksofonista  Mariusz  Miel
czarek,kontrabasista  Zbigniew  Wegenhaub  i  perkusista  Cezary 
Konrad.  Zagrali,  a  J.  Broda  stwierdził,  że  w  ich  muzyce  dało  się 
słyszeć „ciupazecke".  Po dość ostrym  brzmieniu  „Meta  Quartetu" 
zaśpiewała  Mari a  Krupowiec.  Przywołała  klimat  Litwy  i  Ukrainy. 
Piękną  kołysanką  wyciszyła  nastroje.  Było  już  po  północy,  więc 
niektórym  zamykały  się oczy. Przebudzenia publiczności podjął się 
Janusz Grzywacz. Urodzony w Zakopanem, mieszkający w  Krako
wie, kompozytor,  autor  muzyki  filmowej  zagrał  razem  z synem  J. 
Brody. Joszko  i Grzywacz stworzyli interesujący kolaż  elektronicz
nych  instrumentów klawiszowych,  ludowych  i prostego  góralskiego 
śpiewu. Był to jeden z najciekawszych akcentów koncertu. Wreszcie 
przed  godziną  pierwszą  wszedł długo  oczekiwany  Stanisław  Sojka. 
Zaśpiewał  sonety  Szekspira  oraz  „Pieśń  o  ziemi"  Cypriana  Nor
wida  z  muzyką  Czesława  Niemena.  Gdy  ze  sceny  dobiegały 
spokojne,  jak  przystało  na  późną  porę,  dźwięki,  na  wzgórzu 
Równicy  rozpoczął  się  ognisty  spektakl.  Członkowie  zespołów 
regionalnych  schodzili  powoli  z  pochodniami,  obok  rozpalały  się 
specjalnie przygotowane  ogniska, a wszystko  tonęło w  rozpylanym 
dymie. Niektórzy  z obawą  spoglądali na buchające płomienie i lasy, 
jednak  w pobliżu  stał  w  pełnej  gotowości  wóz  strażacki.  Podczas 
ostatniego  utworu  Sojki  na  estradę  powoli  wszedł  chór  „Czan
toria",  W  ten  sposób  ustrońskim  akcentem  rozpoczął  i  zakończył 
się  koncert  „Tam  gdzie  biją  źródła..." 
Gdy  pierwszy  raz  stanąłem  na  zbudowanej   tu  scenie  i  zobaczyłem 
reflektory ,  stalowe  konstrukcje,  samochody,  usłyszałem  możliwości 
aparatury  nagłaśniającej,  to  zapytałem  siebie,  co  ja  tu  robię.  Za
stanawiałem się czy nie wchodzimy zbyt brutalni e w dostojeństwo gór. 
Ale proszę posłuchać  to przecież  to samo, co świergot ptaków, szum 
drzew, to wszystko jest muzyka — powiedział nam J. Broda  podczas 
występu  Marii  Krupowiec. 

Impreza  była  wydarzeniem  muzycznym  w  naszym  mieście. 
Telewizja  rejestrowała  wszystko,  a  obszerne  fragmenty  koncertu 
wyemitowano  w  niedzielę,  18  sierpnia  w programie  2 TVP.  Jedy
nie przy okazji występu  „Czantorii"  padła  nazwa  Ustroń.  Szkoda, 
bo mogła  to  być doskonała  promocja naszego  miasta.  Miejmy  na
dzieję, że coroczny  koncert  na  Równicy  stanie  się jedną  z  atrakcji 
Ustronia. 



Na  Równicy  owacyjnie przyjęto Mari ę  Knapik — śpiewaczkę  na 
stale mieszkającą  w  Kanadzie.  W  tym  roku  odniosła  dwa  znaczące 
sukcesy — zajęła I miejsce na Międzynarodowym  Konkursie Wokal
nym zorganizowanym  przez Operę Wielką  w Buffalo oraz  I miejsce 
w Narodowym  Konkursie  Młodych  Talentów  w  Montrealu. 
—  Powitajcie ją gromkimi  oklaskami, bo widocznie jesteście godni, 
że Marysia przyjechała do was z Kanady — zapowiadał J. Broda jej 
występ.  Ona  zaś  wspaniale  zaśpiewała  arię  Adeli  z  „Zemsty 
nietoperza"  Straussa.  Zespół  „Camerata",  z  którym  wystąpiła 
Maria  Knapik, jej balowa  suknia  i panorama  Beskidów w tle nie są 
konwencjonalnym  połączeniem.  Jednak  śpiewaczka  oczarowała 
publiczność.  Zwłaszcza  drugim  utworem  —  tęskną  nostalgiczną 
pieśnią  „Wilia , o Wilia" . Choćdomagano  się bisu, napięty program 
nie  pozwolił  na  jeszcze  jedno  wejście  artystki.  Po  koncercie  po
prosiliśmy  Marię  Knapik  o  krótką  rozmowę. 
Jak  to się  stało,  że  z  Kanady  przyjechała  pani  na  Równicę? 
—  Zostałam  zaproszona  przez  zespół  „Camerata"  z  Krakowa, 
z którym  miałam  już przyjemność występować  w zeszłym  roku  na 
„Porankach  wiedeńskich"  w  Krakowie.  Teraz  mieszkam  w  Kana
dzie, ale śpiewałam już  w Polsce.  Pochodzę  z Prądnika  Korzkiew
skiego  leżącego  w  Jurze  Krakowsko  —  Częstochowskiej.  Byłam 
najmłodszym członkiem  naszego rodzinnego zespołu  „Osiem  sióstr 
Knapik". Po rozpoczęciu  nauki  w szkole muzycznej mój  repertuar 
poszerzył  się  o  klasykę.  Potem  los  sprawił,  że  wyjechałam  do 
Kanady,  gdzie poznałam  mojego męża. Musiałam  przerwać  studia 
w  kraju,  ale  kontynuowałam  je  za  oceanem  na  Wiilfri d  Laurier 
University  w  Kitchener  — Waterloo.  Po  ukończeniu  studiów  i  po 
egzaminie  zostałam  przyjęta  do  Opery  Lyra  w  Ottawie.  Miałam 
także  szczęście  wygrać  konkurs  młodych  talentów  radiowych. 
Mimo,  że  mój  dom  znajduje  się  daleko  od  ojczyzny,  co  roku 
przyjeżdżam  do  Polski  i  tak  jak  dawniej  występuję  z  moimi 
siostrami,  śpiewając muzykę  folklorystyczną.  Właściwie  teraz  nie 
mogę  już  za  wiele  śpiewać,  bo  technika  wykonania  utworów 
klasycznych  i  ludowych  jest  zupłnie  inna,  ale  gram  na  skrzypcach 
i  tańczę.  Biorę  też  udział  w koncertach  muzyki  klasycznej  między 
innymi  z zespołem  „Camerata",  wspaniałym,  bardzo  profesjonal
nym,  z  którym  cudownie  mi  się  pracuje. 
Czym jest dla pani folklor  i czy muzyka  ludowa jest bardzo oddalona 
od klasycznej,  czy  można  znaleźć  wspólne  akcenty? 
—  Muzyka  folklorystyczna  znaczy  dla  mnie  bardzo  wiele,  ponie
waż w niej wyrosłam. Panowała w moim domu  i śpiewałam  utwory 
ludowe  z  moimi  siostrami.  Klasyka  z  ludowością  przeplatała  się, 
ponieważ  wszystkie  siostry  chodziły  do  szkół  muzycznych.  Mój 
dziadziuś  także  zajmował  się  obydwoma  gatunkami  muzyki.  Był 
kapelmistrzem  i  miał  swój  zespół  ludowy,  a  w  domu  grał  walce 
Straussa i utwory Moniuszki. Taki był zresztą mój pierwszy  kontakt 
z  muzyką  Moniuszki,  którego  niezwykle  cenię.  Już  niedługo, 
jesienią  śpiewać  będę  „Halkę"  w  Toronto. 

Trudno dokładnie  określić,  co to jest  folklor —  ukryty  głęboko, 
zakorzeniony  w  moim  sercu,  nie  dający  ująć  się  w  jakiekolwiek 

Na scenie zaspół  regionalny  „Koniaków".  Fot.  W.  Suchta 

Na  widowni  panowała  atmosfera  pikniku.  Fot.  W.  Suchta 

ramy, zrośnięty z moją naturą. Muzyka folklorystyczna, taka  żywa, 
pomaga  zrozumieć  muzykę  klasyczną.  Tyle jest  ludowości  w dzie
łach  Moniuszki,  Chopina.  Wiele wątków muzyki  klasycznej wywo
dzi  się  z muzyki  folklorystycznej. 
Jak  przyjmowana  jest  polska  muzyka  w  Kanadzie? 
—  Tam jest bardzo wielu Polaków  i polska muzyka żyje. Są  polskie 
rozgłośnie radiowe, kościoły. Sama klasyka jest bardzo dobrze przyj
mowana,  wręcz entuzjastycznie,  oczywiście nie tylko  przez  Polonię. 
Co pani  sądzi  o  tym  koncercie? 
—  Uważam,  że  jest  wspaniały.  Zjawiło  się  wielu  widzów,  żywo 
reagują  na  to  niezwykłe  wydarzenie  muzyczne.  Podoba  mi  się 
scalenie  wielu  rodzajów  muzyki  w  jeden  koncert.  Jest  to  bardzo 
bogate przeżycie duchowe. Dla ludzi, którzy mają ściśle nakierowa
ny  gust  jest  to  okazja,  by  posłuchać  czegoś  innego  i  być  może 
zauważyć,  że  inny  rodzaj muzyki  też  może  się  im  spodobać. 

  * 

Gwiazdą  koncertu  był  Tadeusz  Woźniak  —  muzyk,  pieśniarz 
i  kompozytor.  Jednym  z  jego  największych  przebojów  stała  się 
„Ballada  o  Potęgowej"  ze  słowami  bliskiego  przyjaciela  Edwarda 
Stachury.  Na  Równicy  mogliśmy  także wysłuchać  „Pomarańczy", 
„Kołysanki"  i  „Zegarmistrza  Światła". 
Dlaczego  zdecydował  się  pan na wzięcie  udziału  w tym  koncercie? 
—  Jest to bardzo ciekawa propozycja dla miłośników muzyki. Poza 
tym  towarzystwo  jest  tak  doborowe,  że  nie  wypadało  odmówić. 
Czy  czerpie  pan z  folklor u komponując  swoją  muzykę? 
—  Nie wiem czy można  mówić  o  świadomym  czerpaniu.  Miejsce, 
w  którym  się  wyrasta,  jego  klimat,  zapachy,  kolory,  dźwięki,  to 
wszystko  zostaje w człowieku.  Wychowałem  się w Warszawie  i jej 
folklor  mam  w  sobie.  Pamiętam  spotkania  rodzinne,  na  których 
śpiewano,  tańczono.  Zresztą  trzeba  powiedzieć,  że niektóre  pieśni 
są jakby  wspólne  różnym  regionom,  miejscom. Czasem  się dziwię, 
gdy słyszę gdzieś na  Mazurach  czy Pogórzu  utwór,  który  zapamię
tałem  jako  warszawski.  Trochę  zmienione  są  słowa,  melodia,  ale 
pozostaje wspólna  część. 

Podczas  występu  robi pan  wrażenie  człowieka  pogodnego.  Czy  taki 
jest  pan również  poza  estradą? 
—  Tak. Z całą  pewnością  mogę powiedzieć, że jestem  człowiekiem 
pogodnym,  pozytywnie  nastawionym  do  świata. 
Podczas  koncertu  Józef  Broda  często  mówi  o  przestrzeni,  jak  pan 
buduje swoją  przestrzeń  muzyczną? 
—  Wydaje  mi  się,  że  Józef  Broda  myślał  o  przestrzeni  między 
twórcą  a odbiorcą. Każdy artysta na scenie przekazuje coś publicz
ności, ale też od  zaangażowania  widza,  słuchacza  zależy kształt  tej 
przestrzeni.  Śpiewam,  komponuję,  przedstawiam  sobie  bliskie 
dźwięki,  a  to  znajduje  odbiór  u  pewnej  części  ludzi,  których 
charakteryzuje  podobna  wrażliwość. 
Czy  zna  pan  Ustroń? 
— Byłem  tutaj  prywatnie  bardzo,  bardzo  dawno  temu,  w  latach 
siedemdziesiątych.  Mił o  wspominam  ten  pobyt,  jeszcze  milej  było 
przypomnieć  sobie  Ustroń. 

Monik a  Niemiec 
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Liczący  ki lkanaście  tysię
cy  k i lometrów,  wojenny 
szlak  Franciszka  Kisiały  na
jeżony  byl  niespodziewany
mi  zwrotami,  t rudami  i  nie
bezpieczeństwami.  Urodził 
się 8 lipca  1923  roku  w  Lipo
wcu.  Ojciec jego  po  4  latach 
(1914—1918)  na  f rontach 
I  wojny  światowej  w  szere
gach  armii  austr iackiej,  po
wrócił do  Ust ron ia  i całe  swe 
dalsze  życie  przepracował 
w  Kuźni.  Syn  Franciszek 

łów  wojsk  amerykańskich 
bądź  angielskich,  a  najlepiej 
byłoby  traf ić  na  polski  od
dział. 

Al e  na  wojnie jak  na  woj
nie,  t rudno  przewidzieć  roz
wój  wypadków.  12  ma ja 
1943  r.  kończą  się  marzenia 
Hit lera  o  podboju  Afryki . 
Tego  dnia  252.415  Niemców 
i Włochów  poddaje się i  idzie 
do  niewoli.  Dopiero  następ
nego  dnia  traf ia  Kisiała  na 
oddział  angielski.  Zostaje 

kich,  byłaby  rozstrzelana 
przez  Niemców,  a  w  naj lep
szym  wypadku  wywieziona 
do  obozu  koncentracyjnego, 
też  z  przeznaczeniem  na  za
gładę. 

25.VII.1944  r.  zostaje 
przeprawiony  drogą  morską 
z  por tu  Victoria  Dock  do 
Cuorselles  Sur  Mer  w  pół
nocnej  Francj i. 
Jako  strzelec  1 Dywizj i  Pan
cernej  Pierwszego  Korpusu 
Polskiego  pod  dowódz

PRZEZ  T R Z Y  K O N T Y N E N T Y 
po  ukończeniu  7klasowej 
szkoły  w  Lipowcu  również 
zaczął  pracę  w  Kuźni 
Ustroń,  nazywającej  się  wó
wczas Fabryką  Śrub  i  Wyro
bów  Kutych  SA  Breviller 
i Ska  i A .  U rban  w  Ustroniu. 

W  sierpniu  1942  roku,  mi
mo  oporów  i  nieznajomości 
języka  niemieckiego,  młody 
Franciszek  Kisiała  został 
wcielony  do  4  pułku  piecho
ty  Wehrmachtu  w  Stut tgar
cie. Po przeszkoleniu  rekruc
kim,  j ako  pos iadający  zero
wą  grupę  krwi ,  został  prze
niesiony  do  Rosl ingen  Ti 
bingen  gdzie  skoncent rowa
no  żołnierzy  z  taką  samą 
grupą  krwi  przewidzianych 
na  f ront  af rykański.  I  rze
czywiście  w  kwietniu  1943 
roku  zostali  przet ranspor to
wani  przez  Włochy,  Sycylię 
i Morze  Śródziemne do  Bize
rty  w Afryce Północnej.  Na
stąpi ło  to  w  czasie,  gdy  po 
lądowaniu  al iantów  w  Af ry 
ce  (8.XI. 1942)  i  przegraniu 
kilk u  poważnych  bitew,  co 
spowodowało  odwołanie 
gen.  Rómmla  do  Niemiec, 
Hitler  za  wszelką  cenę  chciał 
ratować  swoje  pozycje  na 
czarnym  lądzie  i  wydał  roz
kazy przerzutu  wojsk.  Kisia
ła został  przeniesiony  z  Bize
rty  do  pełnienia  służby  war
towniczej  w  Tunisie.  Trwa ło 
to  zaledwie  ki lk a  dni,  gdy 
postanowił  uciec z armii  nie
mieckiej  i  przejść  na  stronę 
al iantów.  W  północnej  Af 
ryce  armia  włoska  i  niemiec
ka doznawały  ciągłych  pora
żek,  więc  i  dyscypl ina  była 
rozluźniona,  a  to  sprzyjało 
ucieczce. 

Ucieka  w  nocy  29/30 
kwietnia  1943  r.  i ukrywa  się 
przez  dwa  tygodnie  w  gó
rach  Rif ,  s ta ra jąc  się  jedno
cześnie  dotrzeć  do  oddzia

po t rak towany  jak  jeniec 
i przekazany  do  obozu  w  Tu
nisie.  Po  krótk im  pobycie 
zdołał  wyjaśnić,  że jest  Pola
kiem  i zostaje skierowany  do 
obozu  przejściowego  w  Ora
nie  nad  Cieśniną  Gibral tars
ką.  W  ramach  kompetencji 
terenowych  Anglicy  przeka
zują  go  Amerykanom,  a  ci 
t ranspor tu ją  go drogą  mors
ką  do  Stanów  Zjednoczo
nych.  W  obozie  jenieckim 
w mieście  Houston  (stan  Lu
iz jana nad  Zatoką  Meksyka
ńską)  dochodzi  do  spotka
nia  z  oficerem  łącznikowym 
ambasady  polskiej  w  USA, 
w  czasie  krórego  wyjaśnił 
swoje perypetie wojenne.  Te
go  samego  dnia  (7  lipca 
1943)  zostaje  przeniesiony 
do  obozu  wojskowego  żoł
nierzy  polskich  w  Duluth in 
(stan  Wisconsin  przy  grani
cy  kanadyjskiej). 

Umundurowany  w  bat
tledress  płynie  z  Nowego 
Jorku  do  Glasgow  w  Szko
cji ,  by  znaleźć  się  wreszcie 
w polskiej jednostce  wojsko
wej  w  Edynburgu.  M a  przy
dział  do  9  Batal ionu  pod 
dowództwem  ppłk.  Kazi
mierskiego,  w  2  kompanii 
strzeleckiej  kpt.  Urbaniaka. 

W  Golshire  przechodzi  je
szcze  jedno  przeszkolenie 
wojskowe,  tym  razem  w  spe
cjalności  wojsk  pancernych 
i wreszcie  przybywa  w miejs
ce  koncentracji  1  Dywizj i 
Pancernej  w  rejonie  Alder
hout.  Tu,  przed  przerzuce
niem  na  kontynent,  otrzy
mu je  dokumenty  na  fałszy
we  nazwisko  Franciszek  Dą
browski.  Podyktowane  to 
było  tym,  że  w  przypadku 
dostan ia  się  do  niewoli  nie
mieckiej  cała  rodzina  Pola
ka,  który  z  Wehrmachtu 
przeszedł  do  wojsk  alianc

twem  gen.  BorutySpie
chowicza  rozpoczyna  swój 
szlak  bojowy  w  walce  o  Pol
skę.  W  składzie  wojsk  in
wazyjnych  1szej  Armi i 
Kanadyjskiej  z  21  Grupy 
Armi i  marszałka  Bernarda 
Montgomery 'ego  od  30  lip
ca  1944  r.  bierze  udział  w  za
żartych  walkach  na  szlaku 
Caen  —  Falaise  —  Aksel 

„Maczuga"  —  Abbevil le 
—  Ypres  —  Hoaglede  Ru
sysselede  —  Aellre  —  Beve
ren  —  Waas  —  Baarle 

Nassai  —  Alphen  —  Gil 
zę  —  Breda. 

Na  tej długiej drodze  walk 
udawało  mu  się  wyjść  bez 
szwanku  i  dopiero  na  sa
mym  finiszu  w  walkach 
o  Bredę,  29.X.1944  r.  został 
ciężko  ranny.  Odwieziono 
go do  szpitala  i na  rehabil i ta
cję  do  Szkocji,  k tóra  trwała 
do  maja  1945  r. 

Już  po  zakończeniu  dzia
łań  wojennych  wraca  do 
swej  macierzystej  jednostk i, 
9  Batalionu  Strzelców  Flan
dryjskich  w  Bawarii,  koło 
Monach ium.  Pełni  służbę 
w  okupacyjnych  wojskach 
alianckich  do  16  maja  1947 

Franciszek  Kisiała 

roku  i  w  dniu  zwolnienia 
uzyskuje  awans  do  stopnia 
kaprala. 

Dop iero  31  sierpnia  1946 
roku  przywrócono  mu  pra
wdziwe  nazwisko  Kisiała,  co 
zostało  dokonane  rozkazem 
służbowym. 

Otrzymał  wiele  odznaczeń 
i wyróżnień,  w tym:  Order  of 
Price  Regent  of  Belgium 
Front ragere,  France  —  Ger
many  Star,  Medal  Wojska, 
Dyp lom  Honorowy  Miasta 
Bredy,  Odznaka  Honorowa 
9  Batal ionu  Strzelców  Flan
dryjskich. 

W  maju  1947  został  zde
mobil izowany  i  w  tym  sa
mym  miesiącu  wrócił do  kra
ju ,  a  po  pół  roku  przystąpił 
do  pracy  w  Kuźni  Ustroń, 
gdzie  pracował  nieprzerwa
nie aż do emerytury w  1982  r. 

Zmarł  7  grudnia  1995  r. 
w  L ipowcu.  Pośmiertnie  od
znaczono  go  Krzyżem  Czy
nu  Bojowego  Polskich  Sił 
Zbro jnych  na  Zachodzie. 

Długa,  skompl ikowana 
droga  wojenna była  udziałem 
nie  tylko  Franciszka  Kisiały, 
ale  również  wielu  obywateli 
naszego  miasta.  (W.) 

Tak  jak  ojciec z wojennej tułaczki  wrócił pod  Lipowski  Groń. 
Fot.  W.  Suchta 
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Już  od  dłuższego  czasu  po
dziwiam  skutki  „kompleksu  ła
dnego  ogródka"  lub  balkonu. 
Termin  ów powstał  spontanicz
nie,  gdy  któryś  raz z kolei,  na 
życzenie  właścicielki  zachwyca
łam  się jej  kwiatami.  Dla  przy
zwoitości  jedno  trzeba  przy
znać, kwiaty  były  naprawdę  ła
dne. 
„Podziwiać"  to  słowo,  którego 
być  może  zbyt  pochopnie  uży
łam  w  pierwszym  zdaniu.  Przy 
niektórych  posesjach  właściw
sze  byłyby  wyrazy  „politowa
nie"  lub  wręcz  „irytacja".  Ale 
zacznijmy  od  początku.  Czym 
przejawia  się  „kompleks  ładne
go  ogródka"? 
Po  pierwsze: 
Podstawą  jest  równa,  jednolita 
trawa. To już  nie czasy plątają
cego się tu  i ówdzie łopianu,  nie 
mówiąc o mleczach. Cały  ogród 
najlepiej  zryć,  skopać,  przeko
pać  i  zasiać  nową  trawę,  bez 
mniej  szlachetnych  dodatków. 
Czasami  wydaje mi się, że  obok 
złośliwości rzeczy martwych,  is
tnieje również złośliwość chwas
tów. Taki, na przykład  mlecz, to 
i  tak  znajdzie  się  na nowym 
trawniku.  I potem  co?  Biegać 
z  nożyczkami  i ucinać  te  żółte 
łebki, czy  znowu  przekopywać? 
A przecież my  mamy  naprawdę 
dobre  intencje.  Chodzi  o  to,  by 
mieć  odrobinę  ładniejszy  ogró
dek  niż mają  sąsiedzi. 
Po drugie:  Koniecznie  iglaki. 
Z moich  skromnych  obserwacji 
wynika,  że taki  krzaczek  czy 
drzewko wystarczy posadzić,  na 
wiosnę  podsypać  dobrą  ziemią, 
i to wszystko. Iglak sobie rośnie. 
Oczywiście  pod  warunkiem,  że 
akurat  nie  mamy  młodego  psa, 
który  z uporem  maniaka  od
gryza  to,  co odcina  się  kolorem 

od  tła,  w  tym  także  jaśniejsze 
odrosty naszych  „mini " szkółek 
leśnych. Zamiast iglak ów płożą
cych  mamy  karłowe.  Trzeba 
zrobić  coś  jeszcze  z  naszym 
ogródkiem,  bo sąsiad  nie  ma 
psa  i na  jego  działce  wszystko 
rośnie jak  ma  rosnąć. 
Po  trzecie:  Kwiaty . 
Najlepiej  na parapetach  pou
kładać  białe  doniczki  z pelar
goniami  albo  surfiniami.  Dob
rze,  jeżeli  kwiaty  będą  pełne, 
krwisto  czerwone  i gdy  jest  ich 
dużo.  Przy  niskim  stropie  moż
na  skorzystać z wiszących  doni
czek. I koniecznie róże — wszę
dzie  tam,  gdzie  sprzyjają  ku  te
mu  warunki. Najlepiej jeżeli  bę
dą  piąć się po  ogrodzeniu i wy
chylać na zewnątrz. Nie dość, że 
sąsiadowi  żal,  to jeszcze  cała 
ulica  widzi.  Westchnienia  prze
chodniów  miło  połechcą  naszą 
ogrodniczą  próżność  i  możemy 
być z siebie zadowoleni, bo z pe

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 
o g ł a s za 

przetarg  ustny 
na sprzedaż nieruchomości  położonej przy ul. Hutniczej w Ustroniu 
ozn. nr pgr  257/1, pb  71/1, 71/2,  71/3 o  łącznej pow. 0,4972 ha  zap. 
wKW 51860 Sądu Rejonowego w Cieszynie zabudowanej obiektami: 
restauracją  „Parkowa"  wraz z częścią  biurowohotelową  i barem 
„Pod  Brzozą" o pow. całkowitej — 1614 m2 i kubaturze — 7250 m3. 
Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi  379720 zł 
w tym  obiekty  — 330000 ń 

grunt—  49 720 zl 
Wadium  wynosi  10%  ceny  wywoławczej  tj. 38000 zł. 
Przetarg na  sprzedaż  nieruchomości  odbędzie  się w dniu  12 września 
1996 r. o godz.  13.00 w sali  nr  24 Urzędu  Miejskiego. 
Wadium  płatne  w kasie  Urzędu  Miejskiego do  godz.  12.00  w dniu 
przetargu. 
Bliższych informacji udziela Wydział TechnicznoInwestycyjny Urzę
du  Miejskiego w Ustroniu,  tel.  542567. 
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia  umowy skutkuje 
przepadkiem  wadium. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny. 

Kot.  W.  Suchta 

łnym  zaangażowaniem  odpo
wiedzieliśmy  na  wczesnowio
senne  apele  burmistrza. 
Po  czwarte:  Dodatki  specjalne. 
Najspecjalniejszym  ze wszyst
kich  specjalnych  dodatków  jest 
krasnal. Nie będę się bawić w ja
kieś  specjalne złośliwości,  zacy
tują  tylko  Zbigniewa  Herberta: 
„Krasnoludki  rosną  w  lesie. 
Mają  specyficzny zapach  i białe 
brody.  Występują  pojedynczo. 
Gdyby się dało zebrać ich garść, 
ususzyć i powiesić  nad  drzewa
mi  —  może  mielibyśmy  spo
kój."  Kupując krasnala  nie jes
teśmy  oryginalni.  Poszukajmy 
więc czegoś nowego,  Ot  choćby 
armata.  Nie,  nie wymyślam. 
Naprawdę  można  już kupić 
ogrodową  armatę. Nowego zna
czenia nabiorą w tym przypadku 
słowa  skierowane  do  złodzieja: 
„Stój,  bo  strzelam!"  Nie  udało 
mi  się  tylko  dowiedzieć,  czy  ze
staw  kul  jest  wliczony  w  cenę, 
czy  trzeba  je  kupować  osobno? 
Co  jeszcze?  Modne  są  ostatnio 
taczki  wypełnione  kwiatami. 

A  już uświetnieniem  całego 
ogrodu  będzie...  fontanna.  Pro
blem  z  fontanną  jest  taki, że 
woda  jest  jedną  z  ulubionych 
substancji  w  zabawach  dziecię
cych. Jeżeli wcześniej wokół  na
szego  wodotrysku  posialiśmy 
śliczną  trawę,  to już  pierwszego 
dnia  mamy  błotko.  Wspaniało
myślnie  wybrnął z  tego  pewien 
mieszkaniec, który  obsypał fon
tannę  białymi  kamykami  i dość 
gęsto nawtykał wokół niej drew
nianych  palików.  Fontanna  za
mieniła  się  w  fortecę. 
Aneks  do  rozważań  na  temat 
ogródków. 
Przykład  z naszego  sąsiedniego 
miasta  —  Wisły.  Dla  chcącego 
nic  trudnego  —  przy  jednym 
z  lokali  wystawiono  „pomnik 
przyrody", jak  wynika  z tablicy 
informacyjnej.  Trochę  suchej 
definicji:  pomniki  przyrody to 
cenne obiekty przyrody  ożywio
nej  i martwej  takie jak:  okazałe 
zabytkowe drzewa, głazy narzu
towe, skały, jaskinie,  aleje,  sku
pienia  drzew.  Okazuje  się, że 
niekoniecznie. Wystarczy wysta
wić  sobie  skalniak  uwieńczony 
fontanną. Właścicielowi wiślańs
kiego  lokalu  można  pogratulo
wać  manifestu  ekologicznego, 
bo  „cennym  obiektem  przyro
dy"  staje się każda  roślina  zasa
dzona  między  dwoma  głazami. 
A  tak  bardziej poważnie,  to  po
mijając niefortunną  nazwę  skal
niak  jest  naprawdę  ładny. 
W „kompleks ładnego  ogródka" 
popada  coraz  więcej  mieszkań
ców  Ustronia.  Jak  normalnie 
powinniśmy  pozbywać  się  kom
pleksów,  to  ten  jeden  wychodzi 
nam na korzyść. Miasto zaczyna 
pięknieć.  Obyśmy  tylko  nie  po
padli  w paranoję,  która  spowo
duje, że po skończonej pracy nie 
będzie można  odpocząć w ogro
dzie,  bo...  szkoda  trawy. 

Anna  Dobranowska 

W ramach prezentacji ukwieconych miejsc w mieście, dziś balkon domu 
państwa  Kubieniów  przy  ul.  Lipowskiej.  Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Podciśnieniowe  czyszczenie  dywanów, 
lapicerki  meblowej  i  samochodowej. 
Tel.  543839  w  godz.  7—9,  17—20. 

Firma  Usługowa  „Czystość".  Usługi 
na  telefon:  sprzątanie,  mycie  okien, 
biur,  mieszkań  prywatnych.  Zgłosze
nia:  tel.  542580  od  poniedziałku  do 
piątku  od  14.00  17.00. 

Sprzedam  meble  domowe.  Ustroń,  ul. 
Lipowa  73,  tel.  543760. 

Sprzedam  artykuły  gospodarstwa  do
mowego i wynajmę pokój z używalnoś
cią  kuchni.  Tel.  543235. 

Potrzebna  uczciwa  dziewczyna  (śred
nie wykształcenie) do pomocy  w  nauce 
— II  i IV klasa  SP.  (Możliwość  zatrud
nienia.) Tel.  543270. 

Sprzedam  3000  nowych  gontów  rącz
nie  ciosanych.  Tel  (032)  1555047. 

Przyjmę  opiekunkę  do  dziecka.  Tel. 
541339. 

A 
Firm a  Handlow a 

DLA 
ZDROWIA 

Szpita l  Reumatologiczn y 
Ustroń ,  ul .  Szpitaln a  11 
—  wkładk i  i  obuwi a  Schol l 
—  łóżk a  lecznicz a  Casus 
—  składan e  stoł y  do  masażu 
—  rower y  i  inn y sprzę t  rehabili 

tacyjn y 

Zapraszam y w  godz . 12—17 
tel.54264 0 w. 115 

POMÓŻ SAMEMU  SOBIE 

ZAWIADOMIENI E 
Zarząd u  Miast a  Ustroni a 

Stosownie  do  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r. 
0 zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U. nr  89 poz. 415 z dnia  25 
sierpnia  1994  r.)  zawiadamia  się,  że  projekt  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  jednostek 
strukturalnych  oznaczonych  następującymi  symbolami: 
E  2  MN,  E  3  MN  —  teren  położony  w  rejonie  ulic  Źródlanej, 
Kuźniczej,  Belwederskiej  i  Liściastej  (tzw.  Zawodzie  Dolne). 
D 39 MN  — teren  ograniczony:  od  strony  północnej  ul. Jelenica,  od 
strony wschodniej projektowaną  ulicą  zbiorczą  obszarową,  od  strony 
zachodniej drogą  główną  tranzytową,  od  strony  południowej  pasem 
zieleni  izolacyjnej przy  wiadukcie  na  Skalicę. 
D 40 MN  — teren  ograniczony  od  strony północnej ul.  Partyzantów, 
od  strony wschodniej ul.  3 Maja, od  strony  zachodniej projektowaną 
ulicą  zbiorczą  obszarową,  a  od  strony  południowej  ul.  Lipową 
będzie  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  dniach  od  06.09.96  do 
27.09.96 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 29 w godz. 9.00—10.00 
1  14.00—15.00. 

Zgodnie z art.  23 ustawy,  każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie  planu  może  wnieść  protest. 

Zgodie  z art.  24 ustawy,  każdy,  którgo  interes  prawny  lub  upraw
nienia  zostały  naruszone  przez  ustalenia  przyjęte  w  projekcie  planu 
może  wnieść  zarzut. 

Zainteresowani  mogą  zgłaszać  protesty  i  zarzuty  na  piśmie  do 
Zarządu Gminy, z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie 
dłuższym  niż  14 dni  po  upływie  okresu  wyłożenia. 

Burmistrz  Miasta  Ustroń 

DYŻURY  APTEK 
Do  31  sierpni a  —  aptek a  Elb a  prz y  ul .  Cieszyńskiej . 
31  sierpnia— 7  wrześni a  —  aptek a  Pod  Najad ą  przy  ul . 
3  Maja . 
Przejęci e  dyżur u  następuj e  o  godz .  8.00. 
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Dożynki  '96. 
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Fot.  W.  Suchta 

Wystawy: 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictwa 
ul. Hutnicza  3,  tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 

Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  i K.  Heczkowie  —  wy
stawa  i  sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 

Wystawy  czasowe: 
—  „Suknia  cieszyńska". 
—  Pszczelarstwo  w  Ustroniu  —  wystawa  dożynkowa. 
—  Malarstwo  Stefanii  Bojdy  z Cieszyna  (od  06.09.) 
—  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne  we  wtorki  9—16,  od  środy  do  piątku  w  godz. 
9.00—14.00, soboty i niedziele 9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania do 
uzgodnienia  po  wcześniejszym  zgłoszeniu. 

Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3  Maj a  68,  tel.  542996 
czynne  we wtorki  i czwartki  od  9—18,  środy  i piątki  od  9—13. 
—  wystawa  ekslibrisów,  medali,  grafik  i druków  bibliofilskich. 
—  „Beskidy  w twórczości  rodzinnej" —  R.  Demel,  Z.  DemelBąkosz, 

W.  Bąkosz. 
Malarstwo  natury  w drewnie  Stanislava  Zormana  (Czechy). 

Galeria Sztuki  Współczesnej  na  „Gojach"  B&K Heczkowie, 
ul.  Błaszczyka  19,  teł.  541100,  czynna  cały  dzień. 

Imprezy kulturalne 

Dożynki  '96. 
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Fot.  W.  Suchta 

„ W  kraini e  iluzji "   —  program  estradowy  dla  dzieci 
z okazji  zakończenia  wakacji. —  Wstęp  wolny. 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Marci n  DANIE C  i Jego  Goście 
—  Amfiteatr. 

Uroczyste  rozdanie  medali  i dyplomów  laureatom  Mię
dzynarodowych  Konkursów  Sztuki  Dziecka  w  Tokio 
i Delhi.  —  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

Wernisaż malarstwa Stefanii Bojdy połączony z prezenta
cją  poezji  inspirowanej  malarstwem  artystki. 
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 

30.08.96  r. 
piątek 
godz.  17.00 
31.8.96 
sobota 
godz.  19.00 
4.9.96  r. 
środa 
godz.  16.00 

6.9.96 
piątek 
godz.  17.00 

Sport 
31.08  i  1.09. 
sob.niedz. 
godz.  9.00 

1.9.96  r. 
niedziela 
godz.  10.00 

7.9.96  r. 
sobota 
godz.  16.00 

Kino „Zdrój "  — ul.  Sana to ry jna  7  (baseny) 

28—29.08.  godz.  16.00  KLATK A  DLA  PTAKÓW 
godz.  19.00  POD  PRESJĄ 

KIN O  NOCNE  29.8.96  —  22.00  TELEMANIA K 

UWAGA:  Domy wczasowa , hotel e itp . —  afisz e z programam i  impre z odebra ć 
można bezpłatni e w  Centralne j  Informacj i Turystycznej ,  Rynek 2,  tel .  542653. 

4. Turniej  Koszykówki  na  Asfalcie  „Beton  *96" . 
Boiska  środowiskowe. 

3.  Zjazd  z  Czantorii  na  rowerach  górskich  „Down  Hil l 
Czantoria"  —  trasa:  Czantoria  —  Ustroń  Polana 

Mecz  piłkarski  o  mistrzostwo  Klasy  Okręgowej: 
Kuźnia Ustroń —  Hejnał  Kęty 



OSTATNI A  DROGA 
19  sierpnia  na  cmentarzu  komunalnym  odbył  się  świecki 

pogrzeb  Oswalda  Szczurka.  Zmarłego  żegnali  przedstawiciele 
władz miasta,  górnicy  kopalni  Moszczenica,  członkowie  górals
kich zespołów  i kapel, przewodnicy  beskidzcy,  rodzina, znajomi 
i  przyjaciele.  Nad  grobem  wiele  mówiono  o  umiłowaniu  przez 
zmarłego  kultury  Śląska  Cieszyńskiego,  jego  licznych  zainte
resowaniach  artystycznych.  Syn  Aleksander  winą  za  pogmat
wany  życiorys  wojenny  ojca,  jego  ciężkie  lata  powojenne, 
pełnienie  funkcji sekretarza  PZPR,  obarczył bezduszną  historię. 
Jednak  ojciec  pewnym  zasadom  pozostał  wierny  do  końca, 
czego  dowodem  ten  pogrzeb,  mówił  Aleksander  Szczurek. 

W  imieniu  władz  miasta  wieniec  na  grobie  zmarłego  złożyli: 
przewodniczący  RM  Franciszek  Korcz  oraz  burmistrzowie 
Kazimierz  Hanus  i Tadeusz  Duda. 
—  Pielęgnował  dziedzictwo  kultury  naszych  przodków,  two
rzył  historię  naszego  miasta.  Dziś  sam  przeszedł  do  historii. 
Z  szacunkiem  pochylamy  głowy  przed  człowiekiem,  który 
o  naszej  cieszyńskiej  ziemi,  o  naszych  pięknych  Beskidach 
śpiewał,  grał  i  opowiadał  najpiękniej  jak  umiał.  To  tej  ziemi 
podarował  cząstkę  swego  życia,  a  dziś  oddaje  się jej  na  zawsze 

mówił  nad  mogiłą  burmistrz  Kazimierz  Hanus. 

I oi.  W . Suchta. 

KOMUNIKA T 
Zgodnie  z kalendarzem  wyborczym  określonym  w  Zarządze

niu  Ministra  Rolnictwa  i Gospodarki  Żywnościowej  z dnia  25 
kwietnia  1996  roku  w  sprawie  trybu  przeprowadzenia  pierw
szych wyborów do walnych  zgromadzeń  izb rolniczych  (M. P. nr 
27 poz.  291)  K om  i sj a  O k r ę g o wa  w Ustroniu  informuje, 
że zgłoszenia  kandydatów  na  członków  walnego  zgromadzenia 
izb  rolniczych  dokonuje  osobiście  kandydat  lub  upoważniona 
przez niego  osoba  albo przedstawiciel  osoby  prawnej  zgłaszany 
w jej imieniu,  najpóźniej w 20 dniu  przed  dniem  wyborów  tj . do 
10  września  do  godz.  24.00  w  budynku  Urzędu  Miejskiego 
w  Ustroniu  pok.  25,  26.  Wzory  zgłoszeń  i  list  można  utrzymać 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu  pok.  25,  26  w  godzinach 
urzędowania. 

Zgłoszenie  kandydata  powinno  zawierać: 
—  imiona,  nazwisko,  wiek,  wykształcenie,  zawód  i  miejsce 

zamieszkania  kandydata  oraz  oznaczenie  okręgu, do  które
go  następuje  zgłoszenie  kandydata,  a  w  wypadku  osoby 
prawnej  —  ponadto  nazwę  i  adres  siedziby  tej  osoby. 

—  imiona,  nazwisko,  adres  zamieszkania  oraz  serię  i  numer 
dowodu  osobistego  osoby  dokonującej  zgłoszenia. 

Do  zgłoszenia  załącza  się: 
1.  listę  co  najmniej  50  osób  uprawnionych,  posiadających 

prawo  wyborcze  w  okręgu  wyborczym,  w  którym  dokony
wane  jest  zgłoszenie,  popierających  zgłoszenie  kandydata, 

2.  pisemne  oświadczenie  kandydata  o  zgodzie  na  kandydowa
nie  w  danym  okręgu  wyorczym, 

3.  pisemne  upoważnienie  do  dokonania  zgłosznia,  podpisane 
przez  kandydata,  z  oznaczeniem  imion,  nazwiska  i  adresu 
zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania  zgłoszenia, 

Fot.  W.  Suchia. 

SPOTKANIE  Z  LIDEREM 
Piłkarze  Kuźni  Ustroń  rozegrali  25  sierpnia  na  własnym 

boisku  mecz  z  Koszarawą  Żywiec.  Drużyna  gości  na  własnej 
skórze  doświadczyła  niedzielnych  korków  na  trasie  Ustroń
Wisła. Prezes z dwoma  zawodnikami  postanowili jechać z Żyw
ca  „na  skróty"  przez  Salmopol.  Drogę  z  Malinki  do  Ustronia 
przebyli  w dwie godziny  i zjawili  się na  boisku  na  20 min.  przed 
końcem  spotkania. 

Mecz  z  Koszarawą,  obecnym  liderem  i  mistrzem  wiosny 
„okręgówki",  miał  być  decydującym  sprawdzianem  ustroń
skich  piłkarzy.  Niestety  przez  całe  spotkanie  padał  deszcz. 
Pierwsza  połowa  dość  wyrównana,  jednak  fatalna  pogoda 
uniemożliwiała  składną  grę.  W  41  min.  strzałem  z  ponad  20 
m  Marek  Wodyński  zdobywa  bramkę  dla  Kuźni.  Koszarawa 
wyrównuje  tuż  po  rozpoczęciu  drugiej  połowy,  po  ładnej  akcji 
zakończonej  strzałem  z  10 m.  Do  końca  spotkania  przeważają 
goście,  którzy  w  sumie  mieli  więcej  sytuacji  bramkowych. 
Mim o  kilku  poprzeczek  i  słupków  z  obu  stron  wynik  remi
sowy  utrzymuje  się  do  końca.  Kibice,  by  się  rozgrzać,  przez 
całe  spotkanie  żywo  dopingowali  piłkarzy.  Po  meczu  powie
dzieli: 
Czesław  Gara,  kierownik  drużyny  Koszarawy:  —  Zagra
liśmy  bardzo  dobry  mecz  i mieliśmy  więcej  okazji  do  zdobycia 
bramki.  Zawodnicy  Kuźni  ustępowali  nam  pod  względem 
wyszkolenia  technicznego. Nasz klub jest  samodzielny  i  boryka
my  się  z  poważnymi  kłopotami  Finansowymi.  Na  razie  za
stanawiamy  się,  czy  opłaca  się  awansować  wyżej,  gdyż  wiemy 
jakie  są  koszty  grania  w  klasie  międzywojewódzkiej.  Na  razie 
nas  na  to  nie  stać. 
Jerzy  Krupa,  trener  Kuźni:  —  Dobry  przeciwnik.  Chłopcy 
walczyli  z  determinacją  i  osiągnęliśmy  korzystny  wynik. 
W  następnych  meczach  musimy  walczyć.  Prawda  jest  taka,  że 
chcąc  się  utrzymać,  trzeba  grać  tak,  jakbyśmy  chcieli  awan
sować. 
Sędzia  Henryk  Grzybek:  —  Śliskie  boisko  i  dużo  gry  kontak
towej.  Każde  wejście  groziło  faulem.  Jednak  nie  zauważyłem 
złośliwości. 
Leszek  Kowalewski,  obserwator  PZPN:  —  Sędzia  spełnił  swe 
zadanie.  Mecz  dobry.  Koszarawa  zmusiła  beniaminka  do 
maksymalnego  wysiłku. 

Po  tym  spotkaniu  Koszarawa  utrzymała  się  na  pierwszym 
miejscu w tabeli  z 10 pkt. Kuźnia  spadła na piąte miejsce z 8 pkt. 

jeżeli  zgłoszenia  dokonuje  osoba(y)  upoważniona  przez 
kandydata, 

4.  dokument  wystawiony  przez  władze  osoby  prawnej  o  usta
nowieniu  przedstawiciela  tej osoby,  zawierający nazwę  i  ad
res  siedziby  osoby  prawnej,  nazwę  organu,  który  ustanowił 
przedstawiciela,  oraz  imiona  i nazwisko  oraz  adres  zamiesz
kania  przedstawiciela,  jeżeli  zgłoszenie  kandydata  dokony
wane  jest  w  imieniu  osoby  prawnej.  Zgłoszenie  każdego 
kandydata  dokonywane  jest  odrębnie. 

Komisja  Okręgowa  w  Ustroniu 
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Fot.  W. Suchta 

SIŁACZ E  W  BARZE 
Najsilniejsi  w  Ustroniu  zjawili  się  18  sierpnia  w  piwiarni 

BarMan,  by  walczyć  o  Puchar  Lata  w siłowaniu  „na  rękę".  Do 
rywalizacji  przystąpiło  12 śmiałków,  którzy  po  wpisaniu  się  na 
listę  startową  przystąpili  do  rozgrzewki.  Przed  pierwszymi 
bojami  sędziowie  musieli  instruować  niektórych  zawodników 
jak  ustawiać  się  przy  specjalnym  stole.  Zgromadzona  publicz
ność  dodawała  otuchy  swym  faworytom.  Po  eliminacjach 
grupowych  i walce  o  ścisły  finał wyłoniono  trzech  najlepszych, 
którzy  mocowali  się  systemem  „każdy  z  każdy".  Najlepszym 
tego  dnia  „na  ręką"  okazał  się  reprezentant  Jawornika  Rafał 
Szarzeć.  Drugie miejsce zajął dopingowny  przez  kolegów z Cel
my  reprezentant  osiedla  Manhatan  Jan  Frycz,  trzeci  był  Wies
ław  Cichy  z  Ustronia.  Turniej  zorganizowała  Sekcja  Kulturys
tyki KS Kuźnia  Ustroń, nagrody  ufundowali piwiarnia  BarMan 
i  sklep  muzyczny  Top  15. 

*  *  * 

15  sierpnia  Sekcja  Tenisa  Ziemnego  KS  Kuźnia  Ustroń 
zorganizowała  kolejny  turniej  na  ustrońskich  kortach.  Tym 
razem  o  Puchar  Lata  walczyli  amatorzy  w dwóch  kategoriach 
wiekowych:  do  35  lat  i  powyżej  35  lat.  Wystartowało  30 
zawodników  z  całej  Polski.  W  grupie  młodszej  dominowali 
ustroniacy.  Zwyciężył  Dariusz  Kowalczyk  z  Ustronia  przed 
Sebastianem  Trojakie m  z  Gliwic,  trzeci  był  Dariusz  Michalski 
z  Ustronia.  W  grupie  starszej  dominowali  tenisiści  spoza 
Ustronia:  1. Marek  Trojek ,  2.  Andrzej   Rataszewski,  3.  Leszek 
Plenczar.  Nagrody  dla  najlepszych  ufundował  sklep  sportowy 
Ottona  Marosza.  (ws) 

Poziomo:   1)  nad nią Żywiec 4)  silny wstrząs 6) czerwony  w  polu 
8)  impreza turystyczna (wspak)  9)  peruwiańskie góry 10) brawa 
na stojąco 11) w kinie i telewizorze  12) schodzi  zimą  z gór  13) 
miał lampę czarodziejską  14) robił piece  15)  w rodzinie Renault 
16) imię kobiece (wspak)  17) w przysłowiu  łapana za ogon  18) 
imię z piosenki  19) góry  w Austrii  i Francji  20)  romantyczny 
śpiewak. 
Pionowo:  1)  pyszne  ciastko  2)  z  nabojami  przy  pasie  3) 
kolorowa  z mydła  4) powiewają  na  drzewcach  5) w kuźni  6) 
państwo bałkańskie  7)  wyrośnięty skrzat  11)  maszyna szyfrowa 
13) dodatek  do  umowy  17) podstawówka  w skrócie. 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu 
liter  z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  odpowiedzi  mija  20.IX. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   31 
DNI  USTRONIA 

20 zł otrzymuje Ema Mendroch z Ustronia, ul. Folwarczna 28. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

Roztomili ustróniocy! 
Tóż  dziwejcie  sie,  ludzie,  dyć  lato  sie jeszcze  bardzo  nie  zaczylo, 

a już  sie  kończy.  Na  prziszly  tydziyń  dziecka  już  idóm  do  szkoły. 
Teraz  na hónym  gónióm  z mamulkami  po  sklepach  i kupujóm,  co 
im  tam  jeszcze  do  szkoły  trzeja.  Nó,  teraz  nie  muszóm  za  tym 
wszyckim  stoć  w  łogónkach,  bo  po  sklepach  towaru  je  doś.jyny 
trzeja  mieć  miech  piniyndzy. 

Boroki  dziecka  latoś  tego  hycu  i słoneczka  bardzo  nie użyły,  bo 
fort  popadowalo  i  było  zima.  Padało  aji  w  te  sobotę  póldrugo 
tydnia  tymu.jak  nierodzimscy  fajermóni  mieli  to swoi  świynto,  że 
już  od  siedymdziesięci  roków  do  łognia  jeżdżóm.  Jedyn  znómy 
Jozef,  co  też je  w tej nierodzimskij  straży,  straszecznie  skyrs  tego 
deszczu  narzykoł,  ale jo  myślym,  że  æsto w te sobotę  tymu  padało, 
coby  se fajermóni  mogli  spokojnie  to świynto  łodprawić,  bo  jakby 
było  ciepło,  mogłoby  co  kaj  zacząć  goreć  i  trzeja  by  było 
świyntowani  przerwać,  coby  łogiyń  gasić. 

Nó,  teraz  zaś  czako  dziecka  i  łojców  też,  dziesiyńć  miesiyncy 
nauki.  Uczyć  sie  bydóm  dziecka,  ale  lojcowie  przi  nich  też,  bo 
trzeja  dać  pozór,  czy  dziecka  zadani  zrobiły,  a  czasym  im  też 
trzeja  pumóc  przi  nauce.  Chocioż  z  tóm  pumocóm  to je  rozmaite, 
downij  łojcowie  ni mieli  tela nauki,  jako  dziecka  teraz.  Kaj  to  kiery 
widzioł,  dejmy  na  to,  coby  sie  downij  dziecka  we  szkole  na 
komputerach  uczyły?  A  teraz  takigo  jednego  czy  drugigo  młodzio
ka  pumału  nie  idzie  od  komputera  loderwać.  Ludwa,  chłapiec  od 
Stecczynej  cery,  niedowno  dostał  od  łojców  i stareczki  komputer 
i prawie  całe jeryje  przi  nim  przesiedzioł,  tak  sie mu  to  spodobało. 
Łopowiadołmi  też  Ludwa,  jak  mie  niedowno  spotkoł  na  Ustroniu, 
że  strasznie  też  rod  sie  uczył  przez  feryje  ze  stareczkóm  tego, 
wiycie,  hamerykańskigo  jynzyka.  Dyć  wszyccy  wiymy,  że  Stecka 
ze Zowodzio  już  odpore  roków  sie po  hamerykańsku  uczy.  Ludwa 
sie  też  tego jynzyka  uczy,  tóż  se siadów ali przez  feryje  na łące  pod 
łasym  i  grali  se  we  szkołę.  Roz  Stecka  była  rechtorkóm  i  łod
pytywała  Ludwe,  a  potym  Ludwa  był  rechtorym  i  łodpytowoł 
stareczke.  Ludwa  prawił,  że  mioł  straszecznóm  ucieche,  jak  sie 
stareczka  pomyliła  i móg  ji   złóm  note  napisać. 

Pawlik  od Karla  spod  Małej  Czantoryje  też  sie cosi przez  feryje 
nauczył:  tatulek  go  nauczył  jeździć  wyrchym  na  koniu  i  potym 
Pawlik  jechoł  na  koniu  na  dożynkowej  paradzie. 

Tóż,  dziecka  roztomiłe,  wyspejcie  sie jeszcze  dobrze  przez  tych 
pore  dni, a jak  mocie  budzik  zepsuty,  to hónym  go dejcie sprawić,  bo 
od pyndziałku  trzeja już  bydzie  zacząć  wczas  rano stować  do  szkoły. 

Hanka  z Manhatanu 
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