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TRZEBA MIEĆ GŁOWĘ 
W  czerwcu  w Jaszowcu  przebywali  młodzi  skrzypkowie z 

Petersburga  ze swoją  nauczycielką,  profesor  Tatianą 
Kiryłłown ą  Liberową.  Panią  profesor  poprosiliśmy o rozmowę. 

—  Zaczyna  pani  uczyć  dzieci  gry  na skrzypcach  w wieku 67 
lat.  Kiedy  można  stwierdzić, że dziecko  będzie  kiedyś  dobrym 
muzykiem? 
—  Dopiero,  gdy ma lOl  l  lat można  określić  przyszłość na pod
stawie jego  zalet,  cech  charakteru. 
—  Jednak  grać  zaczynają  bardzo  wcześnie.  Il u zosta je? 
—  Rzecz w tym, że dla  mnie  podczas  nauki  ważne są pewne za
sady.  Uczę  wiele  dzieci,  które  później  nie zostają muzykami, za
wsze jednak  zostają  bardzo  dobrymi  ludźmi.  Poprzez  naukę na
bierają kultury ogólnej, umiejętności  organizacji  czasu,  kształto
wania charakteru.  Po ukończeniu  szkoły  muzycznej,  wspominają 
j ą  bardzo  dobrze. 
—  Il u  ma pani  uczniów? 
—  W ostatnich  latach  życie  tak się ułożyło,  że zaczęłam  praco
wać w Finlandii.  Jeżdżę  tam  co dwa tygodnie  i jest  to dość  trudne 
do pogodzenia z innymi  zajęciami.  Dlatego w ostatnich  czterech 
latach  musiałam  liczbę  uczących się u mnie dzieci  zmniejszyć do 
minimum. Z konieczności  oddawałam je  innym pedagogom,  oczy
wiście nie wszystkich  najlepszych uczniów. Obecnie u mnie w kla
sie  jest  piętnastu  uczniów.  Czternastu  było w Ustroniu,  jedna 
dziewczynka  została w Petersburgu. 
—  Przebywa jąc w Polsce daliście  bardzo  dużo  koncertów. Na 
przykład  w amf i teat rze w Ustroniu  odbywał  się koncert  w 
atmosferze  pikniku,  gdzie  ludzie  spacerowal i,  jedli  lody.  Dla
czego  decydu je  się  pani  na takie  koncer ty? 
—  Są to nowe doświadczenia.  Oni  tak wiele zyskują korzyści  pod
czas tych  koncertów, że widać jak  rosną w oczach, jak stają się  pro
fesjonalistami. Trzeba grać wszędzie.  Wiadomo, że nawet  dojrzali 
muzycy, moment oceny przeżywają dopiero na scenie. Uczymy  się, 
powtarzamy  utwory w klasie,  szukamy,  szukamy,  lecz dopiero na 
scenie wyzwala się adrenalina  i powstaje prawdziwa  twórczość.  Tu 
w  Polsce  zauważyliśmy jaka jest  różnica.  Gdy  Sienieczka, jeden z 
młodszych,  wyszedł  pierwszy  raz na scenę, nie wiedział jak  stać, a 
co gorsze, jak  zejść ze sceny.  Musieliśmy mu podpowiadać: „Sienią, 
chodźjuż, wystarczy." Gdy grał wczoraj, wyglądało to zupełnie inaczej. 
—  Gral iście w Polsce dla  bardzo  różnej  publiczności.  J ak  od
bierano  wasze  koncerty?  Jak ie  są  pani  wrażenia  ze  spotka
nia  z polską  publ icznością? 
—  Bardzo  dobre.  Niewątpliwie  bardzo  dobrze w waszym  kraju 
odbiera  się muzykę,  zwłaszcza  skrzypcową.  Subtelnie  ocenia  się 
wszelkie  wartości  i niedostatki.  Publiczność  ze  zrozumieniem 
reaguje na grę konkretnego  wykonawcy.  Jest  to  publiczność  wy
robiona, w żadnym  wypadku  nie  bezkrytyczna. 
—  O Polakach  mówi  się, że nie są  muzykalni. 
—  Stereotypy  nigdy  nie są prawdziwe.  Polacy  są bardzo  muzy
kalni  i z wyczuciem  odbierają skrzypków.  W Niemczech jest  ina
czej. Gdy  tam  graliśmy, zawsze  się wzruszano  tym, że takie  małe 
dzieci  grają na skrzypcach. Nie jest to odbiór, w którym zwraca  się 
uwagę na aspekty  muzyczne,  nie  patrzy  się na wykonawcę  i  jego 
wykonanie  utworu. 

(cd. na str. 2) 
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Mszę  Świętą  rozpoczynającą tegoroczny  „Gaudę  Fest"  odprawił 
biskup Gerard  Bernacki.  Fot. W.  Suchta 

GAUDĘ FEST '98 
W  niedzielę, a właściwie  już  w poniedziałek,  zakończył  się  IX 

Festiwal  Twórczości  Religijnej.  Przyjechało  mniej  osób,  ale jak 
powiedział prezes Stowarzyszenia „Gaudę Fest" ks. Krzysztof Miera 
w wywiadzie  udzielonym  naszej gazecie, organizatorzy  stawiali na 
jakość.  Rzeczywiście  było  ciszej  i spokojniej  niż w ubiegłych la
tach. Nie znaczy to, że nudno. Uczestnicy  festiwalu mogli  wybierać 
między  spektaklami  teatralnymi,  seansami  filmowymi,  koncertami 
muzyki poważnej  i rozrywkowej. Najliczniejsze imprezy  odbywały 
się w amfiteatrze. Tam  festiwal  zakończono  i tam  został  oficjalnie 
otwarty  przez  proboszcza  parafii  Św.  Klemensa  w Ustroniu ks. 
Antoniego  Sapotę.  Wcześniej  zgromadzeni  za widowni  mogli 
wysłuchać  Mszy  Świętej. Odprawił ją  ks. biskup Gerard  Bernacki. 
a  koncelebrowali  ks. A. Sapota  i ks. K. Miera,  który  powiedział na 
początku: 

— Pod tym dachem gromadzimy się tutaj w Ustroniu na  IX Ogól
nopolskim  Festiwalu  Twórczości  Religijnej. U progu  tych  wyda
rzeń  gromadzimy  się na Eucharystii,  która  jest  dziękczynieniem i 
darem  jedności  Boga dla człowieka. W tym  duchu  z całego  serca 
biskupie Gerardzie witam  cię w imieniu  swoim  i wszystkich  tu ze
branych. Wyrażam  ogromną  radość, że stajemy tu wokół  ołtarza 
wraz z tobą,  który  tak ukochałeś tę młodzież,  to  Stowarzyszenie, 
któremu  błogosławisz.  Witam  was wszystkich.  Witam  księdza 

(cd. na str.  4) 
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—  A  co  pani  może  powiedzieć  o  polskich  młodych  skrzyp
kach? 
—  W  Polsce jest  bardzo  silna  szkoła  nauki  gry  na  skrzypcach. 
—  Który  koncert,  z  tych  które  daliście  w  Polsce,  podobał  się 
pani  na jba rdz ie j? 
—  W  Toruniu.  To  był  szczyt.  W  zasadzie  złych  koncertów  nie 
było.  Poza  tym  z koncertu  na  koncert  uczniowie  nabierali  obycia 
scenicznego,  zachowywali  się w coraz większym  stopniu jak  pro
fesjonaliści. Nawet  w  Szczecinie,  gdzie  mieliśmy  kontakt  z  mu
zykologiem,  który  próbował  nas  złamać,  recenzje  były  bardzo 
dobre.  Najmilej  wspominam  koncert  w  kościele  w  Wiśle.  Nie 
wystąpiliśmy tam z jakimś olśniewającym programem,  raczej była 
to muzyka  „do  słuchania".  Nie grali  też wyłącznie  najlepsi.  Była 
jednak  atmosfera,  a  to jest  najważniejsze. 
—  Il u  z tych  czternastu  pani  uczniów  zostanie  profes jonalny
mi  sk rzypkami? 
—  Trudno tu coś mówić o czterech moich  fińskich uczniach.  Dwaj 
Hiszpanie  chcą  zostać muzykami,  ale mają dziewiętnaście  i dwa
dzieścia  lat  i  trochę  są  spóźnieni.  O  moich  rosyjskich  uczniach 
powiem,  że zostać  muzykami  mogą  wszyscy. 

Prof.  Tatiana  Kiryłłown a  Liberowa.  Fot.  W.  Suchta 

—  W  jak im  wieku  należy  zacząć  grać,  by  myśleć  o  kar ierze? 
—  Nie  lubię,  gdy  zaczyna  się  grać  za  wcześnie.  Normalny  wiek 
to  sześć  lat.  Młodszych  dzieci  nie  przyjmuję do  klasy. 
—  Il e  taki  sześciolatek  powinien  g rać? 
—  Z początku pół godziny, godzinę.  Moja  fińska uczennica  mia
ła piętnaście  lat, gdy ją  przejęłam.  Rektor zachwalał mi jej  praco
witość.  Mówił :  „Ona  dużo  ćwiczy,  każdego  dnia  gra  całą  godzi
nę.".  Natomiast  u  mnie  czternastolatkowie  mniej  niż  cztery  go
dziny  nie grają.  Właśnie  tyle  trzeba  grać,  by  liczyć  na  sukcesy. 
—  Czy  tylko dużo  p racu jąc można  zostać dobrym  muzykiem? 
Czy  każde  dziecko,  p racu jąc  wytrwale,  może  zostać  dobrym 
skrzypk iem? 
—  Słuch  można  rozwinąć  i  to  w  bardzo  dużym  stopniu.  Uczę 
dziewczynkę,  która  przyszła  do  mnie  cztery  lata  temu  i nie  była 

zbyt dobra w solfeżu. Teraz tak się rozwinęła, że ma słuch  absolut
ny. Zaczęła  nawet  zajmować się  kompozycją.  Pisze  muzykę  i  sły
szy ją  bardzo dobrze.  Gorzej  u dzieci  rozwija się rytm.  Praktycz
nie  u dziecka,  które  nie  ma  poczucia  rytmu,  nauka  gry  na  jakim
kolwiek  instrumencie jest  daremna.  Również dzieci,  które są  ob
ciążone jakimiś kompleksami,  nie potrafią w muzyce wiele  zdzia
łać. U muzyka  najważniejsza jest  głowa. Gdy  ktoś chce coś  osią
gnąć  w  muzyce  musi  mieć  doskonałą  pamięć  i rozwinięty  inte
lekt.  Gra  na  instrumencie  to  bardzo  złożona  praca  dla  umysłu. 
Trzeba  kompilować  różne  idee.  Oni  wszyscy  muszą  być  inteli
gentni, wyrastać  ponad  przeciętną.  Muzykalność,  emocjonalność 
można  rozwinąć,  ale gdy jest  głowa,  ręce,  fantazja i gorące  serce 
— mamy  geniusza. 
—  Naj lepszym  pani  uczniem  jest  Il j a Gringoltz,  laureat  kilk u 
konkursów  skrzypcowych.  J ak  pani  zdaniem  dalej  będzie  się 
rozwi jać  jego  kar ie ra? 
—  On  ma  przed  sobą  w  każdym  przypadku  przyszłość.  Obecnie 
jest  bardzo  wielu  instrumentalistów,  to znaczy  wyłącznie  skrzyp
ków  lub  wyłącznie  pianistów.  Natomiast  Ilja,  poza  tym,  że  jest 
skrzypkiem,  może  zostać  genialnym  muzykiem  grającym  w  ze
spole,  może  też  być  dyrygentem.  Ma  tak  genialny  słuch,  że  sły
szy  partyturę  orkiestry.  Gdy  pierwszy  raz gra  koncert  z  dowolną 
orkiestrą,  słyszy  wszystkie  dźwięki.  Wie  gdzie  gra  jaki  instru
ment, gdzie wchodzą alty, wszystko słyszy. Ma fenomenalny  słuch, 
fenomenalną  pamięć,  fenomenalną  inteligencję    to  komputer. 
Może  się zdarzyć,  że nie będzie  tylko skrzypkiem,  a  kompozyto
rem.  Już  dziś  tworzy  bardzo  interesującą  muzykę. 
—  Jak ie  są  pani  wrażenia  z  pobytu  w  Ustroniu? 
—  Są  to głównie  wrażenia  z mojego  pokoju.  Lekcje,  lekcje, a  po
tem  koncerty.  Mówiąc  poważnie,  moje  wrażenia  są  bardzo 
silne  i  bardzo  piękne.  Dusza  i serce  odpoczywa,  gdy  patrzy  się 
na  okolicę.  Byliśmy  na  wycieczce  nad  waszą  Niagarą  w  Czar
nem,  byliśmy  w  górach.  Mieszkam  na  równinie  i te  góry  są  dla 
mnie  bardzo  wysokie  i bardzo  piękne. 
—  A  co  się  pani  nie  podobało  w  Polsce? 
—  Poza  pogodą    nic. 
—  Nie  zauważyła  pani  podczas  koncertów,  nie  zawsze  naj
lepszej  organizacj i?  Często  mówi  się  o  bałaganie  w  naszym 
k ra ju. 
—  No,  może  nie jest  to jeszcze  taka  organizacja jak  w  Finlandii. 
Tam  na  przykład,  gdy  umawiam  się  z  moim  rektorem,  on  mówi, 
że spotkamy  się za trzy minuty.  Dla Rosjanina trzy minuty to  dość 
szerokie  pojęcie  i j a  czasem  przychodzę  za  minut  trzynaście.  On 
na  mnie  patrzy  i nie  rozumie  dlaczego  tak  się stało,  gdyż on  fak
tycznie  po  trzech  minutach  był  na  miejscu.  Myślę,  że w  tym  Ro
sjanie  są  podobni  do  Polaków.  Może  dlatego  mnie  bałagan  nie 
drażni,  a  może  jest  nawet  przyjemny.  Mam  to  we  krwi.  A  poza 
tym  spotkaliśmy  w Polsce bardzo dobrych  ludzi.  Dużo nam  zała
twiali ,  a  gdy  dziękowaliśmy,  to  za  każdym  razem,  nam  również 
dziękowano. 

—  Czy  w  przyszłości  zamierza  pani  przy jechać  do  Polski  ze 
swymi  uczniami? 
—  Z  przyjemnością. 
—  Dziękuję  za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

(O młodych  skrzypkach  z Petrsburga  piszemy  także  na str. 9) 
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Na  ślubnym  kobiercu  stanęl i: 
4  lipca  1998  r. 

Anna  Makarska  Ustroń  i Kryst ian  Wójcik  Kozakowice  Górne 

Naj lepsze życzenia  dla  jub i la tów: 
Emil i a  Kral,  lat  85,  ul. Sztwiertni  32 
Józef  Bujok,  lat 90,  ul.  Słoneczna  10 
Anna  Wisełka,  lat 91,  ul.  Ślepa  18 

Zakończył  się  remont  chodników  w  centrum.  Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Władysław  Kobiela,  lat  49,  ul.  Kluczyków  18 

Krewnym,  przyjaciołom, zna jomym,  sąsiadom,  kolegom  z pracy  oraz 
wszystk im  którzy  wzięli  udział  w  pogrzebie  mego  męża 

śp. Karol a  Baloniaka 

serdeczne  podz iękowania  za  okazane  współczucie,  z łożone  wieńce  i 
kwiaty 

składa  żona 

Serdeczne  podziękowania  za  z łożone  wieńce  i kwiaty  oraz  udział 
w  pogrzebie 

śp. Pawła  Steca 

składa  Rodzina 

USTROŃ  W  GRAFICE 
BOGUSŁAWA  HECZKO 

Wapiennik  pod  Kopieńcem  będący  w  okresie  międzywojennym 
własnością  Wacławika,  a  później  Hławiczki.  W  okresie  powo
jennym  upaństwowiony.  Rozebrany  w  latach  80. 

2.07.98  r. 
O  godz.  13.40  na  ul.  Akacjo
wej  k i e ru j ący  V W  go l fem 
mieszkaniec  Istebnej,  zjeżdża
jąc  na  ul.  3  Maja  stracił  pano
wanie nad pojazdem, zjechał na 
prawą  stronę  jezdni  i  uderzył 
w  drzewo. 
2.07.98  r. 
W godzinach  dopołudniowych 
z bloku  nr 5 na osiedlu  Manha
tan  skradziono  rower  górski. 
4.07.98  r. 
O godz.  14.35 na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  z  Cieszyńską, 
kierujący cinquecento  mieszka
niec  Mazańcowic,  wymusił 
pierwszeństwo  przejazdu  i  do
prowadził do kolizji z mieszkań
cem Brennej jadącym peugeotem. 
4.07.98  r. 
O  godz.  14.15  na  ul.  Cieszyń
skiej, kierująca renaultem  miesz
kanka Ustronia zjechała na prze
ciwległy pas ruchu  i wjechała do 
przydrożnego  rowu. 
4.07.98  r. 
O  godz.  14.30  na  ul.  3  Maja, 
kierujący żukiem  mieszkaniec 
Ustronia  najechał  na  tył  fiata 
126p  mieszkańca  Pszczyny. 
4.07.98  r. 
O  godz.  14.30  na  ul.  3  Maja, 
kierujący fiatem  126p  mieszka
niec  Pszczyny  najechał  na  tył 
fiata  126p należącego do miesz
kańca  ... również  Pszczyny. 

STRAŻ  MIEJSK A 
2.07.98  r. 
Przeprowadzono  szczegółową 
kontrolę  wesołego  miasteczka 
na Polanie odnośnie  aktualnych 
atestów,  ubezpieczenia,  zgody 
zarządu  dróg  i PKP.  Brakowa
ł o  dwóch  dokumentów,  ale 
szybko zostały uzupełnione.  Po 
skargach  mieszkańców,  inter
weniowano  także  w  sprawie 
zbyt głośnego sygnału  jednego 
z urządzeń. Ustalono, że  zosta
nie przyciszone  i włączane naj
później dogodź.  19.  Właścicie
le wesołego  miasteczka  dosto
sowali  się do wszystkich  uwag. 
2.07.98  r. 
Interweniowano w sprawie  nie
prawidłowego  zabezpieczenia 
ruchu  podczas  prac  budowla
nych  przy  ul.  3  Maja. 
35.07.98  r. 
Zabezpieczanie  ruchu  drogo
wego  podczasMistrzostw  Pol
ski  w  K o l a r s t w ie  S z o s o w y m. 
6.07.98  r. 
In terweniowano  w  Szpitalu 
U z d r o w i s k o w ym  odnośn ie 
prowadzenia  handlu  bez  odpo
wiednich  zezwoleń.  Nakazano 
zaprzestanie prowadzenia  dzia
łalności  i natychmiastowe  opu
szczenie  obiektu. 

5.07.98  r. 
O  godz.  18.50  na  ul.  3  Maja, 
doszło  do  wypadku  drogowe
go z udziałem  BMW  mieszkań
ca  Katowic  i fiata  126p  miesz
kańca  Wisły. Obrażeń  ciała  do
znały dwie osoby  z  „malucha". 
7.07.98  r. 
O godz. 7.00 na ul.  Daszyńskie
go,  k ie ru jąca  op lem  vento 
mieszkanka  Ustronia  doprowa
dziła  do  kolizj i  z  hondą  i  fia
tem  126p. 
7.07.98  r. 
O  godz.  12.15  na  ul.  Daszyń
skiego,  kierująca  cinquecento 
mieszkanka  Katowic  wymusi
ła pierwszeństwo przejazdu  i do
prowadziła  do  kolizji  z  miesz
kańcem  Goleszowa  jadącym 
oplem. 
7.07.98  r. 
O godz.  16.00 na ul. 3 Maja, kie
rujący  tarpanem  mieszkaniec 
Ustronia  najechał  na  tył  mitsu
bishi mieszkańca  Jaworzynki. 
8.07.98  r. 
O godz. 2.15 na ul.  Daszyńskie
go,  podczas  kontroli  drogowej 
zatrzymano znajdującego się w 
stanie  nietrzeźwym  kierowcę 
VW.  Wynik  badania  alkome
trem   0,56  prom. 
8.07.98  r. 
O  godz.  21.30,  zatrzymano 
znajdującego się  w  stanie  nie
trzeźwym  rowerzystę.  Wynik 
badania alkometrem  0,88 prom. 

(MP) 

6.07.98  r. 
Na  prośbę  inkasenta  z  gazow
ni  interweniowano  na  ul.  Le
śnej,  gdzie  na jednej  z  posesji 
zagrożenie  stwarzał wolno  bie
ga jący  pies.  Właścicielowi 
udzielono  upomnienia. Nie jest 
to  pierwszy  tego  typu  przypa
dek. W miejscach znacznie  od
dalonych  od centrum,  zwycza
jowo  psy  biegają  swobodnie, 
nie  stwarzając  zagrożenia  dla 
sąsiadów  czy  znajomych,  go
rzej, gdy  pojawi  sie ktoś  obcy. 
T łumaczenie  właściciel i,  że 
pies jest  spokojny,  nie  zawsze 
się wtedy  sprawdza. 
7.07.98  r. 

Właścicielom  placówek  han
dlowych  wokół  amfditeatru, 
Parku Kuracyjnego i Parku  Ko
ściuszki  przypomniano o  zaka
zie  sprzedaży  alkoholu  w  cza
sie  trwania  festiwalu  „Gaudę 
Fest". 
7.07.98  r. 
Kontrolowano obwoźne  punkty 
handlowe na terenie miasta. Nie 
stwierdzono  uchybień. 
8.07.98  r. 
Ponownie  interweniowano  w 
Szpitalu Uzdrowiskowym w spra
wie nielegalnego  handlu.  Miesz
kańca  Bielska    Białej  ukarano 
mandatem w wys. 40 zł.  (mn) 
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Mszę  Świętą  inauguracyjną  koncelebrowali  ks. A.  Śapota  i ks.  K. 
Miera.  Fot.  W.  Suchta 

GAUDĘ FEST '98 
(cd.  ze  str. I) 

Antoniego  Sapotę, wszystkich  kapłanów,  tych, którzy od  kilku  dni 
już  tutaj  pracują  i tych,  którzy  przybyli,  aby  podczas  tej  liturgii z 
nami się jednoczyć, wspólnie się modlić.  Niech  owoce tej  Euchary
stii, niech  dary  Ducha  Świętego, w  którego  przecież wierzymy,  sta
ną się naszym  udziałem, obyśmy jego owocami  i darami żyli, oby  ta 
Eucharystia  miała  wpływ  na  nasze życie, obyśmy  dali godne  świa
dectwo  chrześcijaństwa.  Proszę  księdza  biskupa o przewodnicze
nie tej naszej  Eucharystii. 

W  Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele władz naszego  mia
sta, ustroniacy, organizatorzy,  członkowie Stowarzyszenia, ale głów
nie młodzi  ludzie. Do nich przede wszystkim  biskup Gerard  wygło
sił kazanie,  w  którym  powiedział  między  innymi: 

—  Wśród  owoców  Ducha  Świętego jest jeden,  który  szczególnie 
jest  nam  w  dzisiejszej  rzeczywistości  bardzo  potrzebny,  jest  nim 
radość, jest  nim  uśmiech. Ojciec Święty Jan  Paweł  11,31  maja  bie
żącego  roku,  przemawiając w  Rzymie w  uroczystość  Zesłania  Du
cha Świętego do pielgrzymów, właśnie na  ten owoc Ducha  Świętego 
zwrócił  szczególną  uwagę.  Powiedział,  że  uśmiech,  radość jest  tak 
bardzo  potrzebna  dzisiejszemu  człowiekowi,  który  tak  bardzo  jest 
przytłoczony  kłopotami,  troskami,  trudnościami,  które  przynosi 
każdy dzień, z czym  musi się mozolić i co musi pokonywać  O  rado
ści  i o  uśmiechu  tak  dobrze,  tak  łatwo się mówi, ale okazuje się, że 
mimo, iż pozornie jest to czymś tak prostym, na co dzień okazuje się 
czymś  t rudnym, a wiemy, że  klimatem  naszego  rozwoju,  rozwoju 
osobowości  ludzkiej, naszego kształtowania  piękna  ludzkiego  czło
wieczeństwa  jest  właśnie  radość.  Uśmiech  na  twarzy,  wyciągnięta 
ręka,  to  najlepszy  moment  złapania  kontaktu  z drugim  człowie
kiem,  bo właśnie uśmiech  i radość  łamie wszelkie przeszkody,  kru
szy  lody, gdy  chodzi  o nawiązywanie  łączności  z drugim  człowiekiem. 

W następnych  numerach  G U napiszemy  między  innymi,  dlaczego  Piasek 
i G.  Turnau  nie  udzielili  nam  wywiadu,  komu  kibicowała  N.  Kukulska, 
co zrobić,  żeby  zostać  mimem,  czym  bawi  ,. Kabaret  Absurdalny",  czego 
szukali  pracownicy  ochrony  w  naszych  plecakach  i torebkach,  co  się 
podobało,  a co  nie, podczas  festiwalu  „  Gaudę  Fest".  (mn) 

Podczas  festiwalu  „Gaudę  Fest" wszystkie  koncerty  w  amfiteatrze 
rozpoczynały  się  wspólną  modlitwą.  Fot.  W.  Suchta 
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Z PASZPORTEM 
NA SZLAKU 

Z  danych  Beskidzkiego  Oddziału  Straży  Granicznej  wynika, 
że  do  przekroczenia  „zielonej  granicy"  dochodzi  zazwyczaj  na 
trasach  turystycznych,  czasem  tylko  dlatego,  że  komuś  nie  chce 
się  dojść  do  legalnego  przejścia.  Po  zatrzymaniu  takie  osoby  są 
zazwyczaj  zdziwione  i zaskoczone,  że  poniosą  konsekwencje,  są 
przekonane,  że  skoro  nikogo  nie  widać,  można  przechodzić. 
Rzecznik  prasowy  BOSG  Dorota  Karola k  wyjaśnia,  że  w  Pol
sce  nielegalne  przekroczenie  granicy  traktowane  jest  jak  prze
stępstwo,  w  odróżnieniu  od  prawa  czeskiego,  gdzie  uznaje się  j e 
za  wykroczenie.  W  naszym  kraju  bez  względu  na  okoliczności, 
które  mogą  jedynie  łagodzić  sankcje,  odpowiada  się  przed  są
dem  i ponosi  konsekwencje  przewidziane  w  Kodeksie  Karnym. 

  Wszystkich,  którzy  wybierają  się w góry, chciałabym  ostrzec 
przed  przekraczaniem  granicy  w  miejscach  do  tego  nie  wyzna
czonych    mówi  D.  Karolak.   Na  pewno  inaczej  t rak tu jemy 
osoby  mieszkające  na  tym  terenie  i przy jezdnych.  Ci  ostatni 
rzeczywiście  mogą  czegoś  nie  wiedzieć,  pogubić  się  w  terenie, 
wtedy  ta  kara  grzywny  jest  mniejsza, j ednak  nak ładana  jest  w 
każdym  przypadku.  P lanu jąc górską  wyprawę  na  wszelki  wy
padek  należy  zab rać  ze  sobą  paszport  i mapę  turystyczną,  po
nieważ  na  naszym  terenie  jest  wiele  szlaków,  które  prowadzą 
wzdłuż  granicy.  Ła two  zmylić  drogę  i popsuć  sobie  ur lop. 

Na  terenie  Ustronia  znajduje  się  jedno  turystyczne  przejście 
graniczne  Wielka  Czantoria  Nydek  przeznaczone  dla  turystów 
pieszych,  a zimą  dla  narciarzy.  Można j e  przekraczać  tylko  i wy
łącznie  na  paszport, w godz.  od  8 do  20  od  I kwiertnia  do  30 
września  i w  godz.  od  8 do  18 od  I października  do  31  marca. 

— Przejśc ie  tu rys tyczne  można  p rzek raczać  ty lko  w  ozna
czonym  miejscu, ale  nawet  wtedy,  gdy  nie  ma  tam  funkc jona
r iusza  tłumaczy  D.  K a r o l a k .  N i e k t ó re  osoby  mogą  być  zde
zor ien towane,  gdy  zobaczą  tabl icę, a nikt  nie  będzie  żądał  od 
nich  dokumen tów.  Z a p e w n i a m,  że  w  wyznaczonym  miejscu, 
mogą  prze jść  na  s t ronę  czeską.  (mn) 

Według  informacji  Rejono  w tym  9 kobiet.  Pracę podjęło 16 
wego  Biura  Pracy  w Cieszynie,  osób,  w  tym  11  kobiet.  W  maju 
30 maja, zarejestrowanych  było  do urzędu zgłosiło się 7 absolwen
231  bezrobotnych  z Ustronia,  tek  i 8 absolwentów  szkół. Na  te
w  tym  146  kobiet.  W  naszym  renie całego regionu zarejestrowa
mieście  powyżej  12  miesięcy  nych  było  2920  bezrobotnych, 
bez  pracy  pozostaje  48  kobiet  w  tym  2038  kobiet.  W  Cieszy
i  12 mężczyzn, a bez  prawa  do  nie bez pracy pozostają 733  oso
zasiłku  125  kobiet  i 55  męż  by, w Goleszowie 202, w Skoczo
czyzn.  W  maju  zarejestrowało  wie319,wBrennej  193,  w  Wiśle 
się 22 bezrobotnych  z Ustronia,  186,awIstebnej  167.  (mn) 

DOBRA  NOWINA  '98 
Od  16 do  19 lipca odbędzie się w naszym mieście 7 Festiwal  Dobrej 

Nowiny organizowany przez  Kościół Zielonoświątkowy Zbór  „Betel" 
w  Ustroniu.  Rozpocznie  się w  czwartek,  o godzinie  16.30,  „Marszem 
dla Jezusa". Uczestnicy Marszu wyruszy spod kościoła przy ul. Daszyń
skiego 75, przejdą ulicami  Daszyńskiego, 3 Maja i Hutniczą  do amfite
atru. W  związku z przemarszem  od  godz.  16JO  do  17.00 wystąpią 
utrudnienia  w  ruchu. 

W  programie  tegorocznego  festiwalu przewidziane  są  nabożeństwa 
ewangelizacyjne, koncerty, spektakl oraz świadectwa ludzi  uwolnionych 
od  nałogów.  Na  deskach  amfiteatru  w  czwartek  po  południu  wystąpi 
grupa Beata Bednarz & Company, a wieczorem zespół „Maleo  Reggae 
Rockers".  W  piątek odbędzie się koncert  zespołów: „Gus  Eyre" z  An
glii i „Nowe Jeruzalem". W sobotę o godz. 20.45 rozpocznie się występ 
Janusza  Bigdy, a godzinę później można  będzie obejrzeć  przedstawie
nie teatralne „Bramy Nieba  i Płomienie  Piekła". W niedzielę przed  po
łudniem,  w  kaplicy  Zboru  „Betel"  nastąpi  zakończenie  festiwalu,  ale 
jego  uczestnicy  spotkają się jeszcze  w amfiteatrze.  We wszystkie  dni, 
czas między godz.  18 a 21, przeznaczony jest na spotkania  ewangeliza
cyjne, podczas których  zoiganizowane są oddzielne programy dla dzie
ci. Organizatorzy zapowiadają również przyjazd, znanego  ustroniakom 
z  licznych  koncertów w naszym mieście,Tomasza  Żółtko. 



M.  Żyła  zachęca  publiczność  do  śpiewania.  Fot.  W.  Suchta 

JUBILEUS Z 
NA ZAWODZIU 

26  czerwca  odbył  się jubileuszowy  koncert  Estrady  Ludowej 
„Czantoria",  na  który  przybyły  osobistości  z  całego  Śląska  Cie
szyńkiego, Zaolzia oraz województwa. Natomiast w sobotę,  5  lip
ca, w sali kina „Zdrój" , zespół uroczyście zaprezentował  się  ustro
niakom.  Występu  nie reklamowano  prawie wcale w obawie  przed 
zbyt  dużą  liczbą  wczasowiczów,  dla  których  nazwa  „Czantoria" 
jest  synomimem  folkloru  Beskidów,  mimo  to sala  pękała w 
szwach,  wielu  wysłuchało  koncertu  na  stojąco.  Zaprezentowano 
taki  sam  program jak  podczas  uroczystości  w Cieszynie  (nie  wy
stępowała  „Równica",  gościnnie wystąpił natomiast Janusz  Śliw
ka)  i tak  samo jak  nad  Olzą  cała  widownia  śpiewała  z  artystami. 

Właśnie  w  czasie  koncertu  na  Zawodziu  wręczono  zasłużo
nym  członkom  „Czantorii"  wyróżnienia  „Z a  zasługi  dla  Miasta 
Ustronia" nadane z okazji  10  lecia zespołu,  uchwałą  Rady  Miej
skiej. Wyróżnienia  odebrali:  Waleria  Albrewczyńska, Janina  Bu
czek,  Emil  Fober,  Krystyna  Kukla,  Józef  Paszek,  Małgorzata  Si
wiec, Halina  Szarowska,  Ewa  Sztwiertnia  i Piotr  Zwias. 

Tylko  z  powodu  braku  miejsca  w  poprzednim  numerze  gazety, 
nie wymieniliśmy wszystkich osób składających gratulacje jubilat
ce „Czantorii" w Cieszynie.  Było  ich wiele. Oprócz  wymienionego 
już  wicewojewody  Grzegorza  Figury,  Grażyny  Staniszewskiej, 
burmistrza Kazimierza  Hanusa, przewodniczącego Rady Miejskiej 
minionej kadencji Franciszka  Korcza, życzenia złożył Prezes  Pol
skiego Związku Chórów  i Orkiestr Kazimierz  Fober wręczając Ma
rianowi  Żyle Złotą Odznakę Związku. Powiedział  też m.  in.: 

  Mówiono  tu, że historia  zespołu sięga  10 lat, wiemy jednak,  że 
tradycje śpiewu  chóralnego  sięgają  daleko  głębiej. Przełom  XIX i 
XX  to początki śpiewu  chóralnego  na  terenie  Ustroniu.  Do  tej 
pięknej  tradycji  nawiązuje zapewne  również  „Czantoria".  Jest  to 
zespół szczególnej urody,  nie ma  takich  zespołów  w  naszym  woje
wództwie, jest to zespół, który w tak piękny sposób propaguje, upo
wszechnia kulturę ludową  Ziemi Cieszyńskiej, cieszyńską  pieśń i za 
to należą  wam  się słowa serdecznego  podziękowania. 

Na  estradzie  z życzeniami  pojawiła się  także  przedstawicielka 
Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  Elżbieta  Sikora,  przedsta
wiciele zespołu  „Gorol" ,  chórów:  żeńskiego  i męskiego działają

cych przy Miejskim Kole PZKO w Karwinie, przedstawiciele  Chó
ru  Nauczycielskiego z Czeskiego  Cieszyna  oraz  wspomniana  już 
Zuzanna  Kawulok,  która  wręczając  kwiaty  uściskała  serdecznie 
prezesa Stowarzyszenia „Czantoria" Emila  Fobera. Gratulacje ode
brano  również  od  Zespołu  Pieśni i Tańca  Ziemi  Cieszyńskiej.  Do 
wszystkich  życzeń, już  na  Zawodziu,  dołączył  się dyrektor  Karol 
Grzybowski  występując w  imieniu  PP „Uzdrowisko  Ustroń"  oraz 
Małgorzata  Waszek  i Zbigniew  Gruszczyk  w  imieniu  dyrekcji, 
pracowników  i Rady  Rodziców  Szkoły  Podstawowej Nr  2. 

Najwdzięczniej jednak  winszowały  dzieci z Zespołu  Pieśni i 
Tańca  „Równica".  O pięknie  wyśpiewanych  życzeniach  przez 
małych  artystów mówił K. Fober, przedstawicielka  chórów z  Kar
winy  powiedziała  nawet,  że  „Mazowsze"  i „Śląsk"  powinny  za
cząć obawiać  się konkurencji.  Z.  Kawulok  pochwałę  ujęła w  ten 
sposób:  „Gdy jest  praca,  to  i są owoce,  a podczas koncertu  widać 
było,  że  są  i pączki". 

Podczas  cieszyńskiego  koncertu  wręczono  także  „Czantoryj
ki" .  Stowarzyszenie  Miłośników  Kultury  Ludowej  postanowiło 
uhonorować  statuetką  autorstwa  artysty plastyka Jerzego  Fobera 
propagatorów  i miłośników kultury  ludowej. Przyznano je  decyzją 
zarządu  Stowarzyszenia  za wybitne osiągnięcia artystyczne  i do
kumentacyjne z tytułu  krzewienia  kultury  ludowej na Ziemi  Cie
szyńskiej  prof.  dr.  hab.  Danielowi  Kadłubcowi   kierownikowi 
Zakładu  Folklorystyki  Ogólnej  i Stosowanej  Fili i  Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie,  badaczowi  folkloru Ziemi  Cieszyńskiej i 
folkloru współczesnego,  Zuzannie  Kawulok,  Lidi i  Szka radn ik
założycielce  i dyrektorce  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa w 
Ustroniu,  propagatorce  folkloru  i gwary  naszego  regionu  oraz 
Józefowi  Brodzie  instrumenatliście  ludowemu,  popularyzato
rowi  regionu  i obyczajów  ludzi  gór  (J.  Broda  odebrał  statuetkę 
podczas  koncertu  na Zawodziu).  E. Fober wręczając „Czantoryj
ki "  powiedział  m.  in.: 

— To  nietypowe  małe  stowarzyszenie z niewielkiego  mia
sta  spod  Wielkiej  Czantor ii  pragnie  corocznie  uhonorowy
wać  ludzi,  którzy  dzięki  efektywności  swojej  pracy  potraf ią 
naj lep iej zagospodarować  bogactwo  folkloru  Ziemi  Cieszyń
skiej.  Niech  ta  s tatuetka  stanowi  pamiątkę,  niech  świad
czy, że jesteście  lubiani  i doceniani.  G ra tu l u ję  serdecznie. 

Program  koncertów  jubileuszowych  Estrady  Ludowej   „Czantoria " 
I  część  Pieśniczki  spod  Czantorii 
Po  naszych  Beskidach  (P.  Kaleta),  Gronie  nasze  gronie  (mel.  lud.),  Beskidzie, 
Beskidzie  (A.  Niedoba),  Ku  dolinom  (opr.  J.  Świder),  Szumi  jawor  (A.  Niedo
ba),  Góralu,  czy  ci  nie  żal  (mel.  lud.)  oraz  poezja  E.  Michalskiej  „Cieszyńsko 
ziymia",  proza  G.  Morcinka  „Ziemia  Cieszyńska". 
I I  część  O  Boże  dzięki  Ci 
Hasło  (J.  Sztwiertnia),  Modlitwa  w  kościółku  (St.  Moniuszko),  Cudowna  Boża 
Łaska  (J. Newton), Chór  niewolników  z opery  Nabucco  (G.  Verdi). 
II I   część  Cieszmy  się  jubileuszem 
Jubileusz (J. Śliwka), Wiązanka beskidzka (opr. J. Śliwka), Ustrońskie  dzieweczki 
(opr.  J.  Gawlas),  Nie  będzie  mnie  głowisia  bolała  (opr.  J.  K.  Lasocki),  Oj,  nasi 
jadą  (opr.  S.  Rożdżyński),  Pod  twoim  okienkiem  (opr.  M.  Żyła),  Czerwony  pas 
(mel. lud., opr. M. Żyła) oraz teksty gwarowe W. Mider, W. Młynka, A. Wawrosza. 
IV  część  Biesiada  z  „Czantorią " 
W programie  zespołu  popularne  pieśni  ludowe  w opracowaniu  muzycznym  M. 
Żyły. Teksty gwarowe:  W. Mider, A.  Wawrosza. 

Skład  Estrady  Ludowej 
Kierowni k  artystyczny 
Dyrygent: 
Marian  Żyła 
Soliści : 
Agnieszka  Gerlic 
Halina  Szarowska 
Joanna  Szcześniewska 
Ewa  Sztwiertnia 
Izabela  Zwias 
Emil  Fober 
Soprany: 
Waleria  Albrewczyńska 
Maria  Cieślar 
Agnieszka  Gerlic 
Dorota  Gerlic 
Dorota  Klimurczyk 
Krystyna  Kukla 
Barbara  Podżorska 
Katarzyna  Siwiec 
Elżbieta  Szcześniewska 
Joanna  Szcześniewska 
Irena  Wińczyk 
Izabela  Zwias 
Marysia  Pilch 
Tenory: 
Marcin  Adamczyk 

^Czantoria "   podczas  koncertów  jubileuszowych: 
Bogdan  Bujok 
Maciej  Chowaniok 
Rudolf  Czyż 
Rudolf  Krużołek 
Jerzy  Marszałek 
Józef  Paszek 
Adam  Szcześniewski 
Józef  Wawrzyk 
Piotr  Zwias 
Wojtek  Wysłych 
Alty : 
Helena  Cebo 
Zofia  HanzlikSzarf 
Emilia  Kielan 
Grażyna  Pilch 
Małgorzata  Siwiec 
Halina  Szarowska 
Basy: 
Jan  Albrewczyński 
Józef  Cieślar 
Emil  Fober 
Marek  Gerlic 
Tadeusz  Michalak 
Adam  Skut 
Rudolf  Szarowski 
Rafał  Winter 

Skut 

Recytatorzy: 
Maciej  Chowaniok 
Agnieszka  Gerlic 
Barbara  Kaczmarzyk 
Magdalena  Kołoczyk 
Jerzy  Marszałek 
Tadeusz  Michalak 
Paulina  Waleczek 
Akompaniament: 
Krystyna  Gala 
Zbigniew  Szcześniewski 
Przemysław  Zwias 
Izabela Zwias   flet 
gościnnie:  Janusz  Śliwka 
Konferansjerzy: 
Danuta  Koenig 
Władysław  Macura 
Scenografia: 
Karol  Kubala 
Obsługa  techniczna: 
Piotr  Śliwka 
Mirosław  Wińczyk 
Andrzej  Szcześniewski 
Robert  Szymkiewicz 
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P. Waleczek  i T. Michalak  podczas  występu.  Fot.  W.  Suchta 



Podjazd ul. Skalica.  Fot.  W.  Suchta 

GÓRA DÓŁ BROŻYNY 
Przez  pięć  dni  trwały  w  Ustroniu  73.  Mistrzostwa  Polski  w 

Kolarstwie  Szosowym.  Rozpoczęły  się  w  środę  1 lipca,  gdy  do 
walki stanęli kolarze w czterech  kategoriach  wiekowych  „masters" 
czyli  amatorów.  Następnie jeżdżono  na czas  na  trasie  Skoczów  
Strumień, po czym  ponownie w Ustroniu odbyły się wyścigi  trzech 
kategorii  „masters",  swe  mistrzostwa  rozegrały  kobiety  i  „orli 
cy".  Wszyscy jednak  czekali  na niedzielę 5  lipca kiedy  to na  star
cie stanęli zawodnicy kategorii  „elita" czyli zawodowcy. Nieco szy
ki organizatorom  pokrzyżowała pogoda. Było zimno (15°C)  i padał 
deszcz.  Dlatego  też  postanowiono,  że  wyścig  zostanie  skrócony 
0  jedno  okrążenie.  Pętlę  na  Zawodziu  i Jaszowcu  pokonywano 
więc  17  razy  co  dało  w  sumie  210,8  km.  Najliczniejszy  zespół 
10 kolarzy  wystawiła grupa  „Mróz"  i to właśnie oni  „rządzili"  na 
trasie.  Decydujące o  losach  całego wyścigu  było czwarte  okrąże
nie.  Wtedy  to  od  peletonu  odrywa  się G r z e g o rz  Gwiazdowski 
z  francuskiej  grupy „Cofidis" i Tomasz  Brożyna  z grupy  „Mróz" , 
za  nimi  zaś  podąża  siódemka  kolarzy. 

—  Decydujące były  dwa  podjazdy  w  Jaszowcu  —  mówił  już 
po  dojechaniu  do  mety  Zbigniew  Piątek. —  Tam  rozegrał  się 
wyścig.  Do  momentu  odjazdu  Gwiazdowskiego  i  Brożyny  je
chało  mi się ciężko. Z  czasem  coraz  lepiej. 

Na piątym okrążeniu „dwójka" ma już półtorej minuty  przewagi, 
w następnych  okrążeniach  przewaga powiększa się. Na  12 okrąże
niu od jadącej za prowadzącymi siódemki kolarzy odrywa się trzech: 
Zbigniew  Piątek, Andrzej Sypytkowski  i Cezary Zamana   wszy
scy z grupy „Mróz" . Tego ataku nie wytrzymuje Radosław  Romanik. 

—  Deszcz na początku i zimno to w moim przypadku dość  istotne 
przeszkody—mówi  R. Romanik. — Po  prostu jestem mały i szybko 
marznę. Trzymałem  ile mogłem, ale do końca się nie  udało. 

Na trzy okrążenia przed  końcem  na atak decyduje się T.  Broży
na. Bez trudu  odjeżdża  i kończąc okrążenie ma już 3 minuty  prze
wagi  nad  Gwiazdowskim  i 8  minut  nad  następną  trójką  kolarzy. 
Do  mety  nic  już  się  nie  zmienia,  jedynie  przewaga  T.  Brożyny 
rośnie. Na  mecie ma  5 min.  i 9 sek. przewagi  nad  Gwiazdowskim 
1 9 min.  i 25  sek.  nad  Zamaną,  Sypytkowskim  i Piątkiem,  którzy 
w tej kolejności wjechali na metę. Kolejne miejsca zajęli: 6. Piotr 
Przydział(Par is  Etoile)    15,18 straty; Radosław  Romanik  (Pe
kaes)    15,  27;  8.  Dar iusz  Skoczylas  (Paris  Etoile)    15,  29;  9. 
Robert  Radosz  (Pekaes)   21,31;  10. A r t ur  Krzeszowiec  (Klub 
Policyjny  Weltour)   24,  33. Zwycięzca jechał  z prędkością  34,5 
km/h, a jedno okrążenie pokonywał  średnio w czasie 21 minut  i 52 

sekundy.  Na  mecie  T.  Brożynę  poprosiłem  o krótką  rozmowę: 
—  Jak  startowało  się  panu  w  Ustroniu? 
—  Cieszę  się,  że  to  właśnie  tu,  w  górach,  odbyły  się  Mi 

st rzostwa  Polski. Oby  więcej  imprez  kolarski  tu  rozgrywano. 
—  Mówi  się o  Mistrzostwach  za  rok  na  tej  samej  trasie. 
—  Bardzo  dobry  pomysł.  Byłoby  to  ciekawe.  Może  t rasa 

jest  przy  takich  warunkach  jak dziś trochę  niebezpieczna.  Było 
ślisko  i cały  czas  t rzeba  było  uważać. 

—  Czy  przed  startem  czuł  się pan  na  tyle  mocny,  by  walczyć 
o  tytuł? 

—  Przed  wyścigiem  niczego  nie  można  przewidywać  na 
100%.  Wszystko  k la ru je się  z czasem.  Walczyłem  od  począt
ku  do  końca  i cały  czas czułem  się dobrze.  Wszystko  rozegra
ło się na  podjazdach.  Praktycznie  nie było płaskiego, cały  czas 
tylk o  góra   dół,  z jazd    pod jazd.  Cieszę  się ze  zwycięstwa. 

—  A jak  podobał  się  panu  Ustroń? 
—  Bardzo dobre  warunki  zakwaterowania,  dużo  hoteli.  Jest 

gdzie  wypocząć  i dobrze  przygotować  się  do  zawodów. 
Tak duża  impreza jak  Mistrzostwa  Polski nie obyła się bez zgrzy

tów.  Pierwszego  dnia  Mistrzostw  było  najwięcej  nieporozumień. 
Na czas wyścigu  zamknięto  ulice  i kierowcy nie mogli  dojechać na 
Zawodzie  i Jaszowiec.  Kilkanaście  telefonów  ze skargami  odebra
no w  Urzędzie  Miasta.  Następne  dni  były  już spokojniejsze,  choć 
słyszy się, że niektórzy żądają odszkodowań  za straty, które  ponie
śli w związku z zamknięciem dróg. W skargach jest wiele  przesady, 
gdyż  praktycznie  wszyscy  mogli  dojechać  tam  gdzie  chcieli.  Cza
sem  musieli  czekać  kilkanaście  minut  na  przejazd  kolarzy.  Kiero
wano  się  tez  zasadą,  że  samochodami  można  się  poruszać  tylko 

Finisz  T.  Brożyny.  Fot.  W.  Suchta 

zgodnie z kierunkiem wyścigu, tak, aby nie doprowadzić do kolizji . 
Trzeba jednak  przyznać, że skargi, szczególnie pierwszego dnia  Mi 
strzostw,  były  uzasadnione.  Przed  tak  poważną  imprezą  władze 
miasta powinny chyba zorganizować spotkanie z dyrektorami  hote
li i domów wczasowych,  by wyjaśnić wszelkie wątpliwości.  Wtedy 
na pewno recepcje  informowałyby swoich gości o utrudnieniach  w 
ruchu,  a  że  taka  impreza  jak  Mistrzostwa  Polski  jest  doskonałą 
promocją  miasta,  nikogo  przekonywać  nie  trzeba.  We  wszystkich 
gazetach  sportowych  ukazały  całostronicowe  artykuły  o  Mistrzo
stwach,  również  dzienniki  szeroko  o  tym  pisały.  Radio  i telewizja 
na  bieżąco  informowały  o  tym  co  się  w  Ustroniu  dzieje.  Dawno 
nazwa  Ustroń  nie była  tak często wymieniana w  mediach. 

—  Myślę,  że  poradzi l iśmy  sobie  z  organizacją  Mistrzostw 
Zresztą  ocena  należy  do  trenerów,  działaczy,  zawodników  — 
mówi  Ryszard  Szurkowski,  prezes  Fundacji „Eurosport",  głów
nego  organizatora.  —Trudności  sprawi ło  nam  poradzenie  so
bie  z  ruchem  samochodów.  Trasa  była  t rudna  i  potworzyły 
się  g rupki  kolarzy.  Jednak  dogadal iśmy  temat  z  policją,  sa
mochody  były  puszczane  i  nie  było  żadnej  kolizji ,  żadnego 
zagrożenia.  To  było  dla  nas  na j t rudn ie jsze. 

Być może  za rok znowu  Mistrzostwa  Polski  w Kolarstwie  Szo
sowym  zostaną  rozegrane  w  Ustroniu,  a jest  szansa  goszczenia 
w 2000  roku  Mistrzostw  Europy. Już dziś warto pomyśleć  o przy
gotowaniach.  W zgodnej opinii  fachowców trasa  i  zakwaterowa
nie  spełniają  wszystkie  wymogi.  Należy  tylko  dopracować  nie
które  szczegóły  i  zadbać  o  to,  by  z  tak  dużej  imprezy  wszyscy 
odnieśli  korzyści,  a nie  patrzyli  na  kolarzy jak  na  intruzów. 

Wojsław  Suchta 
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Wycofuje się  kolejny  zawodnik  Fot.  W.  Suchta 

Poza  jazdą  indywidualną  na  czas  wszystkie  konkurencje  Mi 
strzostw  Polski w Kolarstwie  Szosowym  rozgrywano  na  trasie 
biegnącej przez Zawodzie  i Jaszowiec.  Pętla długości  12,4 km  wio
dła  od  startu  przy  Domu  Zdrojowym  przy  ul.  Sanatoryjnej w  kie
runku  Skalicy  i dalej  ulicami:  Wczasową,  Turystyczną,  Armii 
Krajowej, Nadrzeczną,  Szpitalną  i Sanatoryjną  do  mety  również 
przy  Domu  Zdrojowym.  Amatorzy  z grupy „masters"  pokonywa
li 6  8  okrążeń,  kobiety  7  okrążeń,  „orlicy "  13  okrążeń,  zawo
dowcy  17  okrążeń.  Szczególnie  we  znaki  dawały  się  kolarzom 
dwa  podjazdy po  kostce  w  Jaszowcu. 

—  Spośród  wszystkich  Mistrzostw  Polski,  k tóre  miałem 
okazję  obserwować,  ta  t rasa  należy  do  na j t rudn ie jszych  — 
mówi  znany  trener  kolarski  Karol  Mada j. — N a  takich  t rasach 
należy  się  ścigać,  bo  tak  właśnie  wygląda  kolarstwo  między
narodowe.  Daje to pełny obraz  możliwości  zawodników, a  tego 
który  wygrywa  cenić  należy jako  rzeczywiście  naj lepiej  przy
gotowanego.  Wyda je  mi się, że  można  tu  rozegrać  p lanowane 
Mistrzostwa  Europy,  gdyż  t rasa  jest  wybitnie  ciężka  i  selek
tywna. 

Również  inni  działacze,  trenerzy  i zawodnicy  zwracali  uwagę 
na trudy wyścigu  w Ustroniu. O  tym jak  było ciężko niech  świad
czy  fakt,  że  spośród  stawki  57  kolarzy  startujących  w  wyścigu 
głównym do mety dojechało zaledwie dziesięciu, następnych  dzie
sięciu zostało zdublowanych  i przejechali o jedno okrążenie mniej. 

—  Mało  powiedzieć,  że  było  ciężko.  Było  bardzo  ciężko  — 
twierdzi  piąty na  mecie  Zbigniew  Piątek. 

—  Tylko  dobrze  przygotowani  zawodnicy  mogli  tu  powal
czyć,  ja  zrezygnowałem  na  80  ki lometrze.  Już  wtedy  byłem 
daleko,  czułem,  że  nic  nie  zrobię  „noga  nie  chciała  się  krę
cić"  —  mówi  Grzegorz  Wajs. 

—  Tyle  lat  się  ścigam, a pierwszy  raz  spotykam  tak  ciężką 
t rasę  na  Mistrzostwach  Polski  —  mówi  siódmy  na  mecie  Ra
dosław  Romanik.  —Dziś  wygrali  ci, którzy  na  co dzień  jeżdżą 
na  Zachodzie.  My  jeździmy  w  k ra ju  i takie  są  wyniki .  Mam 
nadzieję,  że  za  rok  będzie  p rzyna jmn iej  ładniejsza  pogoda. 

Trenerzy  i obsługa  techniczna  poszczególnych  grup z niedo
wierzaniem  patrzyli  na  podjazdach  w  Jaszowcu, jak  z  okrążenia 
na okrążenie rośnie przewaga  najlepszych. Wielu  było zdania,  że 
mistrzostwa  Polski winny być rozgrywane  na terenie bardziej  pła
skim.  Szczególnie  denerwowano  się,  kiedy jeden  po drugim  za
wodnicy  zsiadali  z rowerów  i już  nie  kontynuowali  wyścigu. 

Zarzut,  że  jak  na  krajowe  możliwości  kolarzy,  trasa  była  za 
ciężka,  odpiera  Ryszard  Szurkowski: 

—  Musi  być  ciężko,  by  ci  k tórzy  są  naprawdę  dobrzy,  mo
gli  się  pokazać.  Mało  zawodników  dojechało  do  mety,  ale  to 
są  ci,  k tórych  można  wysłać  na  wielkie  zawody  międzynaro
dowe.  Reszta  musi  się szkolić. Oni  zresztą  wiedzą  o tym, a  ten 
wyścig  był  dla  nich  naj lepszą  odpowiedzią,  ile  im  b rak  do 
naj lepszych.  Przejechali  głównie  ci,  którzy  ścigają  się  na  Za
chodzie.  Al e  tam  od  kolarza  więcej  się  wymaga.  Ci z k ra ju 
zobaczyli j ak  wiele muszą  pracować,  żeby  ich  pokonać.  A  t re
nować  można  wszędzie,  choćby  na  tej  trasie.  Trzeba  sobie 
jasno  powiedzieć,  że  jest  to  ciężka  dyscypl ina  spor tu.  Jest 
nawet  takie  powiedzenie:  „T o  nie  p lantac ja  budyniu,  to  ko
larstwo".  Wojsław  Suchta 

Prezes  W.  Walkiewicz  wpisu je  się  do  Księgi  Pamiątkowej 
Ustronia.  Fot.  W.  Suchta 

PUBLICZNOŚĆ 
Rozmowa  z  prezesem  PZKol  Wojciechem  Walkiewiczem 

—  J ak  pan  ocenia  przebieg  Mistrzostw  Polski w Kolarstwie 
Szosowym? 
—  Najważniejsza jest  pogoda,  a  ta  dopisała  tylko  w  pierwszych 
dniach,  Jak  dobrze  pójdzie  w  2000  roku  zorganizujemy  tu  Mi 
strzostwa  Europy. 
—  Nie wszyscy są  zadowoleni, że taka  impreza  rozgrywana  jest 
w  Ustroniu.  Były  skargi  kierowników  domów  wczasowych,  że 
goście  nie mogą  się swobodnie  poruszać  samochodami. 
—  Dziwię  się temu.  Jeżeli  my przychodzimy  z  imprezą  i chcemy 
dać publiczności  coś ciekawego, a jesteśmy absolutnie  ekologicz
ni,  to  dziwne  są  jakiekolwiek  zgrzyty.  Dowiedziałem  się  nato
miast,  że nie wolno  tu prowadzić  bufetów, np. piec  kiełbasek,  bo 
to  szkodzi  ekologii.  Myślę  jednak,  że  ludziom  trzeba  stworzyć 
warunki,  by  mogli  na  trasie  wyścigu  obserwować  kolarzy  kilka 
godzin  na  świeżym  powietrzu,  cieszyć  się  i bawić. 
—  Wszystko  można  było  załatwić  wcześniej. 
—  Głównym  organizatorem  jest  fundacja  „Eurosport"  i oni  też 
wszystkiego  jeszcze  się  nie  nauczyli,  ale  w  przyszłości  powinno 
być  lepiej. W tym  lub przyszłym miesiącu będzie decyzja, czy otrzy
mamy  organizacje  Mistrzostw  Europy,  a jeżeli  tak  się stanie,  to  na 
tej  trasie  do  2000  roku  chcemy  organizować  Mistrzostwa  Polski. 
Musimy  przyzwyczaić  się  do  trasy,  ale  też  mieszkańcy  Ustro
nia  i dyrektorzy domów wczasowych muszą przyzwyczaić się do nas. 
—  Od  czego  będzie  zależało,  czy  Polska  ot rzyma  organizacje 
Mistrzostw  Europy? 
—  Za  dwa  tygodnie  organizujemy  w Szczecinie  Mistrzostwa 
Europy  w jeźdz ie  na  torze.  Jeśli  tam  zaprezentujemy  się  pozy
tywnie, otrzymamy  kolejne  imprezy. 
—  Jak  Ustroń  musiałby  się  przygotować  do  Mistrzostw  Euro
py?  Czy  taka  połatana  droga  spełnia  podstawowe  wymogi? 
—  Jeżeli  burmistrzowi  udało  się w krótkim  czasie  wyasfaltować 
kawałek  drogi,  która  nie  była  gotowa,  to  myślę,  że  resztę  spraw 
tez załatwimy  z władzami  miasta.  O  to jestem  spokojny. 
—  Część  t rasy  biegnie  po  kostce.  Czy  to  należy  zmienić? 
—  Nie jest  to  nic  groźnego.  Ta  kostka  jest  prawidłowa.  Na  wielu 
trasach są takie utrudnienia  i to się stosuje. Klasyczny wyścig  Paryż 
— Louvain  rozgrywany jest  po  kocich  łbach  i też nie ma  tragedii. 
—  A  czego  konkretnie  oczekuje  pan  od  samorządu  Ustronia 
przy  organizacji  tak  dużej  imprezy  jak  Mistrzostwa  Europy? 
—  Publiczności.  Chciałbym,  by na wyścigu,  tak jak  to jest  wszę
dzie  na  świecie,  było  dużo  kibiców.  Może  trochę  źle  te  Mistrzo
stwa  Polski  rozreklamowano,  a  ludzie też się muszą  do tego  przy
zwyczaić.  To  nie  następuje z dnia  na  dzień. 
—  W  Polsce  nie  ma  jeszcze  zwyczaju  chodzenia  z  całą  rodzi
ną  na  imprezy  sportowe. 
—  A jest  to  zdrowe,  pożyteczne  i warto  to  robić.  Tym  bardziej, 
że  kolarstwo  jest  dyscypliną  spokojną  i oczekujemy  kulturalnej 
publiczności.  Ważna jest  reklama  w  innych  miastach,  na  Śląsku, 
a wtedy przyjedzie dużo  ludzi, bo kolarstwo  uprawiane jest  ostat
nio  masowo  i mamy  bardzo  dużo  sympatyków. 

Rozmawiał:  Wojs ław  Suchta 
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Już po raz 27 w Jaszowcu  od
była się Międzynarodowa  Szko
ła  Fizyki  Związków  Półprze
wodnikowych.  Podobnie jak w 
latach  ubiegłych  główną  bazą 
fizyków był dom  wypoczynko
wy „Gwarek".  Organizatorami 
konferencji  w  Jaszowcu  są: 
Polska  Akademia  Nauk  i Uni
wersytet  Warszawski. O  przy
bliżenie nam konferencji i wra
żenia z tegorocznego  spotkania 
f izyków  poprosi l iśmy  prof. 
Jacka  Kossuta  z Instytutu Fi
zyki  PAN: 

—  Nazwa  „Szkoła"  z  przy
czyn  historycznych  nie  ulega 
zmianie, ale jest  to rodzaj  kon
ferencj i,  na jważn ie jszej dla 
środowiska  polskich  fizyków 
półprzewodników.  Odbywa  się 
co  roku  i odkąd  pamiętam ma 
to miejsce w Jaszowcu.  Począt
kowo niewielka,  teraz  rozrosła 
się  do  takich  rozmiarów,  że 
mieszkamy w czterech  domach 
i w zasadzie  nie ma dość  dużej 
sali wykładowej,  by  pomieści
ła  tak  wiele  osób.  Prawdę  mó
wiąc, brak dużej sali  konferen
cyjnej jest ogranicznikiem,  któ
ry  zmusza  nas do  utrzymywa
nia  liczby  uczestników  na po
ziomie  250 osób.  Notabene 
uważam,  że  gdyby  ta  liczna 
wzrosła,  odbyłoby  się to ze 
szkodą dla tego spotkania.  Bez
pośrednie  kontakty z fizykami 
ze świata, którzy tu przyjeżdża
ją,  byłyby  jeszcze  bardz iej 
utrudnione.  Po prostu  byłoby 
za dużo  chętnych do rozmowy 
z  nimi. 

Nazwa  Jaszowiec  w  chwili 
obecnej jest już  hasłem. W na
szym  środowisku,  gdy  ktoś 
mówi,  że jedzie  do Jaszowca, 
jest jasne, co to oznacza.  Mieć 
coś  przyjętego  do  Jaszowca, 
znaczy,  że  praca,  nad  którą 
człowiek  pracował  cały rok, 
została zakwalifikowana  przez 
specjalna komisję do  przedsta
wienia podczas tego  spotkania. 

Jest  jeszcze  inna  impreza, 
która od 6 lat jest  organizowa
na w Jaszowcu. To  dwudniowy 
kurs, pomyślany dla  studentów 
ostatnich  lat  i  doktorantów. 
Jako,  że nazwa  „szkoła"  była 

Prof.  Jacek  Kossut  Fot.  W.  Suchta 

ŁADOWANI E  BATERII 
j uż  zajęta,  dość  przewrotnie 
nazwaliśmy  to „Przedszkolem 
fizyk i półprzewodników".  Jest 
to cykl  wykładów, na które  za
praszamy  najlepszych  świato
wych  wykładowców,  a  sława 
Jaszowca jest już na tyle  utrwa
lona, że rzadko odmawiają, czę
sto  mimo  braku  czasu.  W  tym 
roku  w  czasie  „Przedszkola" 
było sześciu  świetnych  wykła
dowców z Holandii,  USA,  Ro
sji, Anglii  i dwóch z Polski. Ten 
Angli k  był  tu już  po raz dru
gi  i kiedy, z różnych  przyczyn, 
dzwoniłem  do niego dość  póź
no,  pytając czy  się  zgodzi, od
powiedz ia ł,  że  oczywiśc ie, 
do Jaszowca zawsze przyjedzie. 

„Przedszkole"  okazało  się 
trafionym pomysłem.  „Szkoła" 
ma  utrwaloną  pozycję  i  dużo 
znaczy  dla  środowiska,  ale 
konferencji jest  wiele na świe
cie.  Natomiast  takiego  przed
sięwzięcia  jak  „Przedszkole", 
pierwszego  wyeksponowania 
młodego  człowieka  w  fizyce 
półprzewodników,  nie  było. 
Kłopot  jest  taki,  że aby ścią
gnąć  zaproszonych  mówców 
do Jaszowca  i studentów,  trze
ba  znaleźć  środki  finansowe. 
Ze studentami jest najgorzej, bo 
nie zarabiają. Staramy  się z ko
legami  „ n a c i ą g n ą ć"  różne 
instytucje,  które  czasami zga
dzają się  finansować  stypendia 
dla  najlepszych  studentów. 

W  Jaszowcu  panuje  dobra 
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atmosfera, a stwarzają  możli
wość  bezpośredniego  kontak
tu. Jesteśmy  trochę  wyizolowa
ni w górach, w pięknym  krajo
brazie,  który nastraja  pozytyw
nie do rzeczywistości.  Chodzi
my  na Równicę,  gdzie  można 
wypić piwo pod drzewem, a cały 
czas  mówimy  o  f izyce. Dla 
mnie  i dla wielu  moich  kole
gów jest  to ładowanie baterii na 
cały  rok.  I tak  nasze  życie  jest 
trochę  regulowane  rytmem Ja
szowca.  Przed  samą  „Szkołą" 
przyspieszamy  pracę,  by zdą
żyć wyprodukować  to co  chce
my tu przedstawić,  po  Jaszow
cu  następuje  rozluźnienie. 

„Przedszkole"  jest  również 
pomyślane  jako  impreza  inte
grująca młodych  fizyków z Eu
ropy  Środkowej  i Zachodniej. 
Kilk a poprzednich  „Przedszko
li "  było  finansowanych  przez 
agencje  zagraniczne:  Komisję 
Europejską, Fundację  Kultural
ną  Polsko   Niemiecką,  UNE
SCO,  Fundację  Batorego. Te 
wszystkie  instytucje  dają  pie
niądze dlatego, że przyjeżdża
j ą  tu Słowacy, Holendrzy,  Duń
czycy, Ukraińcy, Polacy, Niem
cy, młodzi  ludzie, którzy  zaczy
nają  się poznawać  od  począt
ku  swego  zawodowego  życia. 
Niestety  część  zgłoszeń  musi
my odrzucać.  W tym  roku  mu
siałem  zrezygnować  z  ponad 
połowy  chętnych do uczestnic
twa  w  „ P r z e d s z k o l u ".  Po 

pierwsze  ze względu  na  brak 
środków,  po drugie,  by  rzecz 
odbywała  się kameralnie, nie 
można  dopuścić do zbyt  wielu 
uczestników. Tradycyjnie dużo 
zgłasza  się Niemców.  W  tym 
roku  było  stosunkowo  mało 
chętnych z Czech, Słowacji,  Li
twy, a bardzo  dużo  z  Ukrainy, 
Ros j i.  Przy  p rzydz ie lan iu 
miejsc, jest  też  trochę  mojego 
wy rachowan ia.  Staram  się 
wspierać  ludzi  mających  wię
cej  kłopotów  ze  znalezieniem 
pieniędzy. 

Na samej „Szkole", jest  wie
le  więcej  narodowości.  Au
striak, Arab urodzony w  Niem
czech  i pracujący  obecnie we 
Francji,  Rosjanie, Niemcy, Ja
pończyk, Amerykanin,  Amery
kanin chińskiego  pochodzenia, 
Ukrainiec,  Francuz,  Australij
czyk  chwilowo  pracujący we 
Francji,  Fin,  Duńczyk itp. 

Warunki pobytu są coraz  lep
sze.  Standard  w Polsce  się po
prawia,  a  kierownictwa  do
mów,  w  których  mieszkamy, 
też się uczą. Kiedyś trudno  było 
wytrzymać  podczas  wykładów 
na  twardych  krzesłach.  Dziś 
raczej nie ma takich  problemów. 

Pewien naukowiec z Bostonu, 
był tu 10 lat  temu.  W tym  roku 
zjawił się ponownie  i stwierdził, 
że  warunki  bardzo  się  popra
wiły :  łazienki są ładniejsze, by 
coś  kupić nie potrzeba  kartek, 
parking  jest  pilnowany,  domy 
zadbane,  jest  czysto,  obsługa 
robi wszystko byśmy  się tu  do
brze  czuli,  obiady  są  obfite, 
smaczne,  a jeżeli są nawet  nie
typowe  zachcianki,  starają  się 
pomóc. 

W  czasie  naszych  spotkań 
nie ograniczamy  się  wyłącznie 
do  fizyki . Urozmaiceniem  jest 
krótki koncert muzyki  kameral
nej.  Dzięki  kontaktom  z  Fun
duszem  na Rzecz  Dzieci  grają 
dla nas młodzi  muzycy.  W  tym 
roku  był  skrzypek  i dziewczy
na  grająca na gitarze  klasycz
nej.  Jest  to naprawdę  dla  nas 
przyjemne, gdy widzimy jak  ci 
młodzi  ludzie starają się dla nas 
jak  najlepiej wystąpić. 

Notował:  Wojsław  Suchta 
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WIMBLEDO N 
W  pierwszej  połowie  czerwca  w  Ustroniu  Jaszowcu  w  DW 

„Zagłębie"  przebywali  młodzi  skrzypkowie  z  Petersburga. 
—  Wszystko  zaczęło  się  we  wrześniu  ubiegłego  roku  na 

Międzynarodowym  Konkurs ie  Młodych  Skrzypków  im.  Li 
pińskiego  i Wieniawskiego  w  Lublinie,  jednym  z  na jpoważ
niejszych  tego  typu  konkursów  na  świec ie—  mówi  Przemy
sław  Malcher  opiekujący  się  gośćmi  z  Petersburga,  na  co  dzień 
właściciel  firmy zaopatrującej skrzypków  w smyczki  i inne  akce
soria. —  Tam  znalazła  się profesor Tat iana  Liberowa  ze  swym 
uczniem  Ilj ą  Gr ingol tzem.  Zresztą  l l j a  ten  konkurs  wygrał. 
Nieco  później  zadzwonił  do  mnie  przyjaciel  z  in formac ją,  że 
jest  możliwość  sprowadzenia  pani  profesor  z  uczniami.  Jesz
cze  w  l istopadzie  zjawili  się  w  Polsce  na  trzy  dni  i  koncerto
wali  w  Bielsku    Białej,  Wadowicach,  Krakowie.  Doszliśmy 
do  wniosku,  że  imprezę  można  powtórzyć. 

Ponownie  Tatiana  Liberowa  przyjechała  z  uczniami  do  Polski 
w  maju,  początkowo  koncertując  w  Szczecinie,  Brodnicy,  Pile, 
Toruniu, Grudziądzu,  Włocławku,  Sopocie,  później przenieśli  się 
do  Ustronia,  gdzie  przede  wszystkim  poświęcili  się pracy.  Mimo 
to dali  pięć  koncertów:  w Andrychowie,  w kościele  ewangelicko 
 augsburskim  w  Wiśle,  w domach  wczasowych  Jaszowca    „Na
uczycielu"  i „Mazowszu",  w tym ostatnim  za bezpłatny  wstęp  na 
basen.  Mogliśmy  ich  także  podziwiać  w  ustrońskim  amfiteatrze 
podczas  koncertu  „Dzieci    Dzieciom,  Dzieci    Rodzicom".  W 
grupie  czternastu  młodych  skrzypków  znalazło  się  dwóch  Hisz
panów,  czterech  Finów,  reszta  to  mieszkańcy  St.  Petersburga. 

Niezwykłą  postacią jest  ich profesorka T. Liberowa.  Prowadzi 
klasę w  liceum  przy  Konserwatorium  im.  R.  Korsakowa,  uczy  w 
Lahti  w  Finlandii,  prowadziła  też  klasę  mistrzów  w  Wiedniu,  a 
od  30  lat wykłada  w  Szkole  Muzycznej  nr  1  1 w  St.  Petersburgu. 
Jest jednym  z najlepszych  pedagogów  w  Rosji. 

—  Poświęciła  się  absolutnie  muzyce  —  mówi  o  niej  P.  Mal
cher. —  Pracu je od  rana  do  późnego  wieczora,  bardzo  się  eks
ploatuje, ale  widać,  że da je jej  to  zadowolenie.  Ma  niezwykły 
wpływ  na  dzieci,  jest  dla  nich  w  pewnym  sensie  guru.  Pobyt 
w  Ustroniu  potraktowała  jak  swego  rodzaju  kurs  mistrzowski. 

Nauka  u  Liberowej  jest  bardzo  intensywna.  Dzieci  uczą  się 
pozamuzycznych  przedmiotów  na zasadach eksternistycznych,  raz 
na  dwa  tygodnie  zdają  zadany  materiał.  Lekcje  muzyki  u  profe
sor są  dłuższe  i krótsze. Czasem  trwają  kilka  minut  i ograniczają 
się do przegrania  zadanego  fragmentu  i kilku  uwag,  innym  razem 
dłużej, gdy  np.  trzeba  rozwiązać jakiś  skomplikowany  technicz

Ilj a  Gringoltz.  Fot.  W.  Suchta 

Podczas  koncertu  w ustrońskim  amfiteatrze.  Fot. W.  Suchta 

nie utwór.  Uczniowie  pracują głównie  sami, cały czasjednak  pod 
wnikliw ą  opieką.  Profesor dobiera  też uczniom  repertuar  na  kon
certy.  W grupie uczniów  istnieje niezwykła  solidarność. Gdy  pod
czas jednego  z  koncertów  młody  wykonawca  trochę  się  pogubił 
w „Tańcach  rumuńskich"  Bartoka,  wszyscy  to bardzo  przeżywa
li .  Z  napięciem  czekali  na  następny  występ,  na  którym  również 
miał  grać  ten  utwór.  Gdy  zagrał  feralny  taniec,  widać  było  jak 
wszyscy  odetchnęli  z  ulgą. 

Wszystko to sprawia, że dzieci  dojrzewają bardzo szybko.  Wiele 
z  nich  ma już  na  swym  koncie  sukcesy.  Dziewięcioletnia  Wiera 
Łopat ina  pierwszy  raz  wystąpiła  w  wieku  sześciu  lat,  w  Niem
czech  z  koncertem  amoll  Vivaldiego,  później  koncertowała  we 
Francji,  Rosji,  Polsce.  Jedenastoletnia  Anna  Dmitr iewa  zajęła I 
miejsce  w  Petersburskim  Konkursie  Młodych  Wykonawców  na 
Skrzypcach  oraz  I miejsce w  Międzynarodowym  Konkursie  „Je
stem  kompozytorem".  Piętnastoletnia Olga  Kradenowato  laure
atka  konkursów  w  Sewastopolu,  Symferopolu  i Petersburgu.  Pięt
nastoletni  Siergiej  Małow  zajął  1 miejsce  w  Petersburskim  Kon
kursie Młodych  Wykonawców na Skrzypcach, występował  też jako 
solista z towarzyszeniem  orkiestry w Niemczech, Austrii,  Finlandii. 

Najwięcej  sukcesów  na  swym  koncie  ma  szesnastoletni  l l j a 
Gringoltz. Zajął I miejsce w Międzynarodowym  Konkursie  „Mło 
dzieżowe  Warsztaty  Sztuk"  w  1994  r.,  IV  miejsce  w  Konkursie 
Skrzypcowym  im. Jehudi  Menuhina  w Anglii  w  1995 r.,  I miejsce 
w  Międzynarodowym  Konkursie  Młodych  Skrzypków  im.  Lipiń
skiego  i Wieniawskiego  w  Lublinie  w  1997  r. Studiuje  też  kom
pozycję  i dwukrotnie  zdobywał  grand  prix  na konkursie  „Jestem 
kompozytorem".  Jako  solista  koncertował  w  Wielkiej  Sali  Kon
serwatorium  Moskiewskiego  grając  koncerty  Wieniawskiego  i 
Paganiniego,  w  Finlandii  wystąpił z koncertami  Brucha  i Pagani
niego oraz dwa  razy w  Wielkiej Sali  Filharmonii  Petersburskiej  z 
najlepszymi  muzykami  i orkiestrą  symfoniczną  pod  kierunkiem 
D.  Chochołowa  i A.  Titowa,  a  zagrał  koncerty  Strawińskiego  i 
Czałajewa.  Występował  również  w  Niemczech,  Wielkiej  Bryta
nii ,  Austrii,  Norwegii,  Francji  i Polsce.  Obecnie  llj a wybiera  się 
do  Genui  na  konkurs  im.  Paganiniego,  gdzie  zagra  koncert  Szo
stakowicza.  Mówi  się o nim,  że jest,  to  talent  na miarę  światową. 
W  repertuarze  ma  całego  Paganiniego,  Wieniawskiego.  Jest  wy
bitnie  uzdolniony.  Skończył już  normalną  szkołę  średnią  robiąc 
w ciągu  roku  dwie  klasy 

—  Zagra  bezbłędnie  postawiony  w  środku  nocy  przed  or
kiestrą  —  mówi  P.  Malcher. 

Sam  llj a twierdzi,  że  skrzypce  to dla  niego  wszystko  czym  się 
chce  zajmować  w  życiu.  Najważniejsze  to  wytrwała  praca  i na
uczyciel,  który  odpowiednio  ustawia  ucznia.  U  skrzypka  15% 
sukcesu  to  talent,  reszta  praca.  Jego  dziadek  i  ojciec  też  byli 
skrzypkami.  To właśnie ojciec przyprowadził  go na pierwszą  lek
cję.  W  wieku  dziesięciu  lat,  zaczął  komponować.  Poza  muzyką 
interesuje  się  literaturą   ostatnio  czyta  Achmatową,  Błoka,  Na
bokova    i sportem.  W  „Zagłębiu"  uważnie  śledził  Mistrzostwa 
Świata  w  piłce  nożnej.  Może  dlatego  używa  sportowego  porów
nania  i mówi,  że jeszcze  nie  uczestniczył  w skrzypcowym  Wim
bledonie.  Będzie  to  konkurs  Paganiniego,  a  później  Królowej 
Elżbiety.  Konkursy  jednak  to  przede  wszystkim  możliwość  po
równania  się  z  najlepszymi,  a  nie  droga  do  kariery.  Ćwiczy  co
dziennie   w  święta,  niedziele,  dni  powszednie   po  pięć  godzin. 

—  No,  czasami  po  szczególnie  t rudnym  konkurs ie  robię 
sobie  dzień  przerwy.  Zazwyczaj  nie ćwiczę  też w  urodziny  — 
mówi  llja. 

Wojsław  Suchta 
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Ogłoszenia drobne 
W y n a j mę  p o m i e s z c z e n ia  na 
d z i a ł a l n o ść  g a s t r o n o m i c z ną  
ciastkarnia,  cukiernia  w  Ustroniu 
lub  Wiśle.  In formacja tel.  N iemcy 
0049702372514  w godz.  17  22. 

P i l n i e  s p r z e d am  w y p o s a ż e n ie 
sklepu  wraz z towarem.  Perfumeria 
„Bagatela",  Ustroń,  ul. 3 Maja  2. 

RENAULT  PEUGEOT   CITROEN 
Części  nowe  i z demontażu.  Bielsko 
  Biała, ul. Polna  1. Tel.  149492. 

Dom  lOOm2  w  Wisłę  sprzedam.  W 
rozliczeniu  może być mieszkanie  w 
Ustroniu.  Tel.  542598. 

S K L E P 

ĻMEBUK 
P O L E CA 
S Z E R O KI  W Y B Ó R  M E B L I 

I m e b l o ś c i a n ki 
 t a p i c e r o w a ne 
m a t e r a ce  ^ 

i 
l i n n e 

W I S Ł A  C E N T R UM 
O L . 3 M A J A  43,  T E L.  551860 

o b ok  l odz i a rni  „ M a g d z i a" 

Syntezator  YAMAH A  SY  55, 2 
s t o j a k i,  CB  r a d io  O N WA 
(podstawa  cała  stacja),  119  kaset 
v ideo  (sport  i muzyka),  katalogi 
f i r m  CASIO,  R O L A N D.  PEAR, 
KAWAI ,  T O R Q UE  zamienię na 
syntezator  YAMAH A  QS  300  lub 
sprzedam  w całości,  cena  3300  zł. 
Tel.  547457. 

Sprzedam  szczen ię ta  rasy  Rot
weiler.  Ustroń,  ul.  Bażantów  17. 
Tel.  542975. 

S p r z d e am  f i a ta  126,  1 9 8 7, 
garażowany,  cena  2500  zł. 
Tel.  541119. 

Sprzedaż  pościeli  leczniczo    re
h a b i l i t a c y j n ej  z  p i ę c i o l e t n ią 
gwarancją.  Teł.  542213. 

S p r z ą t am  m i e s z k a n ia  o s o b om 
starszym  i  n iepełnosprawnym. 
Tel.  542519. 

Mieszkanie  do  wynajęcia. 
Tel.  543108  po  21. 

Sprzedam  opla  vectrę.  1994. 
Tel.  543022 

liLH .  ,H0VSr  ClfflTH . 1. SiOnw  Sj 

LimOfi, uL Oorodowa 2 (nĉ xzaclw HoMu  ftöwiäooc 
MMJI  MT.  tIUMM , KMRO, MT.  tZKOUff 

B̂QBQBEk 

R S P 
^im'i i j y 

Centrum Handlowe 
RSP "Jelenica" 

Ustroń, ul. 3 Maja 44,  tel.  544167 
  naprzeciw  komisariatu  Policji 

  s k l e pu  d e l i k a t e s o w e go   oferu jemy  największy  wybór 
wódek,  szampanów,  win,  piwa,  słodyczy 

  sk lepu  m i ę s n e go   pod  p a t r o n a t em  Zak ładów  Mięsnych 
w  Żywcu  inż.  Dobiji  / boga ty  aso r t ymen t,  ną jwyźsza 
j a k o ść  wyrobów; 
przy  zakupach  powyżej  300 ,  zł 7 %  u p u s tu  V 1 , 

  s k l e pu  ' W s z y s t ko  d l a  O g r o d u"  tel.  542800  & 
  s k l e pu  o g ó l n o s p o i y w c z e go  Jb  . 
  s k l e pu  w a r z y w n o   o w o c o w e go  tel.  544687  ^ 
  s k l e pu  c h e m i c z n e go  "ARTCME M ' 

  k w i a c i a r n i  "Róia "tel.  544455 
  k a n t o r 
  p r a sa 

Zapraszamy od pon. do sob. w godz,  7.00  21.00 
Delikatesy czynne również w niedzielę w godz.  10.00  19.0C 

  w.  r.     . 

 "    <SS ypśr  i .4 

. ..  . 

Mis t r zos tw  Polski  w  ko la rs tw ie   o b j a z d o wa  t rasa. 
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T e c h n i c z ny  p u n kt  w i d z e n i a.  Fot.  W.  S u c h ta 

CO NAS CZEKA 
Wystawy 
Muzeum  Hutnictw a  i Kuźnictwa,  ul.  Hutnicza  3,  tel.  542996. 
Wystawy  stałe: 
  Hutnictwo  i Kuźnictwo  Ustronia. 
  Ust rońska  Galer ia  Sztuki  Współczesnej  B& K  Heczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Wy stawa TomaszaGazurka  „Przyroda  wokół  nas"  (skamieliny,  muszle, 
chrząszcze,  motyle). Wystawa  czynna  do  25.08.98 r. 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
  Z  dawnej wiejskiej chaty.  Wystawa  etnograf iczna ze zbiorów  własnych. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  917,  od  środy  do  czwartku  914, 
soboty  913,  niedziele  1016. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skal ickiej " 
ul . 3 Maj a  68,  tel.  542996. 
  Wystawa  ekslibrisów,  medali,  graf ik  i druków  bibl iof i lskich. 
  Wystawa  ptaków  egzotycznych  (do  25.08.98  r.) 
Oddział  czynny  codziennie  1021. 
Galer i a  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
u l .  Błaszczyka  19,  tel.  541100.  czynna  cały  czas. 
Galer i a  Sztuki  Współczesnej   „Zawodz ie" 
u l .  Sanatory jna  7,  tel.  543534.  wew  488, 
czynna  od  poniedziałku  do  piątku  916,  w  soboty  913. 
Galer i a  Sztuki  Współczesnej   „aRRas" ,  u l .  Grażyńskiego  27, 
tel.  544997,  w  Herbaciarni  „aRRas" ,  czynna  codziennie  1120. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A.  tel.  545458. 

IMPREZY 
1618.07 
25.07  godz.  19.00 

Festiwal  „Dobrej  Nowiny".  Amfiteatr. 
Musical  „Pomsta".  Amfiteatr. 

Kino „Zdrój"  -  ul.  S a n a t o r y j na  7  (baseny),  tel.  5 4 3 6 09  lub  5 4 3 5 3 4.  wew.  471 

1516.07  16.00  Królestwo Zielonej  Polany 
18.45  Człowiek  w żelaznej  masce 
21.00  Aleja snajperów 

1723.07  16.00  Flubber 
18.45  Przodem  do  tyłu 
20.30  Fatalna  namiętność 

2430.07  16.00  Herkules 
18.45  Dzień  zagłady 
21.00  Krzykl l 

N O C N E  K IN O  P R E M I E R  F I L M O W Y C H : 

16.07  22.45  Blues  Brothers  2000 
23.07  22.45  Dziki e  rządze 

Uwaga! Domy  wczasowe,  hotele  itp., af isze z miesięcznymi  programami 
imprez  odebrać  można  bezpłatnie  w  Centralnej  Informacji  Turystycznej, 
Rynek  2,  tel.  542653.  _ _ 

DYŻURY APTEK 
D o  18  l ipca  a p t e ka  „ N a  Z a w o d z i u"  w  D o mu  Z d r o j o w y m,  ul. 

S a n a t o r y j na 7 

Od  18  do  25  l ipca  a p t e ka  „ M a n h a t a n"  na  os.  M a n h a t a n. 

P r z e j ę c ie  d y ż u ru  n a s t ę p u je o g o d z.  8 . 0 0. 

S K L EP  C A Ł O D O B O WY  I \ I J P 7  W CENTRUM  MIASTA 
UL. 3 MAJA  28. TEL  544810  t ł U ą Ą a ' t f  D O W Ó Z  G R A T I S! 



Gdy  w  lutym Arkadiusz  Korol  kręcił w Ustroniu  swój  krótko
metrażowy  fil m  „N i  w  pięć  ni  w  dziewięć"  wywołał  w  naszym 
mieście  sensację. Obecnie  fil m dostępny jest już  w  wypożyczal
niach  kaset  video. Zgodnie  z zapowiedziami  w  filmi e tym,  które
go główne  sceny  kręcono  w Ustroniu,  w epizodach  można  zoba
czyć  Krystynę Jandę,  Cezarego  Pazurę,  Zbigniewa  Buczkow
skiego,  Macieja  Orłosia  i Daniela  Olbrychskiego.  Główną  rolę 
odtwarza  Marzena  Żarska  z Cieszyna,  aktorka  teatru  w  Bielsku 
  Białej,  drugą  główną  rolę  gra  Tomasz  Domagała.  Reszta  to 
epizody.  Film  udało  się  ukończyć  jeszcze  w  czerwcu  i został  on 
zaprezentowany  podczas  festiwalu  w  Cannes  w  Pałacu  Festiwa
lowym,  gdzie  A.  Korolowi  udostępniono jedną  z  sal  na  pokaz. 

—  Było dość ciekawie.  Oglądali głównie dziennikarze,  paru 
producentów  —  wspomina  A.  Korol,  gdy  w  ostatnich  dniach 
czerwca  odwiedził  naszą  redakcję.  —  Mam  nadzieję,  że  się 
spodobał.  Oglądali go przede wszystkim  Włosi, a  niestety  film 
jest  tylko  w  wersji  polskiej. Jest  jeszcze  za  wcześnie,  by  moż
na  mówić  o  jak ichś  odgłosach,  ocenach.  Zresztą  z  krótk im 
metrażem  t rudno  liczyć  na  sukces. 

Młody  reżyser  przygotowuje  się  do  realizacji  film u  pełnome
trażowego.  Za  swój  sukces  uważa  uzyskanie  koncesji  Minister
stwa  Kultury  i Sztuki.  Obecnie  jest  najmłodszym  w  Polsce  pro
ducentem  filmowym.  Filmy  można  realizować  bez  koncesji,  ale 
nie  można  ich  produkować.  W  kraju  działa  ponad  dwudziestu 
niezależnych  producentów  filmowych. 

—  Na  filmach  trzeba  zarab iać  —  twierdzi  A.  Korol. —  Te
raz chcę  nakręcić  film  pełnometrażowy,  który  p rawdopodob
nie będzie  realizowany  również w okolicach  Ustronia.  Wszyst
ko  zależy  od  tego,  gdzie  zdobędę  pieniądze.  Wstępnie  nada
łem  filmowi  tytuł  „ K r e a t o r"  i  chciałbym,  żeby  grały  w  nim 
dobre  nazwiska.  Wszystko  j ednak  zależy  od  pieniędzy. 

Koszty produkcji  są znaczne. Samo przegranie 90 minut z  taśmy 
cyfrowej  na  taśmę  filmową  to  80.000  dolarów.  Jak  twierdzi  sam 
reżyser, najwięcej pieniędzy  na planie  filmowym „pożera"  żarcie. 

—  Proszę sobie wyobrazić  20 osób ekipy, którą  trzeba  utrzy
mać  przez  miesiąc. Wyżywienie,  noclegi, t ransport  to  najwięk
sze wydatki.  Samo  wynajęcie sprzętu  nie jest  tak  drogie.  Dla
tego  szukam  koproducentów,  od  których  nie  będę  chciał  pie
niędzy,  ale  może  uda  się  załatwić  w  hotelach  noclegi,  w  re
s taurac jach  wyżywienie,  wszystko w zamian  za  reklamę  w  fil
mie.  Inna  firma  może  dać  t ranspor t.  Liczę  na  26 dni  zdjęcio
wych,  a  rek lama  w  filmie  jest  jedną  z  najskuteczniejszych. 

Poprosiliśmy  również  A.  Korola,  by  podzielił  się  z nami  swo
imi przeżyciami  z  festiwalu w  Cannes: 

—  Jeżdżę  tam  od  trzech  lat. Zaczęło  się  tak,  że  przyjaźniłem 
się  z  osobistą  tłumaczką  Francisa  Forda  Coppoli  i ona  z  kolei 
mogła  tam  zaprosić  trzy  osoby.  Wśród  nich  znalazłem  się  i  ja. 
Wyrobiłem  sobie  kontakty,  miałem  okazję  wchodzić  po  tych 
niesamowitych  schodach.  Wygląda  to  dość  ciekawie.  Wszyscy 
podjeżdżają  samochodami  z  hotelu  oddalonego  o  sto  metrów. 
Ja  wstydziłem  się  wsiąść  do  samochodu,  bo  byłoby  mi  głupio 

Na  słynnych  schodach  w  Cannes.  Fot.  J.  Kośnik 

««i 

W  Cannes  z  Andrzejem  Wajdą.  Fot.  J.  Kośnik 
wysiadać,  gdy  fotoreporterzy  czekają  z  przygotowanymi  apa
ratami  na  gwiazdy.  Gdyby  zobaczyli  kogoś  takiego  jak  ja,  by
łby  to dla  nich spory  zawód, a  to nie byłoby  przyjemne.  Dlatego 
piechotą  dotarłem  do  tych  schodów  i w  tłumie jakoś je  pokona
łem. Jest  to jednak  wielkie  przeżycie. 

Cannes  jest  bardzo  drogie.  Wszystko  też  zależy  od  tego,  ile 
kto chce wydać. Jest  hotel, w  którym  wejście na  basen  kosztuje 
w  przeliczeniu  700  zł.  Nie  będę  tu  mówił  o  cenie  pokoju  czy 
wyżywienia.  Miałem  okazję  w  zeszłym  roku  jeść  lunch  w  tym 
hotelu.  Obok  przy  stoliku  siedział  Travolta.  W  tym  roku  mia
łem  okazję  być  na  party  z  Travoltą.  Nazywało  się  to  party  z 
Travoltą,  ale  widziałem  go  ze  trzy  razy  z  odległości  dziesięciu 
metrów. 

A.  Korol  chętnie  opowiada  o  swoich  spotkaniach  z  wielkimi 
postaciami  filmu: 

—  Cała  moja  przygoda  z  filmem  zaczęła  się od  tego, że ileś  lat 
temu  pracowałem  przy  „Liści e  Schindlera"  Stevena  Spielber
ga.  Nosiłem  Spielbergowi  soczek    na  planie  byłem  jego  osobi
stym  kelnerem.  Później w  Los Angeles odwiedziłem  jego  mamę, 
która  prowadzi  tam  restaurację  i pokazałem  jej  wspólne  zdję
cie ze Spielbergiem. Jak  prawdziwa  żydowska  mamusia,  zaczę
ła  to zdjęcie całować  mówiąc:  „Mó j  syneczek".  Lokal  zna jdu je 
się w  Beverly  Hills.  Jest  to  koszerna  restauracja.  Mama  Spiel
berga  wita  każdego gościa  i odprowadza  do stolika.  Urocza  ko
bieta, skończyła  już 70  lat  i nadal  pracuje. Opowidała,  że wyje
chała  do  syna  miesiąc, a  po  tygodniu  się  znudziła  i wróciła  do 
restauracji.  Po  raz  pierwszy  na  festiwalu  w  Cannes  byłem  z  tłu
maczką  Coppoli.  Później  w  Stanach  dowiedziałem  się, że  kręci 
film  na  plaży. Znałem  jednego  dźwiękowca  i jakoś  udało  mi  się 
dostać  na  plan.  Podchodzę  do  Coppoli,  ponieważ  w  Cannes 
obiecał  mi,  że  rzuci  okiem  na  mój  krótki  metraż.  Oczywiście 
mnie  nie  pamiętał.  „Skończyłem  ten  film,  obiecał  pan,  że  rzuci 
okiem"    mówię.  „Chyba  byłem  pi jany"    zakończył  całą  roz
mowę  wielki  reżyser. 

Swój  nowy  pełnometrażowy  fil m  A.  Korol  zamierza  nakręcić 
jeszcze  tej jesieni.  Liczy  na sukces. Twierdzi,  że czymś  niesamo
witym  jest.  że  w  filmi e  krótkometrażowym  chłopaka  z  takiego 
miasteczka  jak  Ustroń,  zagrały  największe  nazwiska  polskiego 
filmu.  (ws) 

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U  N I E O G R A N I C Z O N Y M 
Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

ogłasza 
przetarg  nieograniczony  na budowę  kanalizacji  deszczowej  w  Ustro
niu  Hermanicach  w  ulicy Jaśminowej   i Osiedlowej  o długości 220  mb. 
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (cena  10 zł)  można  ode
brać w siedzibie zamawiającego, pok. 32  lub za zaliczeniem  pocztowym. 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia:  31.08.1998  r. 
Uprawniony do kontaktów  z oferentami jest mgr  inż. Andrzej  Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę  z ofertą oznaczoną  napisem  „Przetar g  na  budowę 
kanalizacji  deszczowej   w  Ustroniu  w  ul. Jaśminowej   i  Osiedlowej" 
należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego: Urząd  Miejski,  Ustroń.  Ry
nek  1 pokój  nr  32. 
Termin  składania  ofert  upływa  dnia  23.07.1998  r.  o  godz.  10.30. 
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  23.07.1998  r.  o  godz.  11.00  w  siedzibie 
zamawiającego,  pok.  24  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie prowadzone z zachowaniem  obowiązujących pre
ferencji  krajowych. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy  spełniają  warunki 
ustawy o zamówieniach  publicznych  oraz zawarte  w specyfikacji  istot
nych  warunków  zamówienia. 
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Fot.  W.  Suchta A  policja  czeka  ... 

EGZAMIN V 
W 

Wojewoda  bielski  informuje, że Zarządzeniem  nr 93/98  z  dnia 
9  czerwca  1998  r.,  na  mocy  przepisów  art.  116  ust.  1 ustawy z 
dnia20 czerwca  1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z  1997 r. 
nr  98 z późn.  zm.),  utworzył  wojewódzki  ośrodek  ruchu  drogo
wego  na obszarze  województwa  bielskiego. 

Ośrodek  ma  siedzibę  w  Bielsku  Białej  przy  ul.  Partyzantów 
72  (dojazd z dworca  PKP  i PKS  autobusami  komunikacji  miej
skiej  na  liniach  1,8,  10,  natomiast  samochodem  wjazd  od  ulicy 
Batorego,  przy  której  istnieje możliwość  parkowania). 

Przedmiotem  działania  ośrodka  jest  organizowanie  egzaminów 
państwowych  sprawdzających  kwalifikacje osób  ubiegających  się 
o uprawnienia  do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. 

Egzaminy  przeprowadzane  będą  zgodnie z przepisami  rozpo
rządzenia  Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej z dnia  18 
maja  1998 r. w sprawie  szkolenia,  egzaminowania  i  uzyskiwania 
uprawnień  przez  kierujących  pojazdami,  instruktorów  i  egzami
natorów  (Dz.  U. z 1998  r. nr 72),  które  wchodzi  w życie  z  dniem 
22  czerwca  1998 r. 

W  związku  z powyższym  działalność  dotychczasowych  Woje
wódzkich  Ośrodków  Egzaminowania  (w Bielsku   Białej,  Oświę
cimiu  i Wadowicach)  kończy  się  z dniem  30  czerwca  1998 r. 

Przyjmowanie  dokumentów  od  osób  chętnych  do  przystąpie
nia  do  egzaminu  w  wojewódzkim  ośrodku  ruchu  drogowego  w 
Bielsku   Białej  i wyznaczanie  terminów  egzaminów,  rozpocznie 
się od  dnia  1 lipca  br. w  siedzibie  ośrodka. 

Taki se bajani... 
Sóm  mistrzowstwa.  Ludzie  sóm  w robocie,  abo siedzóm  przed 

telewizorami.  Mało kiere dziecko  sie tym interesuje,  a starz i sóm 
źli, jak  dziecka  w chalpie  harwoszóm  kiedy  leci  mecz. 

Dziecka  se poradzóm  wymyśleć  taki zajyńci,  że  włosy  stowa
jóm  na  głowie.  Takóm  „fajnóm " zabawę  wymyśliły  dziecka  w 
jednym  bloku  na  Manhatanie.  Nalywały  wody  do  miyszeczków 
plastikowych  i ciepały  tym ze  samego  wyrchu z balkonu.  Cyto
wały w auta, co stojóm pod  blokami.  Cytowały  dobrze,  taki miy
szeczki  spadły  na auto  i wy trzaskały  szybę.  Chłop prziyjechoł  do 
rodziny  i na drugi  dziyń  mioł jechać  spatki.  Szczyńści,  że  udało 
mu sie kupić  szybę  i jóm  wprawić. 

Jak  słyszałach,  dziecka  zebroł,  zawióz  na policyje  i prziy  tym 
dzieckóm prawi,  czy se  przedstawiajóm,  jakby  tak trefili  w dziec
ko abo w dorosłego,  to mogóm przeca zabić, abo fest  kogo  oszka
pić. Dziecka  mu słósznie prawióm,  że sie dziw al i na dół czy kiery 
prowie  nie  idzie, a cytowali  w auto. 

Miny to już  piyknych  pore  roków, jak  był mecz  Polska    Aglia 
(nasi wtedy wygrali).  Też ludzie siedzóm przed  telewizorami.  Na 
osiedlu  (wtedy  22go  Lipca) je  cicho,  dziecka  kajsi po  kontach 
sie  bawióm.  Na  roz  zrobił  sie  ruch,  wrzask,  ludzie  wylatujóm z 
bloków. Za chwile zaczła  buczeć  syryna, prziyjechali  fajermani. 
Co sie pokozało.  Syncy  se zrobili  w piwnicy  f ajerke, jeszcze  tam, 
kajjedyn  z lokatorów  se trzimol  rozmańte farby  i to sie  wszystko 
chyciło.  Jak puszki  z f arbami  zaczły  strzylać,  to dziepro  dziecka 
pouciekały.  Sfajczyły  sie  ty farby,  rower  ijakisi  inkszy  dobytek, 
co  ludzie  w piwnicy  trzymali.  Dobrze,  że  dzieckóm  nic  sie  nie 
stało. Ale tak po pr owdzie,  to wcale nie trzej a meczu, żeby  dziec
ka cosi wymarasiły.  Sama pamiyntóm,jak  jo  była dzieckym,  abo 
co  moji  dziecka  wymarasiły,  jak  ich  spuścić  choć  na  chwile z 
łoka. 

Chodzilach  do gazdy  po  mlyko.  Trzej a było jyny  przyńś  przez 
ces te.  Mlyko już  żech  zawsze  miała  narychtowane,  jyny  przełoć 
do bańki. Każdy dziyń chodzilach po mlyko  i dziecka na te chwile 
były same  i nigdy  nic sie nie  trefiło.  Ale jednego  dnia prziy cho
dzym z mlykym,  a na  łóżku  noczniok  przewrócony,  pierziny  wy
maraszóne,  w kiblu z wodóm  nasypane  wóngli,  synek  wyświnió
ny. Nie wiedzialach,  za co sie piyrsze  brać. Jak  to mój  braciszek 
zawsze  prawi,  że  pryndzyj  miyszek  blech  uwachuje,  niż  dwoje 
dziecek.  Hanka  łod  Śliwków 

P O Z I O M O:  1) złoty  bieg  na  bulwarach,  4)  ciężar,  6) 
zajęczy skok,  8)  stop  metali,  9)  kusi  włamywacza,  10) 
zawody  żeglarskie,  11)  taniec  ludowy,  12)  rywal 
„Żywca",  13) stolica  Kanady,  14) też żuraw,  15) walczy 
o  czystość  środowiska,  16)  wyspa  indonezyjska,  17) 
uchwała  carska,  18)  uderzenie  batem,  19)  kwartet  ze 
Szwecji, 20)  czołg. 
P I O N O W O:  1)  przyrząd  astronomiczny,  2)  przynosi 
emeryturę, 3) dziura w murze, 4) parada  przebierańców, 
5)  świadectwo  techniczne,  6)  drewniany  dęciak, 7) 
popularne  nazwisko  polskie,  11)  łódź  indiańska,  13) 
mocna  ostoja,  14) rywal  „Tyskiego". 

Rozwiązaniem jest hasło, które powstanie po  odczytaniu 
liter z pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Na 
odpowiedzi  oczekujemy do  końca  bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr  25 
U R L O P O W I C ZE 

Nagrodę  20  zł  otrzymuje  Dorota  Giel z Ustronia,  ul. 
Bładnicka  79. Zapraszamy  do  redakcji. 
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