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Rozmowa  z Jerzym  Grigorjewem, 
kierownikiem  Urzędu  Stanu  Cywilnego 

Co  muszą  zrobić  narzeczeni,  którzy  chcą  wziąć  ślub  wyzna
niowy  ze skutkami  prawa  cywilnego? 
Patrząc  na  to  od  strony  praktycznej,  radzę  najp ierw  udać  się  do 
parafi i, w  której  chcą  wziąć  ślub,  aby  dowiedzieć  się,  jakie  doku
menty  będą  potrzebne.  Dlatego  mówię  najp ierw  o  udaniu  się  do 
duchownego,  ponieważ  zazwyczaj, zawarcie  związku  małżeńskie
go  w  kościele  jest  możl iwe  po  upływie  pewnego  czasu.  Nato
miast  zaświadczenia,  które  są  wydawane  w  Urzędzie  Stanu  Cy
wi lnego,  konieczne,  aby  wziąć  ślub  wyznaniowy  ze  skutkami 
prawnymi,  ważne  są  tylko  3  miesiące.  Ks iądz  wyjaśni  narzeczo
nym,  jak ie  dokumenty  muszą  złożyć,  a  j ednym  z  nich  jest  wła
śnie  wspomniane  wyżej  zaświadczenie. 
O  czym  ma zaświadczać  ten  dokument? 
Jest  to  zaświadczenie  „s twierdzające brak  okol iczności  wyłącza
jących zawarcie  małżeństwa",  które wystawia  kierownik  USC  wła
śc iwego  dla  miejsca  zamieszkania  jednego  z  narzeczonych.  Po
wtarzam,  że  zaświadczenie  ważne  jest  tylko  3  miesiące,  dlatego 
proponu ję  załatwienie  wszystkich  formalności  w  kościołach,  a 
około  l  miesiąca  przed  p lanowanym  ślubem  udanie  się  do  USC  z 
odpowiednimi  dokumentami. 
Dlaczego potrzebne jest zaświadczenie z USC,  stwierdzające, 
że narzeczeni  mogą  wziąć  ślub w  kościele. 
Urzędy  stanu  cywi lnego  pos iadają  dokumentac ję,  na  podstawie 
której  można  stwierdzić,  czy  dana  osoba  może  wstąpić  w  zwią
zek  małżeński,  czyli,  że  nie  ma  zgodnie  z  prawem  polskim  żad
nych  przeszkód.  Paraf ie  nie  dysponują  taką  dokumentac ją  i  w 
skrajnych  przypadkach  mogłoby  się  zdarzyć,  że  ktoś  ma  zobo
wiązania  małżeńskie  wobec  innej osoby,  a  bierze  ślub  wyznanio
wy  ze  skutkami  prawnymi  z  k imś  innym.  Zanim  kierownik  USC 
wyda  to  zaświadczenie  narzeczeni  muszą  złożyć  takie  same  do
kumenty,  j ak  do  ślubu  cywi lnego  i  podpisać  zapewnienia  o  nie 
istnieniu  okol iczności,  które  według  prawa  uniemożl iwia ją  za
warcie  związku  małżeńsk iego  w  RP. 
Jeśli  więc  bierzemy  ślub przed  duchownym,  a wcześniej   zło
żyliśmy  odpowiednie  zaświadczenia,  nasz  związek  będzie 
uznawany  przez  prawo  polskie. 
Trzeba  spełnić  jeszcze  jeden  warunek.  Po  ślubie  duchowny  wy
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Podobnie  jak  w  ubiegłych  latach,  również  w  tym  roku  odbyły 
się  w  Ustroniu  Ekumeniczne  Wieczory  Kolęd.  Pod  wspólnym 
hasłem  „Pomódlmy  się w  Bet le jemska  Noc"  odbyło  się  pięć  kon
certów.  Rozpoczęto  3  stycznia  w  kościele  ewangel ickoausbur
skim  pw.  Aposto ła  Jakuba,  by  następnie  koncer tować  5  stycznia 
w  „Uzdrowisku  Ustroń",  6  stycznia  w  kościele  katol ickim  Do
brego  Pasterza  w  Polanie,  10 stycznia  w  kościele  katol ickim  św. 
Klemensa  w  Ustroniu  Centrum  i  12  stycznia  w  Miejsk im  Domu 
Kultury  „Prażakówka". 

Przygotowania  do  „Wieczoru  Kolęd"  rozpoczęły  się  pod  ko
niec  października.  Na  pierwszym  spotkaniu  zjawili  się  przedsta
wiciele  wszystkich  ustrońskich  chórów,  którzy  zadeklarowali  wolę 
uczestnictwa.  Wtedy  też  wstępnie  omówiono  założenia  koncer
tu.  Zgodzono  się  na  wspólny  scenariusz,  gdyż  intencją  nie  jest 
prezentowanie  poszczególnych  zespołów.  Jedynie  Kamera lny 
Zespół  Wokalny  „Us t roń"  wystąp ił  z  własnym  programem  pod
czas  ostatniego  koncertu  w  M D K  „Prażakówka".  Odbyło  się  tak
że spotkanie  z księżmi  parafi i, w  których  odbyć  się miały  koncerty. 
Księża  zgodzili  się  rozpoczynać  koncerty  czytaniem  Ewangelii  i 
kończyć j e  udzieleniem  błogosławieństwa,  występowali  także  pod
czas wykonywania  pastorałki  Ernesta  Bryll a  „Ni e  zapomni jmy". 

W  tej   pastorałce  zawiera  się zresztą  główna  idea  „Eku 
menicznych  Wieczorów  Kolęd" ,  jako  że  kończy  się  ona  sło
wami:  „Ni e zapomnijmy  tego, że tu  byliśmy  razem". To było 
główne przesłanie wszystkich wieczorów  podczas których jed
noczyliśmy  się  wokół  treści  religijnyc h  związanych  ze  Świę
tami  Bożego  Narodzenia  — mówi  organizująca Wieczory  Na
czelnik  Wydziału  Kultury  UM  Danuta  Koenig. 

Ustalenia  zakończono  w  połowie  l istopada,  a  następnie  przy
s tąp iono  do  szczegółowego  opracowania  scenariusza  po  dostar
czeniu  przez chóry  swoich  repertuarów. Został  opracowany  wspól
ny  scenar iusz  z  udziałem  dzieci  z  Estrady  Poetyckiej  Ogniska 
Pracy  Pozaszkolnej. 

Wszystko przebiegało bardzo sprawnie do momentu, gdy 
zaczął  chorować  nasz  maestro  Maria n  Żyła.  Uczyliśmy  się 
jeszcze  jednej   nowej   kolędy,  któr a  miała  ubogacić  nasz  pro
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stawia  zaświadczenie,  które  stanowi  podstawę  sporządzenia  aktu 
zawartego  małżeństwa.  W  zaświadczeniu  tym  stwierdza  się,  że 
narzeczeni  wyrazi li  wolę  jednoczesnego  zawarcia  małżeństwa 
pod lega jącego  prawu  polskiemu.  Taki  dokument  duchowny  zo
bowiązany jest  dostarczyć  do  USC  w  miejscu  zawarcia  małżeń
stwa  w  terminie  do  5 dni.  Kierownik  USC  musi  n iezwłocznie  na 
podstawie  tego  zaświadczenia  sporządzić  akt  małżeństwa,  przy 
czym jest  ono  ważne  od  momentu  ślubu,  a nie  sporządzenia  aktu. 
Jeśli  ten  termin  nie  zostanie  dotrzymany,  cywi lne  skutki  małżeń
stwa  tracą  ważność. 
Te procedury wymagają ścisłej  współpracy pomiędzy duchow
nymi a panem. Jak ona się  układa? 
Muszę  powiedz ieć,  że  bardzo  dobrze.  Odby ły  się  spotkania, 
wspólne  dyskusje,  ustal i l iśmy  sposób  postępowania  i do  tej  pory 
nie  było  żadnych  problemów. 
Il e do tej  pory zawarto w Ustroniu  ślubów wyznaniowych, a 
ile według dotychczasowych  zasad w kościele  i USC? 
Okres  przełomu  starego  i nowego  roku  zazwyczaj  nie  obf i tu je  w 
śluby.  Od  momentu  obowiązywania  nowej  ustawy  do  teraz  6  par 
skorzystało  z  możliwości  zawarcia  ślubu  wyznaniowego,  a  6  in
nych  zawierało  związek  małżeński  według  wcześniejszych  zasad. 
Jak  można  by najogólniej   określić  zmiany  dotyczące  zawie
rania  małżeństw,  które  w  listopadzie  ubiegłego  roku  wpro
wadzono do prawa  polskiego? 
Od  15  l istopada  1998  roku  nastąpi ła  bardzo  istotna  zmiana  prze
pisów  prawnych  o zawarciu  małżeństwa.  Ustawa  z 24  lipca  1998 
roku  o  zmianie  ustaw   kodeksu  rodz innego  i op iekuńczego,  ko
deksu  postępowania  cywi lnego,  prawa  o aktach  stanu  cywi lnego, 
ustawy  o  stosunku  Państwa  do  Kościo ła  Katol ick iego  w  RP  oraz 
niektórych  innych  ustaw, które  można  znaleźć  w  Dzienniku  Ustaw 
Nr  117  poz.  757,  wprowadza  zmiany  w  tych  ustawach,  które  ra
dykalnie  zmienia ją  istniejący  od  1 stycznia  1946  roku  przepisy 
prawne  w  zakresie  formy  zawarcia  małżeństwa  uznawanej  przez 
Państwo.  W  mie jsce  istniejącej  wyłącznie  świeckiej  formy  za
warcia  małżeństwa  przed  k ierownik iem  Urzędu  Stanu  Cywi lne
go,  zosta ją  wprowadzone  dwie  prawnie  ważne  formy  zawarcia 

J.Gr igor jew.  Fot.  Arch iwum  USC  w  Ustroniu. 

małżeństwa  ze  skutkami  w  prawie  polskim.  Wybór  sposobu  za
warcia  małżeństwa:  świecki  lub wyznaniowy,  należy  do  zaintere
sowanych.  Pierwszy  sposób  zawarcia  małżeństwa    to  tak,  jak 
dotychczas   małżeństwo  zawierane  przed  kierownikiem  Urzędu 
Stanu  Cywi lnego.  Drugi  sposób  zawarcia  małżeństwa    to  ma
łżeństwo  zawierane  przed  duchownym,  które  po  spełnieniu  okre
ślonych  w  ustawie  wymogów,  zostaje uznane  przez państwo  i wy
wiera  skutki  cywi lnoprawne.  Tak  więc,  podobnie  jak  w  wielu 
państwach  europejskich,  wielu  stanach  USA,  zostaje  wprowadzo
ny  fakul tatywny  system,  to znaczy,  przewidu jący  możl iwość  wy
boru  formy  zawarcia  małżeństwa:  cywi lnej  lub  wyznaniowej. 
Czy możliwość wprowadzenie  tej  zmiany wynika z podpisania 
umowy  międzypaństwowej   pomiędzy  Polską  a  Watykanem? 
Konkordat  między  Stolicą Apostolską  i Rzeczpospolitą  Polską  z  28 
lipca  1993  roku,  w  art.  10 nie  umożliwiał  automatycznie  wprowa
dzenia  w  praktyce  małżeństw  wyznaniowych.  Podaje  tylko 3  prze
słanki, warunki, które muszą  być spełnione, żeby małżeństwo  kano
niczne  wywierało  takie  skutki, jak ie  pociąga  za  sobą  zawarcie  ma
łżeństwa  zgodnie  z  prawem  polskim.  Po  pierwsze:  między  nuptu
rientami  czyli osobami,  które chcą  zawrzeć  związek małżeński,  na
rzeczonymi,  nie  istnieją przeszkody  wynikające z prawa  polskiego. 
Po  drugie:  złożą  oni  przy  zawieraniu  małżeństwa  zgodne  oświad
czenie, że chcą, by  ich związek zawarty  przed duchownym  był  uzna
wany  przez  państwo.  Po  trzecie:  fakt  zawarcia  małżeństwa  został 
wpisany  w aktach  stanu cywilnego  na wniosek  przekazany  Urzędo
wi  Stanu Cywilnego w  terminie pięciu  dni od zawarcia  małżeństwa. 
Następnie  w  art.  10  ust.  6  konkordatu,  napisano,  że  aby  zawarcie 
małżeństwa  kanonicznego  ze skutkami  w prawie polskim  było  moż
liwe,  państwo  dokona  koniecznych  zmian  w  prawie  polskim. 
Tych zmian dokonano  ustawą z 24  lipca  1998  roku. 
Tak,  ta  ustawa  reguluje  wyczerpu jąco  tę  problematykę  i  od  15 
l istopada  1998  roku  postanowienia  konkordatu,  o  których  mówi
łem  wcześniej  obowiązu ją  w  całości.  Trzeba  jednak  podkreśl ić, 
że  nowe  postanowienia  kodeksu  rodzinnego  i opiekuńczego,  nie 
odnoszą  się  tylko  do  Kościoła  Katol ickiego,  ale  mają  charakter 
ogólny  ze  względu  na  konstytucyjną  zasadę  równouprawnienia 
kośc io łów  i  innych  zw iązków  wyznaniowych.  Oznacza  to,  że 
małżeństwo  wy/znaniowe  ze  skutkami  prawymi,  można  zawrzeć 
w  kościołach  i związkach  wyznaniowych,  które  mają  podp isane 
odpowiedn ie  umowy  z  państwem  polskim.  W  tej chwili  odnosi  się 
to do  10 kościołów  i Związku  Gmin  Wyznaniowych  Żydowskich. 
Ustawa z lipca ubiegłego  roku wprowadza jeszcze  inne zmia
ny przy zawieraniu  małżeństw. 

Tak,  zmieni ły  się  również  wymagania  dotyczące  wieku.  Obecnie 
mężczyzna,  który  chce  wstąp ić  w  związek  małżeński  musi  mieć 
ukończone  18  lat.  W  tym  przypadku  granica  wieku  została  obni
żona,  taka  obowiązu je w  większości  kra jów europejskich,  ale  nie 
ma  żadnej  możl iwości,  nawet  w  szczególnych  przypadkach,  by 
j ą  jeszcze  obniżyć.  Kobiety  również  muszą  mieć  ukończone  18 
lat, jednak  istnieje  możl iwość  obniżenia  granicy  wieku  do  lat  16, 
nigdy  poniżej,  w wy ją tkowych  przypadkach,  dla  dobra  nowo  po
wsta jącej rodziny.  Zezwolen ie  na  zawarcie  związku  małżeńskie
go  przez  kobietę  poniżej  18  roku  życia  wydaje  Sąd  Rodzinny  i 
Opiekuńczy. 
Kolejną  zmianą  jest  możliwość zawierania  związku  małżeń
skiego w dowolnym  miejscu na terenie  Polski. 
Zaświadczenie  o możliwości  wstąpienia w związek małżeński  uzy
skuje się w  urzędzie  stanu  cywilnego  właściwym  dla jednego  z  na
rzeczonych,  natomiast  ślub  można  wziąć  w  dowolnym  miejscu  w 
kraju.  Jednak  rejestracja  tego  ślubu  i wpisanie  do  akt  następuje  w 
miejscu  zawarcia  małżeństwa  i stamtąd  dopiero  dane  zostają  prze
kazane  do  ewidencji  ludności  właściwych  dla  małżonków. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 
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Ponad  6  tys.  absolwentów  opu
ściło  mury  Zespołu  Szkół  Ga
stronom iczno    Hotelarskich  w 
Wiśle.  Obecny  rok  szkolny  jest 
63.  w  historii  placówki.  Począ
tek dała szkoła hotelarska  otwar
ta  w  1936  r.  Młodzież  mówi  o 
swojej szkole  „Patelniok". 

Gazeta Ustrońska  2 

Jeden  z  przysió łków  Goleszo
wa  nosi  nazwę  Raj. To  niezwy
kl e urokl iwe  mie jsce  po łożone 
jest  u podnóża  góry  Machowej 
i otoczone  z trzech  stron  lasem. 
Graniczy  z  Cisownicą. 

Wiślański  skoczek  narciarski 
Adam  Małysz  odstawił  na  bok 
narty  marki  Rossignol  i  znowu 
skacze  na  E lanach.  Na  tych 
deskach  czu je się  po  prostu  le
piej.  Z  formą  jednak  kiepsko. 
Może  teraz  po  zmianie  trenera 
( f unkc ję  t renera  kadry  ob jął 

Piotr  Fi jas,  a  j ego  asystentem 
został  Jan  Szturc  z  KS  Wis ła) 
Adam  odzyska  dawny  wigor... 

Pieniądze  z  gminnej  kasy  oraz 
tys iące  godz in  p rzepracowa
nych  społecznie  przez  miesz
kańców  Tró jwsi,  dały  efekt  w 
postaci  nowego  kompleksu  re
kreacy jno    spor towego  „Pod 
Skoczn ią"  w  Istebnej.  N ieopo
dal  przepływającej Olzy  wybu
d o w a no  amf i teatr,  bo iska  do 
s iatkówki  i  koszykówki  oraz 
boisko  pi łkarskie. 

Cmentarz  żydowski  w  Wilamo
wicach  k.  Skoczowa  został  pie
czołowicie  odrestaurowany.  Za
chowało  się  na  nim  50  nagrob
ków. Najstarszy pochodzi  z  1691 
r.  Cmentarz  założyła  żydowska 
gmina wyznaniowa  ze  Skoczowa 
w  II połowie  XI X  wieku. 

Od  1991  r.  t rwa  wspó łp raca 
między  Fili ą  UŚ  a  Akademią 
Plastyczną  w  belgi jskim  Genk. 
O b e j m u je  g łówn ie  wym ianę 
grup  studenckich  i organizację 
wystaw.  (nik ) 
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"Stara Zagroda" 
zaprasza 

Wufo/^ogoiny  muzeum 

Serdecznie zapraszany  Taristwa do odwiedzenia naszego muzeum zorganizowanego 
w  tradycyjnejgóraktąej zagrodzie, której rodowód sięga 1768 r. 

Iz6a duża, paradna z  niespotykanym w budownictwie [udowym stropempfyci
nowym, zostaia przeznaczona na wystawy czasowe,  tematyczne.  06ecniejest to wystawa 
stroju cieszyńskiego. 

Jednocześnie przedstawiamy stafą wystawę etnograficzną, o6razującą dawną (ąiCturę 
Śtąsfąi Cieszyńskiego. 

Wszystkie prezentowane eksponaty pochodzą ze z6iorów wiosnycfi muzeum 

(Broniskzu  Tatarczyk  Agnieszka 

wfaściciei  Lamety    'Kochanowska 

etnograf 

9\[asz adres  uL Ogrodowa 1 (({. Utyn/ęu) 
43450 Ustroń tei 8543108 



Sponsor  medialny 
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Biuro  obsługi  klienta  na terenie  Muzeum 
tel.(033) 85 42 299,0 601  514  129,0 601 514  133 

Sta(a u/ystawa  etnograficzna 

Czas otwarcia muzeum 
0 0 0 0 

zu dni powszednie od 9  do 17 
0 0 0 0 

zu soboty odgodz. 9  do 13 

2)/a niepełnosprawnych 
posiadamy zujazd 
od strony podwórza 

U  nas nie stosujemy uciążliwych 
lęapci muzealnych 

fragment  wystazoy stroju cieszyńskiego  'Ekspozycja na zewnątrz  Sudyntąi 



Nowożeńcy: 
Edyta Jurca,  Skoczów  i Mieczysław  Kubica,  Ustroń 
Beata  Miś, Kraków  i Mariusz Niemczycki,  Kraków 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Zuzanna  Śliwka,  lat 95, ul. Polańska 57 

Fot.  W.  Suchta 
Tegoroczna zima nie sprzyja uprawianiu  sportów  narciarskich,  a ama

torzy białego szaleństwa  nie mają zbyt wielu  możliwości  by  zaprezento
wać swoje umiejętności. Nie widać  ich też na ulicach  naszego  miasta.  W 
czasie  „normalnej" zimy  widok  osób  z nartami,  kijkami, plecakami  wy
pchanymi  narciarskimi  butami  często  oglądaliśmy  na  Rynku.  W  najlep
szych  okresach  autobusy,  którymi  dojeżdżali  na  stok  Czantorii  lub  na 
jedną  z wiślańskich  tras,  były  pełne. 

Ci, którzy od nas odeszli: 
Józef Drobik ,  lat 67, ul. M. Skłodowskiej 8 
Małgorzata  Puzon,  lat 81, ul. Wiejska  14 
Paweł Gomola,  lat 46, ul. Skoczowska 23 
Jan  Pasterny,  lat 53, ul. Górecka 20 
Wanda Cimała,  lat 49, ul. Sanatoryjna 56 
Władysław  Burczyński,  lat 89, ul. Parkowa  li 

Wyrazy szczerego współczucia  koleżance 
Marii  Pasterny z powodu śmierci  Męża 

śp. Jana  Pasterneg o 
składa 

Zarząd  i członkinie 
Koła Gospodyń  Wiejskich w  Lipowcu 

NIEMC A 

Kośc iół  św.  K lemensa  w  Ust ron iu.  Gra f i ka,  p iórko. 

7.1.99  r. 
O  godz.  12.30  funkcjonar iusze 
Komisariatu  Policji  w  Ustroniu, 
przy  czynnym  współudziale  pra
cowników  firmy  „Profespol",  za
trzymali mieszkańca Bielunia,  któ
ry na terenie Szpitala  Uzdrowisko
wego  handlował  alkoholem  bez 
znaków skarbowych  akcyzy.  Spra
wę  rozstrzygnie  sąd  w  Cieszynie. 
8.1.99  r. 
O  godz.  9.30  Komisariat  Policji 
został  powiadomiony  o  kradzieży 
telefaksu  z  pomieszczeń  biuro
wych  w  jednej  z  fir m  na  terenie 
Ustronia Nierodzimia.  Straty  osza
cowano  na  około  3  tys.  zł.  Postę
powanie  w  toku. 
8.1.99  r. 
O  godz.  13.13.  na  ul.  Źródlanej 
patrol  policji  zatrzymał  znajdują
cego  się  w  stanie  nietrzeźwym 
mieszkańca  Lesznej,  kierującego 
starem.  Badanie alkomatem  wyka
zało 0,50 prom.  Poczynione do tej 
pory  ustalenia  wskazują,  że  ten 
sam  kierowca jest  sprawcą  potrą
cenia,  w  tym  samym  dniu,  we 
wczesnych  godzinach  rannych  w 
Cisownicy  kobiety,  idącej do  pra
cy.  Kobieta  przebywa  w  Szpitalu 
Śląskim  w  Cieszynie  walcząc  o 
życie. Sąd  Rejonowy w  Cieszynie 
wobec sprawcy  zastosował  środek 
zapobiegawczy  w  postaci  aresztu 
tymczasowego. 
9.1.99  r. 
O godz.  17.30 pogotowie  ratunko
we  w  Skoczowie  powiadomiło  o 
przywiezieniu  ciężko  pobi tego 
mężczyzny   mieszkańca  Ustronia. 
Postępowanie  sprawdza jące  w 
toku. 
11.1.99  r. 
O  godz.  8.00  otrzymano  zgłosze

nie  o  włamaniu  do  niewykończo
nego  budynku  na  terenie  Herma
nie. Włamania dokonano w  dniach 
między  9  a  11  stycznia.  Sprawca 
skradł elektronarzędzia,  radio,  bu
dzik  i magnetofon.  Straty  oszaco
wano  na  około  900  zł. 
12.1.99  r. 
O  godz.  12.00  na  ul.  3  Maja  za
trzymano  znajdującego się  w  sta
n ie  n ie t r zeźwym  m ieszkańca 
Ustronia, kierującego toyotącorol
lą.  Badanie  alkomatem  wykazało 
2,96  prom.  Kierowca  nie  posiadał 
ze  sobą  żadnych  dokumentów  i 
został  zatrzymany  w  pol icyjnej 
izbie  wytrzeźwień. 
12.1.99  r. 
O  godz.  14.30  w  Ustroniu  Niero
dzimiu  k ieru jąca  fiatem  126  p 
mieszkanka  Chyb ia  wymusi ła 
pierwszeństwo  przejazdu  i dopro
wadziła  do kolizj i  z  mieszkańcem 
Krakowa  jadącym  toyotą  corollą. 
12.1.99  r. 
O godz.  18.30 przed  jednym  z  bu
dynków  w  Ustroniu  znaleziono 
zwłoki  mężczyzny.  Biegły  lekarz 
sądowy  wykluczył  działanie  osób 
trzecich.  Śmierć  nastąpiła  w  wy
niku  nieszczęśl iwego  upadku  i 
uderzenia  głową  o  kamień. 
13.1.99  r. 
O godz.  12.30 na ul. 3 Maja kierują
cy autobusem mieszkaniec Cieszyna 
ściął zakręt,  nie zachował  należytej 
ostrożności podczas omijania i dopro
wadził  do  kolizji  z  mieszkańcem 
Ustroniajadącvm hondą. 
14.1.99  r. 
O godz.  1.55 na ul. 3 Maja zatrzy
mano  znajdującego  się  w  stanie 
nietrzeźwym  mieszkańca  Ochab 
kierującego  cinquecento.  Wynik 
badania  alkometrem    1,43  prom. 
Kierowca  nie  posiadał  uprawnień 
do  kierowania  pojazdem.  (MP) 

STRAŻ  MIEJSK A 
5.1.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  porząd
kową  wokół  domów  wczasowych 
i na osiedlu  domków  jednorodzin
nych  w  Hermanicach.  W  ki lk u 
miejscach  zauważono  rozrzuco
ne  śmieci  oraz  nieporządek  wo
kół  k o n t e n e r ów  na  s u r o w ce 
wtórne. 
6.1.99  r. 
Dwóch  kierowców  ukarano  man
datami  za  blokowanie  i  utrudnia
nie  ruchu  na  ul.  Daszyńskiego. 
6.1.99  r. 
Interweniowano  przy  „blaszaku" 
w  He rman icach  w  sp raw ie 
w j e ż d ż a n ia  s a m o c h o d a mi  na 
trawnik. 
6.1.99  r. 
Przeprowadzono  rozmowę  z  wła
ścicielami  psów  przy  ul.  Tartacz
nej.  Pouczono  ich,  że  nie  wolno 
wypuszczać  psów  bez  odpowied
nich  zabezpieczeń. 
8.1.99  r. 
Kontrola  porządkowa  na  osiedlu 
w  Hermanicach,  gdzie  prowadzo
ne były  roboty  ziemne  przy  insta
lowaniu  kabla. 
9.1.99  r. 
Na prośbę mieszkańców  kontrolo
wano  prawidłowość  parkowania 
na os.  Manhatan.  Sześciu  kierow
ców ukarano mandatami  za niepra

widłowe  ustawienie  samochodu. 
Kontrole na tym osiedli  będą  kon
tynuowane. 
10.1.99  r. 
Pomagano  przy  przeprowadzeniu 
kwesty  w  ramach  Wielkiej  Orkie
stry  Świątecznej  Pomocy.  Funk
cjonariusze rozwozili  wolontariu
szy,  kont ro lowali  miasto  pod 
względem  bezpieczeństwa,  prze
wozili  zebrane  pieniądze. 
11.1.99  r. 
Przeprowadzono  kontrolę  porząd
kową  w  Lipowcu.  Stwierdzono 
duży  bałagan  przy  wytwórni  wód 
gazowanych.  Wydano  odpowied
nie  zalecenia. 
12.1.99  r. 
Kontrola  stanu  technicznego  zna
ków  drogowych  i tablic  reklamo
wych.  Usterki  zgłoszono  odpo
wiednim  służbom  i  właścicielom. 
12.1.99  r. 
Nakazano  odpowiedzialnym  oso
bom  otworzenie  śluzy  na  stawie 
kajakowym przy ul. 3 Maja. Woda 
zaczynała  już  zalewać  pomosty 
i  brakowało  około  10  cm,  żeby 
wylała. 
13.1.99  r. 
P rzeprowadzono  kontro lę  po
rządkową  na  ul.  Daszyńskiego, 
Kościelnej,  Spółdzielczej  i  Sta
wowej.  W  kilku  przypadkach  na
kazano  uporządkowanie  terenu. 
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Fot.  W.  Suchta 
g r a m,  ale  z  chw i lą,  gdy  M a r i an  poszedł  do  szp i ta la,  wszys tko 
zaczęło  się  rwać,  w  p r z y g o t o w a n ia  w k r a d ła  się  n iec ierp l iwość 
i  n e r w o w o ś ć.  Ca ły  czas  j e d n ak  l iczyl iśmy,  że  p r z y j d z ie  na 
nas tępną  p r ó b ę.  Z a s t ę p o w a ła  go  a k o m p a n i a t o r k a,  pani  K r y 
s tyna  G a la  —  mówi  D.  Koenig. 

Ciosem  dla wszystkich  była wiadomość  o śmierci  Mariana  Żyły. 
W  trzy  dni  po  pogrzebie  miał  się  odbyć  pierwszy  koncert  w  ko
ściele  ewangel ick im  i  organizatorzy  mieli  wątp l iwości,  czy  nie 
przesunąć  tego  w czasie,  czy  w  ogóle  zrezygnować.  Zdecydowa
no  jednak,  że  Wieczory  Kolęd  odbędą  się,  a  będą  poświęcone 
pamięci  Mar iana  Żyły,  zwłaszcza  że  był  ich  inicjatorem.  Dlatego 
właśnie  koncerty  odbyły  się  zgodnie  z ustaleniami.  Zabrak ło  jed
nak  dyrygenta  EL  „Czantor ia". 

— Chc ia łabym  serdecznie  podz iękować  Mar i i  Cieślar,  k tó ra 
w  na j t rudn ie j szym  okresie, wtedy  gdy  podję l iśmy decyzję o  tym, 
że  \Viecz017  Kolęd  odbędą  się,  p rzygarnę ła  nas,  zaop iekowała 
się „ C z a n t o r i ą ".  Bez nie)  byśmy  nie podoła l i—  mówi  D.  Koenig. 

Tak  więc  pierwszy  Wieczór  odbył  się  zgodnie  z  planem  w  ko
ściele  ewangelickoaugsburskim,  a  gospodarzem  wieczoru  był  ks. 
dr H e n r yk  C z e m b o r,  który na zakończenie  udzielał  błogosławień
stwa  wraz  z  ks.  kanonikiem  An ton im  Sapo tą.  Podobnie  było  w 
tydzień  później w  kościele  katolickim, z tym że tu gospodarzem  był 
ks.  A.  Sapota.  W  Polanie  wspólnie  modlili  się  i  błogosławili  ks. 
Alojz y  Wencepel  i ks.  P io tr  Wowry.  Księża  byli  także  obecni  na 
koncertach  w  „Uzdrowisku"  i „Prażakówce".  Podczas  wszystkich 
koncertów  wypełniały  się do  ostatniego  miejsca  kościoły  i sale  wi
dowiskowe.  Harmoni jna współpraca  Estrady  Ludowej  „Czantoria" 
i Chóru  Ewangelickiego  pod  dyrekcją  Marii Cieślar oraz Chóru  Ka
tolickiego  „Ave" pod  dyrekcją Alicj i A d a m c z yk  sprawiały,  że  wy
twarzał  się niezapomniany  nastrój, w  oczach  wielu  słuchaczy  poja
wiały  się często  łzy wzruszenia.  Mogl iśmy  słuchać  ciekawych  wy
konań  znanych  kolęd w opracowaniu  Mariana Żyły  i Janusza  Śliw
ki .  Trudno  będzie  zapomnieć  popisy  śpiewacze  solistów  „Czanto
rii":   Ha l iny  Szarowsk ie j,  Ewy  Sz tw ie r tn i,  Agn ieszki  Ger l i c, 

J o a n ny  Szcześniewsk ie j,  Izabeli  Zw ias,  J a na  A lb rewczyńsk ie
go  i  Emi la  F o b r a.  Całość  wzbogacały  recytacje  w  wykonaniu 
Pau l iny  Wa leczek,  M a g dy  Ko łoczek,  M a g dy  Herzyk,  B a r b a
ry  K a c z m a r e k,  W o j t ka  Wys łycha  i  P io t ra  Sz tw ier tni  z  Estra
dy  Poetyckiej  OPP.  Podczas  koncer tów  akustyką  za jmował  się 
P io tr  Ś l iwka,  a  oświet leniem  Mi ros ław  Wińczyk. 

Po  koncertach  dzieci  z  „Równ icy"  przeprowadzały  zbiórkę 
wolnych  datków  na  remont  sali  w idowiskowej  w  M D K  „Praża
kówka".  W  ten  sposób  zebrano  3.972  zł. 

Szczególny  charakter  miał  ostatni  Wieczór  Kolęd,  który  odbył 
się  w  „Prażakówce".  Był  to  pierwszy  tak  duży  koncert  w  Domu 
Kultury  od  wielu  lat  i wypadł  imponująco. 

W  p ie rwszej  chwi li  ude rzył  nas  t rochę  dysko tekowy  kli 
ma t.  To  p r z e r a ż a ł o,  n a t o m i a st  o b a wy  zn iknę ły  po  c iep łym 
p rzy jęc iu  w idown i,  k t ó ra  fak tyczn ie  p rzeżywa ła  konce r t,  bo 
widz ie l iśmy  łzy  w  oczach.  — wspomina  występ  w  „Prażakówce 
Emil  Fober.  —  Ten  podn ios ły  n a s t r ój  od  razu  udziel ił  się  wy
k o n a w c o m.  Dob rze  się  śp iewało.  Z  tego  co  s łyszałem  po  kon
cerc ie,  to  d o b r ze  nas  o d b i e r a n o,  a  p rzede  wszys tk im  odczu
w a no  c iepło  n a s t r o ju  ko lędowan ia.  C ieszę  się,  że  mogło  w 
P r a ż a k ó w ce  wys tąp ić  pięć  us t rońsk ich  zespołów  i  myślę,  że 
za  rok  będz iemy  j uż  b a r d z i ej  z i n teg rowani  i  r azem  wys tąp i
my  w  j e d n ej  całości,  że  nie  będą  to  w y o d r ę b n i o ne  e lementy 

Koncert  w  „Prażakówce  rozpoczął działający przy  SP1  Dziecię
cy  Zespół  Pieśni  i Tańca  „Równica"  pod  kierownictwem  Rena ty 
Ciszewskie j,  następnie  siedem  kolęd  wykonał  Kameralny  Zespół 
Wokalny  „Ustroń"  pod  dyrekcja  Ewy  BocekOrzyszek.  Całość 
kończył  występ  połączonych  chórów:  „Czantoria",  Ave"  i  Chóru 
Ewangelickiego.  Podobnie jak we wszystkich pozostałych  Wieczorach 
Kolęd nastrój do tego stopnia udzielił się publiczności, że śpiewano już 
razem  z widownią. Żegnając się z publicznością  E. Fober mówił  m.in.: 

Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

P r a g nę  podz iękować  wszystk im  uczestn ikom  tych,  m am 
nadz ie ję,  że  n iezapomnianych  pięciu  wieczorów.  Dziękuję  za
równo  wykonawcom  j ak  i  s łuchaczom.  Szczególnie  słowa  po
dz iękowan ia  należą  się  gospodarzom,  a  za razem  organ iza to
rom,  proboszczom  ks.  Hen rykowi  Czemborow i,  ks.  kanon iko
wi  A lo jzemu  Sapocie,  ks.  A lo jzemu  Wenceplowi,  ks.  Piotrowi 
Wowry,  a  także  koledze dyr. Zdz is ławowi  Pokornemu  z  „Uzdro
wiska",  pani Grażyn ie  Bartosz,  pani dyr.  Irenie Wińczyk  z  Domu 
Ku l tu ry .  W ie rząc s łowom,  k tóre do wykonawców  docierały,  do
starczy l iśmy  wiele  wzruszeń  duchowych,  przeżyć,  nadziei  na 
ciepło  rodz inne  i  lepsze  czasy  zw iązane  z  symbol icznym  łama
niem  się  op ła tk iem  i  podan iem  ręki  w  geście  poko ju.  Wspó lne 
ekumen iczne  ko lędowan ie  ma  moc  łaman ia  wielu  bar ie r.  W 
mie jsk iej  księdze  reko rdów  należałoby  odno tować  l iczebność 
wykonawców,  ilość  podnies ionych  i z łączonych  w  uścisku  r ąk 
o raz  rozm iar  społecznego  poparc ia  na  rzecz  odrodzen ia  życia 
ku l tu ra lnego  w  Prażakówce.  Nasze  kolędowanie  oprócz  wymia
ru  re l ig i jnego  miało  szczególnie  in tegracy jną  wymowę.  Łączy
ło  dłonie,  o twiera ło  serca,  s łowem  przyczyn ia ło  się  do  wery f i
kac ji  naszych  codziennych  postaw.  W  tych  chwilach  artystycz
nych  przeżyć należny hołd  mogliśmy oddać świętej pamięci  Mar ia
nowi Żyle, założycielowi  Estrady  Ludowej  „Czantor ia"  i szczegól
nie zasłużonemu  w  promowaniu  miasta  poprzez  folklor  muzyczny. 

Swe  nadzie je  na  rok  przyszły  E.  Fober  zawarł  w  kolędzie  „O j 
Maluśki,  Maluśki",  której  ostatnią  zwrotkę  tak  śpiewał: 

Starają  się  też, starają,  starają 
Jako  Ci chwałą  oddać 
I jak  dzisio  tak za  rok  tukej  kolędować. 

Wojs ław  Such ta 
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KRZYŻÓWKOWICZ E 
Z  powodzeniem  wystąpili  uczniowie  klasy  6b  Szkoły  Podstawowej 

nr  1  w teleturnieju „Krzyżówka  trzynastolatków".  W telewizyjnej rywa
lizacji  pokonali  uczniów  z Ozimka  i  Kruszyna. 

W  teleturnieju  występuje  jedna  osoba  z  klasy.  Dlatego  przed 
wyjazdem  odbyły  się  u  nas  eliminacje  —  mówi  nauczycielka  Kata
rzyna  Kurdasińska.  — Trzy osoby  wytypowane  przez  klasę  rozwią
zywały  podobne zadania  jak w „Krzyżówc e  trzynastolatków" .  Pro
blemów  z  pytaniami  przygotowanymi  przez  uczniów  i przeze  mnie 
nie  miała  Teresa  Kamińska  i ona  też  została  jednogłośnie  wybrana 
jak o nasza  reprezentantka. 

O udziale w „Krzyżówce  trzynastolatków"  Teresa  Kamińska  mówi: 
— 5 stycznia  pojechaliśmy  do Wrocławia, ale nie od  razu  trafiliśm y 

do  telewizji.  Trochę  błądziliśmy.  Gdy  już  znaleźliśmy  się  na  miejscu 
poproszono  nas  do  garderoby.  Przebraliśmy  się  i poproszono  nas  do 
studia  na  nagranie  programu.  Najpierw  tłumaczono  nam  jak  mamy 
podchodzić  do  odpowiedzi,  kiedy  klaskać,  kiedy  śpiewać.  Trwał o  to 
ponad  pół  godziny.  Potem  przyszła  prowadząca  program  Katarzyna 
Dowbor, włączono światła  i zaczęli nagrywać.  Byłam  bardzo speszona 
 wylosowałam  stanowisko  nr   1. Nie udało mi się odpowiedzieć  na jed
no pytanie. Była to układanka z klocków z literami . Chłopak  odpowia
dający  przede  mną  tak  te  klocki  pomieszał,  ze  nic się  nie dało  zrobić. 
Zabrakł o  mi czasu. Najłatwiejsze  było pytanie z muzyki  i rebus. 

— Nie  były  to  tylk o  rozwiązania  haseł  w  krzyżówce,  ale  również 
taki e zadania jak  rebus, ułożenie puzzli, odczytanie pytania w odbiciu 
lustrzanym  i udzielenie na nie odpowiedzi  dodaje K. Kurdasińska. — 
Było też jedno pytanie dla  ciała pedagogicznego, czyli dla mnie. Szczę
śliwie odpowiedziałam  na nie. 

W  studiu  telewizyjnym  Teresę  dopingowała  cała jej  klasa.  „Chociaż 
bardzo się staracie to z Ustroniem  nie wygracie" głosił rozciągnięty  trans
parent. Nic dziwnego, że po ogłoszeniu  wyników uczniowie z ustrońskiej 
„jedynki" wpadli  w stan zbiorowej euforii. 

— Problemy  były  w drodze  powrotnej.  To był  taki  szał  radości,  że 
trudn o  było  nad  klasą  w autobusie  zapanować  mówi  K.  Kurdasiń
ska. — To chyba  naturalne  i trudn o  mieć  o to  pretensje. 

Zwycięstwo w „Krzyżówce trzynastolatków"  to także nagrody.  Szkoła 
otrzymała rzutnik pisma, klocki edukacyjne, sprzęt do koszykówki, klasa 
koszulki  z  napisem  „Krzyżówka  trzynastolatków",  piórniki,  zestaw  do 
geometrii, płytę CD do nauki  języ ka oraz kosmetyki.  Indywidualne  nagro
dy  otrzymała  Teresa    zegarek,  zestaw  kosmetyków.  „Świat  Jana  Brze
chwy" na CD,  puzzle,  zaś K.  Kurdasińska za udzielenie prawidłowej  od
powiedzi otrzymała grę. Teresa otrzymała też główną  nagrodę  „Krzyżów
ki" wycieczkę czterodniową  do Pragi dla dwóch osób  i syntezator. Zainte
resowania Teresy to język polski, matematyka  i historia. Czyta sporo ksią
żek,  najchętniej przygodowych.  Do  udziału  w  „Krzyżówce  trzynastolat
ków" przygotowywała się rozwiązując krzyżówki. Program z jej udziałem 
ukaże się na antenie w najbliższym  czasie. 

— Cieszymy  się, że  dzieci  są  na  tyle odważne,  że  mają  chęć  poka
zania  tego  co  potrafi ą — nie kryje swego zadowolenia dyrektorka  SP1 
Bogumiła  Czyż.  — Była  to  wyłącznie  inicjatyw a  dzieci.  Same  napi
sały  do  telewizji  i zostały  zakwalifikowane  do  tego  konkursu.  Zdo
były  pierwsze  miejsce,  przywiozły  sporo  nagród,  oprócz  tego  klasa 
objęta została  planem  „College" .  Polega on na tym, że każde  dziecko 
ma już  pewną  kwotę  i teraz  rodzice dalej  mogą  wpłacać, a  pieniądze 
te w  przyszłości  zostaną  wykorzystane  na opłacenie  studiów.  Jest  to 
więc  forma oszczędzania  na  przyszłą  edukacje. Okazuje  się, że  war
to występować  w takich  konkursach, szczególnie jeżeli  się  wygrywa. 
U  nas  w  szkole  właściwie  co  miesiąc  organizujemy  różne  konkursy 
związane  z  wiedzą.  W  tym  miesiącu  jest  konkur s  dotyczący  poezji 
Adama  Mickiewicza.  Również  na zewnątrz  występujemy  tam  gdzie 
jest  taka  możliwość.  Podkreślić  trzeba,  że  dzieci  poświęcają  wiele 
czasu  na  przygotowanie,  a nauczyciele  starają  się,  by  młodzież  po
trafił a się pokazać z jak  najlepszej  strony  i potrafił a „sprzedać"   swą 
wiedzę.  (ws) 

T. Kamińska  i K.  Kurdasińska.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  M.  Niemiec 

KŁOPOTY Z PLAKATAM I 
Wygląda na to, że właściciele  niektóry ch  firm mają poważne  problemy 

z rachunkiem ekonomicznym. Świadczą o tym wyniki systematycznie prze
prowadzanych kontroli prawidłowego rozwieszania plakatów i reklam prze
prowadzane  przez  funkcjonariuszy  straży  miejskiej.  Prawie  w  każdym 
numerze GU na 3 stronie pojawia się informacja o ukaraniu firmy za umiesz
czenie  plakatu  w niewłaściwym  miejscu, a przecież pracownicy  Zakładu 
Usług Komunalnych  i Mieszkaniowych  rozwiesząjąje za niewielką  opłatą 
na  wszystkich  tablicach  na  terenie  miasta.  Wystarczy  udać  się  na  ul.  M. 
Konopnickiej z materiałami,  które mają się znaleźć na tablicach,  zapłacić 
60 gr za jeden  plakat  i o  nic więcei  się nie martwić.  Przedstawiciele  firm 
wolą jednak  objechać cały Ustroń, ponaklejać swoje ogłoszenia w bardzo 
dziwnych czasem miejscach  płoty, przystanki, słupy elektryczne, a nawet 
drzewa,  potem  na wezwanie  udać  się na komendę  straży miejskiej, zapłacić 
mandat,  a następnie dopiero uiścić odpowiednią  opłatę. Ostatnio, od  7 do 11 
stycznia straż miejska interweniowała w tego typu przypadkach 7 razy.  (mn) 

MUZYKA CERKIEWNA 
26  stycznia o godz.  16.30  rozpocznie  się w  kościele ewangelicko  

augsburskim koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru  Męskie
go pod  dyrekcją ks. Jerzego  Szurbaka.  Poprzedni  koncert  tego  chóru, 
który  odbył  się  7  lutego  1998 roku  stał  się prawdziwym  muzycznym 
wy darzeniem w naszym mieście. Organizatorzy obawiali się wówczas, 
czy tego rodzaju muzyka spotka się z zainteresowaniem ze strony ustro
niaków. Obawy okazały się nieuzasadnione, ponieważ muzyki cerkiew
nej przyszło posłuchać prawie 600 osób. Ks. J. Szurbak nawiązał bar
dzo  dobry  kontakt  z  publicznością,  informował  z jakiego  okresu  po
chodzą  wykonywane  pieśni.  Repertuar  prezentowany  przez  chór  jest 
bardzo  urozmaicony.  We wtorek  wysłuchamy  głównie  kolęd  i  pieśni 
religijnych, ale być może, w myśl stwierdzenia księdza Szurbaka  wy
powiedzianego podczas ubiegłorocznej wizyty w Ustroniu, że nie samą 
poezją człowiek żyje, wysłuchamy też lżejszych utworów. Bilety w ce
nie  5  zł  można  kupić  w  Wydziale  Kultury  UM,  Centralnej Informacji 
Turystycznej oraz na parafiach ewangelickiej i katolickiej.  (mn) 

PANIE DO  LEKARZ A 
Jednym z lekarzy specjalistów, do którego w myśl nowych zasad,  udać 

możemy  się  bez skierowania jest  ginekolog.  W przychodni  na  ul.  Mic
kiewicza  przyjmuje  lekarz  Piotr   Przybyła.  Podpisał  on już  umowę  ze 
Śląską  Kasą  Chorych  i będzie  przyjmował panie,  które chcą  skorzystać 
z bezpłatnych  świadczeń  u tego specjalisty. Jako,  że od  1 stycznia  1999 
roku  przestała  obowiązywać  rejonizacja, zarejestrować  może  się w ga
binecie  doktora  Przybyły  każda  kobieta,  bez  względu  na  miejsce  za
mieszkania,  ważne jedynie,  by miała uprawnienia do korzystania  z bez
płatnych  usług służby zdrowia  i mogła je poświadczyć  książeczką  zdro
wia  lub  innym dokumentem.  Również ewentualne  wizyty u  innych  spe
cjalistów  do  których  doktor  P. Przybyła  wypisze  skierowanie,  pobyt  w 
szpitalu  czy  badania  laboratoryjne,  będą  wykonywane  bezpłatnie,  o  ile 
oczywiście  udamy  się do  lekarza,  szpitala  czy  laboratorium  zgodnie  ze 
skierowaniem,  do  jednostki,  która  ma podpisany  kontrakt  ze  SKCh. 

— Wszystkie  badania  i zabiegi  wykonywane  w  tym  gabinecie  dla 
pań  ubezpieczonych  są  bezpłatne  —  podkreśla  P.  Przybyła,  —  żeby 
przyjść do  mnie  niepotrzebne  są żadne  skierowania. 

Gabinet  ginekologiczny  przy  ul.  Mickiewicza  czynny  będzie  w  po
niedziałki,  środy  i  piątki  od  8 do  14,  a  we  wtorki  i czwartki  od  10  do 
16.30.  Rejestrujemy się bezpośrednio  w gabinecie.  (mn) 
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4 a  m  mm.  m Spotkani a z Profesore m 
Rozpłakałam  się  j ak  dziecko,  kiedy  w  Nowy  Rok  usłyszałam 

wiadomość  o  śmierci  Profesora  Stanis ława  Hadyny.  Darzyłam 
go  ogromnym  szacunkiem,  darzyłam  go  podz iwem  i uznaniem  za 
j ego  dokonania,  ogromną  wiedzę  i rozległość  zainteresowań,  za 
umi łowanie  naszej  c ieszyńskiej  z iemi.  Dzisiaj,  kiedy  nie  ma  go 
j uż  wśród  nas,  chcia łabym  przypomnieć  Profesora  takiego,  j a
kiego  dane  mi  było  poznać. 

Wszyscy  znali  go  przede  wszystkim  j ako  twórcę  Zespołu  Pie
śni  i Tańca  „Ś ląsk"  oraz  j ako  znakomi tego  kompozytora  i  dyry
genta.  Mniej  natomiast  pisało  się  i  pisze  o  nim  j a ko  o  pisarzu  i 
dramaturgu.  Mo j a  fascynac ja  osobą  Stanisława  Hadyny  zaczęła 
się  natomiast  właśnie  od  zafascynowania  j e go  twórczością  lite
racką.  Zainteresowanie  to  zawdzięczam  pani  Hal in i e  Kojmie , 
która  do  połowy  lat  70.  była  k ierowniczką  Bibl ioteki  Zak ładowej 
FSM  na  „Prażakówce".  Zna jąc  mo je  upodobania  czytelnicze,  a 
zwłaszcza  nadzwycza jne  zainteresowanie  starożytną  Grec ją,  po
wiedziała  kiedyś  do mnie:  „Pani  Aniu,  niech  pani  sobie  przeczyta 
W  słońcu  Hellady  Stanisława  Hadyny".  „Hadyny?  Tego  od  Ślą
ska?"    zapytałam  zdziwiona.  „Tak.  Tak,  tego  od  „Śląska".  Je
stem  przekonana,  że  kiedy  pani  przeczyta,  nie  będzie  pani  taka 
zdziwiona,  lecz  zachwycona,  bo  to  bardzo  piękna  ks iążka."    po
wiedziała  pani  Hal ina. 

Książką  byłam  nie  tylko  zachwycona,  ale wręcz  olśniona!  Nie
które  j ej  fragmenty  czytałam  po  ki lk a  razy,  zarówno  ze  względu 
na niezwykłą  zna jomość  kultury  starożytnej  Grecji jaką  zawiera
ła,  jak  i  ze  względu  na  przepiękny  bogaty  język  jak im  została 
napisana. 

I  tak  się  zaczęła  moja  fascynacja  twórczością  l iteracką  i  nie
zwykłą  osobowośc ią  Stanis ława  Hadyny.  Naturaln ie  efektem  tej 
fascynacji było postanowienie  przeczytania  wszystkich  jego  utwo
rów  l i terackich.  Czyta łam  więc  po  kolei  Niezatarte  ślady,  W  po
goni  za  wiosną,  Na podbój  kontynentu,  Pod  niebem  Allacha, 
Droga  do  hymnu,  Gdzie  niebo  z ziemią  graniczy  i  Dwa  ognie. 
Tematyka  tych  ks iążek, jak  j uż  można  się  z  samych  tytułów  do
myślić,  była  bardzo  różna.  Od  biograf ii  Chopina  poprzez  repor
taże  l i terackie  z  tourne  „Ś ląska"  po  różnych  kontynentach  nasze
go  globu,  po  Wielką  Rewoluc ję  Francuską,  że  nie  wspomnę  j uż 
po  raz  wtóry  o  wątku  kultury  starożytnej  Grecj i,  której  Profesor 
był  nie  ty lko  wielk im  znawcą,  ale  i wielb ic ie lem.  Łączy ło  nato
miast  wszystkie  te  książki  j edno    przepiękny  język,  którym  zo
stały  napisane  i  ogromna  erudycja  wyz iera jąca  z  każdej  prawie 
stronicy.  Z  niedościgłym  mistrzostwem  umiał  operować  s łowem, 
z  mist rzostwem  równym  tylko  j ego  kompozyc jom  muzycznym. 
W  zależności  od  tego  o  czym  pisał,  raz j ego  słowa  brzmiały  jak 
struny  harfy,  innym  znów  razem  zachwycały  syntetyczną  zawar
tością,  miały  j akby  wagę  def in ic j i. 

N igdy  nie  udało  mi  się  natomiast  przeczytać  ani  zobaczyć  na 
scenie  napisanych  przez  niego  w  języku  angielskim  dramatów: 
Błogosławieni  pokój  czyniący  oraz Zdruzgotane  sny.  Nie  udało 
mi  się  nawet  ustalić,  czy  w  ogóle  zostały  przet łumaczone  na  ję
zyk  polski.  Pierwszy  z  nich,  a  mianowic ie  Błogosławieni  pokój 
czyniący    to  dramat  wyróżniony  w  konkurs ie  U N E S CO  o  życiu 
Mahatmy  Gandhiego.  Drugi  natomiast  Zdruzgotane  sny  to  rów

,Śląsk" śpiewem  pożegnał swojego Profesora.  Fot. K.  Marciniuk 
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nież  nagrodzony  na  Międzynarodowym  Biennale  Teatralnym  w 
USA  w  1972  r. dramat  osnuty  na  życiu  i działalności  murzyńskie
go  pastora  Mart ina  Lutera  Kinga. 

Dramaty  te,  m imo  iż  uzyskały  wysokie  wyróżnienia  na  arenie 
międzynarodowej,  w  prasie  polskiej  przeszły  prawie  zupełnie  bez 
echa.  Pamiętam,  że  zaledwie  w  jednym  tytule  prasowym  znala
złam  malutką  wzmiankę  o  tym  wielkim  sukcesie  l i terackim  Sta
nis ława  Hadyny.  Był  to  bowiem  okres,  kiedy  koło  Profesora  pa
nowała  zmowa  milczenia  i został  odsunięty  od  utworzonego  przez 
niego  Zespołu  na  przeszło  20  lat! 

M i m o ,  że  wszys tk ie  p rzeczy tane  p rzeze  mnie  ks iążki  twór
cy  „ Ś l ą s k a"  ba rdzo  mi  się  podoba ły,  na jba rdz iej  b l iska  mo je
mu  sercu  pozos ta ła  ks iążka  W  słońcu  Hellady.  Dość  pow ie
dz ieć,  że  k iedy  w  1975  r.  po jecha łam  po  raz  p ie rwszy  do  Gre
cj i    ks iążka  ta  w ę d r o w a ła  razem  ze  mną,  zaś  o  każdym  ze 
z w i e d z a n y ch  miast  czy ta łam  w  n iej  odpow iedni  f r agment  w 
u jęc iu  S tan is ława  Hadyny. 

W  dwa  lata  później,  kiedy  pracowałam  już  w  bibl iotece  FSM 
w  Prażakówce,  postanowi łam  zaprosić  mo jego  ulubionego  pisa
rza  na  spotkanie  autorskie.  Zdobyłam  numer  telefonu  do  j ego 
krakowskiego  mieszkania  i z b i jącym  sercem  zadzwoni łam.  Pro
fesor  był  n ieco  zaskoczony  moim  te lefonem,  powiedział,  że  w 
zasadzie  od  dłuższego  czasu  nie jeździ  na  żadne  spotkania,  ale  na 
moje  usilne  prośby  powiedział,  że  zrobi  wy ją tek  i  przyjedzie, 
zwłaszcza,  że  spotkanie  ma  się  odbyć  na  jego  ukochanej  Ziemi 
Cieszyńskiej  tuż obok  tak  bl iskiej j ego  sercu  Wisły. Termin  usta
lil iśmy  na  1 września  1977  r.  Nie  ukrywam,  że  miałam  wielką 
t remę  przed  spotkaniem  z  tak  wybitną  osobowością.  Przyjechał 

na 2 godziny  przed  ustaloną  godziną,  przywital iśmy  się  i moja 
trema  znikła  bez  śladu.  Jak  wszyscy  ludzie,  którzy  naprawdę  coś 
z  sobą  reprezentują,  był  naturalny,  skromny  i bardzo  miły.  Opo
wiadał  przepięknie  o  c iekawych,  n ieznanych  epizodach  w  czasie 
występów  „Śląska",  o  tym  co  aktualnie  komponował  i  pisał,  o 
tym  co  go  bolało,  a  więc  o  odsunięciu  od  Zespołu  a j a  słucha
łam  zafascynowana,  od  czasu  do czasu  pytaniami  prowokując jego 
dalsze  wypowiedzi.  Dwie  godziny  upłynęły  zbyt  szybko,  po  nich 
nastąpi ło  spotkanie  z  czytelnikami. 

Byłam  tak  zafascynowana  i  podekscytowana  naszą  rozmową 
przed  właściwym  spotkaniem,  że  z  samego  spotkania  niewiele 
jeszcze  dzis iaj  pamiętam.  Przypominam  sobie  tylko,  że  opowia
dał  o  niektórych  f ragmentach  książki  dotyczących  postaci  Igna
cego  Paderewskiego,  która  wyszła  drukiem  4  lata  później  pod 
tytułem  „Droga  do  hymnu".  Pamiętam  też,  że  obiecał  mi  wów
czas  przy jechać  powtórnie  do  Ustronia  ujęty serdecznym  przyję
ciem  i wyrazami  sympatii jakich  nie szczędzili  mu  uczestnicy  spo
tkania.  Niestety,  do  następnego  spotkania  z  różnych  powodów 
j u ż  nie  doszło.  Spotkałam  natomiast  Stanisława  Hadynę  na  pre
lekcji  zorganizowanej  przez  Towarzystwo  Przyjaźni  Polsko    In
dyjskiej w Cieszynie.  Dzielił  się wtedy  z nami  wrażeniami  ze  swo
j e go  pobytu  w  Indiach,  które  uczyniły  na  nim  ogromne  wrażenie. 

Bezpośrednio  po  tym  spotkaniu,  które  odbyło  się  w  rok  lub 
dwa  po spotkaniu  ustrońskim,  podeszłam  do  Profesora, a on  uprze
dza jąc moje  pytanie  powiedział:  „ N i e ch  mi  pani  przypomni  skąd 
się  znamy,  bo  cały  czas  i lekroć  spojrzałem  na  panią  próbowałem 
sobie  bezskutecznie  przypomnieć".  Rozmawia łam  wtedy  nieste
ty  po  raz  ostatni  ze  Stanis ławem  Hadyną.  Rozmowa  nasza  nie 
była  zresztą  zbyt  długa,  ponieważ  cała  kole jka  ustawiła  się  żeby 
zamienić  z  nim  chociaż  ki lk a  słów.  Następnym  razem  zobaczy
łam  Profesora  dopiero  na  wielkim  uroczystym  koncercie  kolęd  w 
styczniu  1990  r.,  który  odbył  się  w  kościele  ewangel ick im  w  Wi
śle.  Na  koncerc ie  tym,  który  zaszczyci ło  wiele  osób  zarówno  ze 
świata  kultury jak  i pol i tyki ,  została  też  ogłoszona  decyz ja  Stani
sława  Hadyny  o j ego  powroc ie  do  „Śląska".  Pamiętam,  że  aż  mi 
dech  zapar ło  po  usłyszeniu  tej  wiadomości.  Profesor  miał  j uż 
ukończone  70  lat  (!) ,  zaś  od  swojego  ukochanego  zespołu  odsu
nięty  był  ponad  20  la t . ..  i wiele  się  w  tym  czasie  zmieni ło! 

A jednak  był  to  udany  powrót,  chociaż  zapewne  bardzo  trudny 
dla  Stanisława  Hadyny.  Czegóż  to  się  jednak  nie  robi  dla  naj
większej  miłości  swo jego  życia,  a  taką  na  pewno  dla  Profesora 
był  Zespół  Pieśni  i Tańca  „Ś ląsk". 

Odszedł  od  nas,  ku  powszechnemu  żalowi  i w  naszym  mnie
maniu  zbyt  wcześnie,  by  komponować  swoje  kantaty  i pieśni  dla 
n iebiańskich  teraz  wykonawców.  Spuścizna,  którą  po  sobie  zo
stawił,  będzie  na  zawsze  najwspania lszym  pomnik iem  Stanisła
wa  Hadyny  i  nie  pozwoli  po tomnym  zapomnieć  o  tym  wielkim 
synu  Ziemi  Cieszyńskie j.  Ann a  Guznar 



Fili a Liceum  Ogólnokształcą
cego  im  M.  Kopernika  miesz
cząca  się  przy  Rynku,  choć  w 
centrum,  funkcjonuje w  naszym 
mieście  trochę  na  uboczu.  O 
młodzieży  tam się uczącej  moż
na  powiedzieć  jedynie,  że  tam 
chodzi  do szkoły. Swej  obecno
ści  nie  zaznaczają  ani  na  miej
skich  imprezach  kulturalnych, 
ani  na  sportowych,  nie  mówiąc 
j u ż  o  własnych  inicjatywach. 
Poszczególni  uczniowie  są  ak
tywni,  piszemy  o  nich,  jednak 
jako młodzież z  liceum są  raczej 
nieznani. 

Od  września  fili a ma  nowego 
k ie rown ika.  W  zas tęps tw ie, 
przebywającej na  urlopie  zdro
wotnym  Hal iny  Prochaczek, 
funkcję kierownika  pełni  liczą
cy 39 lat Grzegorz Ząbek. Uro
dzony  w  Tarnowskich  Górach, 
od  s z e s n a s t e go  roku  życ ia 
mieszka na Śląsku  Cieszyńskim. 
Jest  absolwentem  LO  im.  Ko
pernika  w  Cieszynie,  następnie 
kończy matematykę  na  Uniwer
sytecie Śląskim. Przed  objęciem 
funkcji kierownika  filii  LO  uczył 
w „Koperniku"  matematyki. 

— Było to nowe miejsce pra
cy. Uczyłem w Cieszynie, Sko
czowie, ale w Ustroniu nie pra
cowałem, było więc to dla mnie 
zupełnie nowe otoczenie. Chy
ba  zostałem  zaakceptowany. 
Młodzież,  którą  tu  zastałem, 
nie  różniła  się  pod  względem 
zachowania  od tej  z Cieszyna 
—  mówi  o  swych  pierwszych 
wrażeniach  w  Fili i G. Ząbek. 
Obecnie przenosimy salę kom
puterową, wymieniamy sprzęt 
na  nowocześniejszy,  są  też 
drobne  naprawy,  malowanie 
w  ramach  skromnych  możli
wości  finansowych. 

Do  końca  roku  planowanych 
jest  jeszcze  kilk a  drobnych  in
westycji,  m.in.  doprowadzenie 
do  porządku  otoczenia  szkoły, 
przede  wszystkim  ogrodzenia, 
które  na  pewno  nie  ma  wiele 
wspólnego  z  estetyką.  Kierow
nik  liczy  na  współpracę  z  wła

Fot.  W.  Suchta 

WIZERUNEK FILII 
dzami  miejskimi,  szczególnie 
przy remoncie boiska do  koszy
kówki,  z  którego  korzysta  mło
dzież z całego Ustronia. Na  tym 
właśnie  boisku  corocznie  roz
grywane  są  turnieje  koszyków
ki  na asfalcie  „Beton". 

Cały czas jestem w trak 
cie  procesu  integracyjnego, 
budowania  ich  osobowości, 
żeby  mogli się pokazać — od
powiada  G.  Ząbek,  gdy  pytam 
dlaczego  młodzież  z  fili i  w  ża
den  sposób  nie  zaznacza  swej 
obecności  w  mieście.  —  Naj
pierw  robimy  to  w  szkole  by 
się czuli pewnie, szanowali się, 
by szkoła  nie była tylk o miej
scem przypadkowego spotka
nia. Trudn o mówić w szkole o 
rodzinnej   atmosferze, ale po
winni się tu czuć pewnie. Gdy 
powstanie w szkole dobra  at
mosfera, wtedy może przenie
sie się to na zewnątrz  i zaczną 
się pokazywać. Może będzie to 
ciekawe  powitanie  wiosny, 
może coś  innego, ale  przecież 
ja sam tego nie zrobię. Trzeba 
tu także chęci młodzieży, bo to 
nie  nauczyciele  mają  topić 
Marzannę.  Już  coś  takiego 
może pokazać środowisku, że 
istniejemy. Planów oczywiście 

może  być  wiele,  ale  problem 
tkwi  w  zaangażowaniu  mło
dzieży.  Dodatkowo  nie jest  to 
tylk o młodzież z Ustronia, ale 
także  z  innych  miast.  Do  „ 
jeżdżają  z  Koniakowa,  Bren
nej, Skoczowa, Cieszyna. Sam 
jestem  osobą  dojeżdżającą  i 
wiem jak jest  to absorbujące. 
Osoby  będące  na  miejscu 
mogą  poświęcić więcej   czasu, 
natomiast gdy uczeń dojeżdża, 
myśli o tym, żeby jak najszyb
ciej  dostać się do domu, bo tra
ci w ciągu dnia  przynajmniej 
półtorej   godziny  na  dojazdy. 
Ja  ze  swojej   strony  będę  się 
starał, żeby oni się pokazali, że 
tu się uczą, że są, żeby zmienić 
wizerunek filii.  Nie jest tajem
nica, że wiele osób nie związa
nych  na  co  dzień  z  filią   nie 
mówi  o  niej   najlepiej.  Często 
wynika  to z niewiedzy. Ja jed
nak chciałbym, aby takie opi
nie nie pojawiały  się.  Ucznio
wie  powinni  być  dumni  ze 
szkoły,  do  której   chodzą.  Po
winni wysoko nosić głowę i ze 
spokojem  mówić  każdemu: 
„Chodzę do filii". 

Fili a jest  małą  szkołą,  w  któ
rej można  bardzo  dobrze  kszta
łcić.  Tu  łatwiej  uporać  się  z 

wszelkimi  problemami  wycho
wawczymi.  Chyba nie  wszystko 
zależy od nastawienia  młodzieży. 

To prawda. — mówi  kierow
nik — W dużej   szkole,  każdy 
uczeń jest anonimowy. Tu jest 
osobowością. Jest szansa stwo
rzenia grupy, gdzie wszyscy się 
znają. Wszyscy musimy się to
lerować, tworzyć jedną wspól
notę.  Pilnujemy  razem  po
rządku  i nie  ma  anonimowo
ści. Nie może dochodzić do sy
tuacji , że ktoś coś zrobił i nikt 
nie wie kto. 

Pytam  też  czy  w  porównaniu 
z  innymi  szkołami  jest  większa 
solidarność wśród  uczniów filii ? 

— W tych samych granicach 
wyjaśniaG.  Ząbek—Jestem 

tu  dopiero  cztery  miesiące,  a 
proces  utożsamiania  się  ze 
szkołą  jest  jednak  dłuższy.  Z 
drugiej   strony  w  tej   szkole 
każdy jest jednym ze stu trzy
dziestu, a nie jednym z ośmiu
set uczniów. Jest nas mało i po
winniśmy  czuć  się  zupełnie 
inaczej   niż  w  wielkim  molo
chu, gdzie jest całkowita  ano
nimowość  i nikt na nikogo nie 
zwraca uwagi. TU powinna pa
nować zupełnie inna atmosfera. 
Trzeba ją jednak stworzyć. 

Wprowadzenie reformy oświaty 
może doprowadzić do likwidacji 
„ogólniaka" w Ustroniu.  Wszyst
ko  wyglądałoby prościej  gdyby 
była to samodzielna szkoła. Nie
którzy  twierdzą  że pożądane  w 
Ustroniu byłoby liceum o profilu 
odpowiadającym potrzebom mia
sta. Nowy kierownik filii  pytany o 
zdanie w tej sprawie woli jedno
znacznie się nie wypowiadać. Ar
gumentem przeciw samodzielności 
tej  szkoły  ma  być  mała  liczba 
uczniów, która sprawia,  że zbyt 
mało nauczycieli pracowało by tu 
na pełnych etatach.  Wydaje sięjed
nak, że chętnych do pracy w liceum 
w Ustroniu,  nawet na niepełnych 
etatach by nie zabrakło, a solidnie 
wykształconych  ludzi  mogących 
dobrze nauczać chyba w Ustroniu 
nie brakuje.  (ws) 

FERIE W  SZKOŁAC H 
W  Szkole  Podstawowej  Nr  1 od  25  do  28  stycznia  od  9.00  do 

12.00  odbędą  się  zajęcia  sportowe,  podczas  których  będzie  można 
pograć  w koszykówkę,  a  także  zajęcia  plastyczne.  Natomiast  od  25 
do  29  stycznia  od  9.00  do  12.00  nauczyciele  wyjdą  z  uczniami  na 
świeże  powietrze  i jeśli  tylko  dopisze  pogoda,  pojeżdżą  na  nartach. 

W  szkole  Podstawowej  Nr  2  od  25  do  29  stycznia,  od  9.00  do 
11.00,  królować  będzie  siatkówka  oraz  tenis  stołowy.  Pingpongiści 
będą  mogli  grać  także  od  1 do  5  lutego,  od  9.00  do  11.00.  Zwolen
nicy  innych  dyscyplin  również  w  tych  godzinach  będą  mogli  poru
szać  się  na  sali  gimnastycznej. 

Ofertę dla  dzieci  i młodzieży  przygotowało  także  Ognisko  Pracy 
Pozaszkolnej,  które  w  czasie  ferii  od  10.00  do  15.00  prowadzić 
będzie  zajęcia  w  Prażakówce.  Odbędzie  się  konkurs  plastyczny, 
odkryte  zostaną  talenty  muzyczne,  będzie  też m.  in.  mini  lista  prze
bojów,  wycieczka  do  Muzeum  w  Wiśle,  wyjazd  na  basen. 

W czasie  ferii, od  10.00 do  12.00, można też odwiedzać Oddział  Mu
zeum  „Zbiory  Marii  Skalickiej",  gdzie  zorganizowane  zostaną  zajęcia 
plastyczne.  Dzieci  muszą  jednak  przynieść  własne  materiały.  (mn)  Czy  będziemy  mieć  białe  ferie?  Fot.  W.  Suchta 
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POMOC DLA UKRAINY 
Na  Śląsku  Cieszyńskim  mieszka  wielu  ewangel ików.  Wśród 

nich  są też  tacy,  którzy  prócz  uczestnictwa  w niedzielnych  nabo
żeństwach,  spotykają  się po domach  w małych  grupach, w  gronie 
przyjaciół,  aby wspólnie  czytać  Bibl ię,  modl ić  się o  siebie na
wzajem  oraz o wiele  spraw  bieżących,  dotyczących  kościoła,  roz
woju  ewangel ii  w  świecie.  W  połowie  l istopada  jedna  z  takich 
grup  w  Wiśle  Mal ince  studiowała  list  apostoła  Pawła  do  Rzy
mian.  Kiedy w  15 rozdziale  przeczytali  o tym, jak  ówczesne  zbo
ry w Macedononii  i Achaji  postanowi ły  przesłać  pomoc  dla  bied
nych w Jerozol imie,  coś  ich  tknęło.  Przecież jeszcze  nie  tak  daw
no  temu,  kiedy  u nas  było  dosyć  ciężko,  otrzymal iśmy  wiele po
mocy  od wierzących z Zachodu,  teraz  może  nasza  kolej na to, by 
pomóc  innym.  Postanowili  coś w tej  sprawie  zrobić. 

Ki lk a  dni później  przyszli  do nas (razem  z żoną  pracu jemy w 
organizacji  misy jnej:  Bibl i jn e  Stowarzyszenie  Misy jne)  z  pyta
niem,  czy wiemy  o  ludziach,  którzy  są w  potrzebie.  Kilk a dni 
wcześniej  otrzymaliśmy od przyjaciół z Węgier  informację o tym, 
że na dalekiej  Ukrainie  była  straszna  powódź.  Myśli  mojej  żony 
natychmiast  pobiegły  w  tamtą  stronę  ... Tak zrodził  się pomysł, 
aby  zorganizować  pomoc  dla of iar  powodzi  na Ukrainie.  Wielu 
naszych  zna jomych  natychmiast  podchwyci ło  tę myśl.  Na  spo
tkaniu  Społeczności  Ewangelickiej  w  Ustroniu  zebrano  pierwszą 
ofiarę na powodzian.  Do  biura  BSM  ludzie  zaczęli  znosić  odzież i 
pieniądze na zakup  lekarstw  i żywności.  Do  akcji  włączył  się  zbór 
Kościoła  Wolnych  Chrześcijan  w Bielsku   Białej  oraz  wiele  osób 
ze  zborów  zielonoświątkowych.  Na apel  o pomoc  odpowiedziało 
kilk a  firm, między  innymi  Stacja  Benzynowa  „Kowalczyk"  Petrol 
w  Ustroniu,  f irma  „APM "  z  Bielska    Białej,  f i rma  „ArtChem", 
f irm a „Kubala" z Ustronia  i wiele  osób  indywidualnych. 

Księża  ewangel iccy  z  Wisły  Mal inki ,  Czarnego  i  Jawornika 
wspomnieli  o akcji  pomocy  na niedzielnych  nabożeństwach.  W 
ciągu  dwóch  dni ludzie  przynieśli  tyle  darów,  że pojawił  się  pro
blem  logistyczny   jak  my to przewieziemy  na Ukrainę?  Zaistnia
ła  potrzeba  wynajęc ia  TIRa!  Al e skąd  go wziąć?  Dzwoni l iśmy 
do kilk u  fir m spedycyjnych.  Kiedy  słyszą  hasło  „Ukraina" od razu 
mówią,  że nie po jadą,  wolą,  aby samochody  stały  w tym  czasie 
na  bazie, niż jechały na Ukrainę.  Czas  nieubłagalnie  leci  naprzód. 
Zapowiada ją  opady  śniegu.  Rząd  Ukrainy  dał  z ielone  świat ło  dla 
pomocy  humani tarnej  do  10 grudnia.  Czy zdążymy  przed tym 
terminem  i zapowiadanymi  śniegami?  Powoli  ogarnia  nas znie
chęcenie.  Jednakże  ufamy,  że jeśli  cały  ten  pomysł  powstał  z 
Bożego  natchnienia,  to transport  też  się  znajdzie. Zamiast  dzwo
nić po spedycjach,  zaczynamy  się modl ić. 

Załatwiamy  lekarstwa.  Zna jomy  lekarz  Tadeusz  Recman   robi 
spis  lekarstw,  które  mogą  być  potrzebne  w przeziębieniach, za
paleniach  oraz  zatruciach  układu  pokarmowego.  Szefowa  apteki 
na  Manhatanie,  pani  Halama,  pomaga  nam  kupić j e  po cenie  hur
towej,  doda je  sporo  lekarstw  od siebie.  W hurtowni  „Standard" 
kupu jemy  termowentylatory,  o które  prosili  z Ukrainy.  Dosta je

MUZEUM  ZAPRASZ A 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza na „Wieczór  włoski 

w  Muzeum",  który  odbędzie  się 29 stycznia  (p iątek) o godz. 17. 
W  programie:  wernisaż  wystawy  fotografii artystycznej  Pier  Pablo 
Strony,  f i l m  v ideo  z Włoch,  degustacja  pizzy  włoskiej. 
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my  upust z ceny  hurtowej. W hurtowni  ArtChem  kupujemy  ćwierć 
tony  środków  czystości,  z czego  sporą  część  stanowił  dar  właści
ciela  hurtowni,  pana  Leszka  Sikory.  Nadal  nie mamy  trasportu... 

W  środę w południe  zagląda do biura  „przypadkowo"  zna jomy 
z  Fundacji i Agape  w Wiśle.  Radzi  nam  zadzwonić  do Radia  Ka
towice.  Tak  też czynimy.  Redaktor  zachęca  nas do  zredagowania 
faksu  z  apelem  o  pomoc.  Radio  Katowice  rzeczywiście  nadaje 
apel.  W odpowiedzi  na apel  radiowy  w piątek dzwoni  jeden  czło
wiek  z Bielska,  właściciel  f i rmy  spedycyjnej, mówiąc  że jest  go
towy  jechać. 

Jednakże  przyjaciele  również  szukali.  Jeden  z  nich  dotarł  do 
Mariana  Czapki,  szefa  f i rmy  Unitrans  w Skoczowie,  który  zgo
dził  się dać  jedną  c iężrówkę  do naszej  dyspozycj i,  ale bez kie
rowcy.  Znowu  te lefony  do zna jomych    szukamy  kierowcy  z II 
kategorią  prawa jazdy.  Pierwszy  telefon do pana  Rudka  Cieślara 
z Wisły   jest  gotów jechać   kiedy?   natychmiast!   dobrze,  tylko 
zamienię  się z k imś  w  pracy.  Kierowca  choć  nigdy  nie przekra
czał  granicy  c iężarówką,  jest  gotów  jechać.  Dzięki  Bogu! 

Taj  więc j uż  w czwartek  po południu  ruszamy  z bazy  Unitran
su,  najp ierw  do Malinki ,  potem  do Czarnego  i na końcu  do Ja
wornika.  Ośmiometrowa  paka  ciężarówki  jest  j uż  prawie  pełna, 
kiedy  pod jeżdżamy  pod Sezam,  gdzie  kupujemy  tonę  cukru, pół 
tony  mąki,  kaszę,  makaron,  zupy,  czekoladę  dla dzieci    łącznie 
prawie  dwie  tony. 

Jeszcze  późnym  wieczorem  ładujemy  towar  zgromadzony  w 
biurze.  Niestety  nie wszystko  udało  się załadować.  Ciężarówka 
okazu je się za mała.  Szkoda,  że nie mamy  większej...  Do późnej 
nocy  pan Andrzej  Wiórkowski  pomaga  nam w  przygotowaniu 
dokumentów  dla służb  celnych. 

Dobrze,  że wcześniej  zgodzi li  się jechać  swoim  busem  Piotr  i 
Paweł  Bruzdowie  z  f i rmy  Pablo  Reklama.  Na ich busa  ładujemy 
lekarstwa,  środki  czystości  oraz  termowentylatory.  Czy  pozosta
nie  jeszcze  miejsce  dla osób  towarzyszących?  Okazało  się,  że 
tak,  choć  kilk u  ochotn ikom  musiel iśmy  odmówić. 

W  czasie  załadunku  towaru w Wiśle  Czarnem  spotykamy  jesz
cze  jednego  kierowcę,  który  jeździł  kilk a  lat TIRem  na  trasach 
międzynarodowych    pana  Janusza  Cieślara.  Kierowcy  szybko 
dochodzą  do  porozumienia   na Ukrainę  zamiast  Rudka  pojedzie 
j e go  kuzyn  Janusz.  Tak  więc  sprawa  została  w  rodzinie. 

W  piątek  rano  załatwiamy  ostatnie  sprawy   ponadto  pan  Zby
szek  Szklorz  z Goleszowa  daje  nam do dyspozycji  swój  telefon 
komórkowy   przydał  się  wielokrotnie   oraz  używany  grzejnik  
też  się  okaże  pomocny.  Wyruszamy! 

W  piątek w południe,  t j . 4 grudnia,  w biurze  BSM  w  Ustroniu 
spotkali  się  ci,  którzy  mieli jechać  z darami  na Ukrainę: j ako  kie
rowca  TIRa  Janusz  Cieślar (z Czarnego),  któremu  miał  towarzy
szyć  Mirek  Wisełka  (z Malinki) ,  busem  kierował  Piotr  Bruzda (z 
Ustronia),  pasażerami  byli j ego  brat  Paweł  (z Jawornika),  Daniel 
Pilch  (z Czarnego)  oraz  piszący  ten tekst.  Przed  wyruszeniem 
modl imy  się o Bożą  opiekę  nad nami. 

Na jp ierw  jedz iemy  do bazy  Unitransu  po ostatnie  instrukcje i 
dokumenty,  potem  do Urzędu  Celnego w Skoczowie,  aby  dokoń
czyć  formalności  z dokumentami  celnymi.  Spotykamy  się z  ser
decznością  i życzl iwością.  W końcu,  około  16.30,  ruszamy  przez 
Kraków,  Tarnów,  Jasło, do przejścia granicznego w Barlinku. Pod 
Krakowem  łapie  nas  śnieg,  który  odtąd  będzie  nam  j uż  towarzy
szył  przez  całą  drogę.  Jerzy  Marco l 

(ciąg  dalszy  w następnym  numerze) 

Wnętrze domu,  który  się ostał.  Widoczny  ślad  dokąd  sięgała  woda. 
Fot.  J.  Marcol 
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Zniszczone  domostwo  cygańskie.  Fot.  J.  Marcol 



In  memoriam Marianowi Żyle 
Płomień  strawi  malowane  dzieje, 
Skarby  mieczowi  spustoszą  złodzieje, 
Pieśń ujdzie  cało. 

Tak  się zwykle  ocenia wielkość  i wartość  utraconej  sztuki.  Tu  też 
pieśń  uszła  cało,  tyle  że j uż  nie  ma  pieśniarza.  Al e  pełno  tej  pieśni 
dookoła,  gdyż  odbi jają  jej  echo  beskidzkie  gronie,  jodły  jodłom, 
smreki  smrekom,  potężna  Czantoria  śpiewa  kantatę  i wzniosłe  ora
torium,  a wtóruje jej  wdzięcznie  Równica  cieszyńską  pieśniczką. 

W  imię piękna  tworzyłeś.  Drogi  Marianie, jak  grecki  myśliciel, 
kalos  kai  agatos,  p iękno  i dobro,  wzbogaca jące  nas  wszystkich  i 
one  gwarantu ją  Ci  miejsce  w  historii  Ustronia  i w  kulturze  ziemi 
cieszyńskiej.  N i e  byłeś,  co  prawda,  Przyjacielu,  naszym  człon
kiem,  nie  byłeś  tylko  formalnie,  bo  jakże  można  inaczej  ocenić 
Twoje  dzieło  płynące  z  serca,  godnie jsze  i  ładniejsze  ponad  to, 
co  się  składa  na  umi łowanie  piękna.  Dałeś  bowiem  z  siebie  o 
wiele  więcej  niż  mogłyby  nakładać  na  Cię  zawołania  statutowe. 

Jakże  Cię  będzie  brakować  na  ustrońskiej  i c ieszyńskiej  estra
dzie,  gdy  rozlegną  się  dźwięki  beskidzkiej  pieśniczki.  Któż  wte
dy  ożywi  zgrabnym  i wdzięcznym  ruchem  dyrygenta  całe  bogac
two  naszych  melodii  i poprowadzi  wielki  koncert  tej Ziemi,  Cie
szyńskiej  Z iemi? 

I można  by,  para f razu jąc Norwida,  zapytać:  „Czy  taki  Mistrz!, 
że  gra,  choć  odpycha  ..."  i  odpowiedzieć: 

„An o  taki  Mistrz,  że  prowadzi  chór  pieśniarzy  i  muzyków,  a 
jednak  nie  odpycha  lecz  przygarnia  do  serca". 

Ponoć  ulubieńcy  bogów  umierają  młodo    też  mówi  antyczny 
mędrzec.  Tylko  d laczego?  Pytamy  zwycza jn ie  i po  ludzku,  pora
żeni  tak  nagłą  śmiercią  cz łowieka  w  pełni  sił  twórczych  i  odtwór
czych.  Bo  tworzyłeś,  Drogi  Przyjacielu,  dzieło  wielkie  ku  naszej 
wspólnej  radości  i na  chwałę  Ustroniowi,  który  umi łowałeś  ser
decznie  i pięknie.  Towarzystwo Miłóśników  Ustronia 

POŻEGNANIE  PRZYJACIEL A 
W  Rennerod  w  Westerwaldzie  5  grudnia  ub.  r.  zmarł  wielki 

przyjaciel  Polski,  długoletni  burmistrz  Rehe  Gi in the r   Enners. 
Z j ego  nazwiskiem  związana jest  n iemiecka  akcja  charytatyw

na  „Polenhi l fe  Westerwald".  Jubi leusz  j ej  istnienia  obchodzono 
w  Westerwaldzie  w  sierpniu  1997  r. W  uroczystości  uczestniczy
li  przedstawiciele  władz  lokalnych  i kościelnych  a  stronę  polską 
reprezentował  przedstawiciel  Konsulatu  w  Koloni i .  Ze  specjal
nym  programem  wystąpił  zaproszony  przez  stronę  niemiecką 
Kameralny  Zespół  Wokalny  „Ustroń",  którego G.  Enners  był  wiel
ki m  przyjacie lem  i  darczyńcą. 

Zasługi  G.  Ennersa w  dziedzinie  budowania  tzw. „mostów  przy
jaźn i"  zostały  w  pełni  udokumentowane  i docenione  przez  wła
dze obydwóch  państw  czego  wyrazem  było  przyznanie  wysokich 
odznaczeń  polskich  i  n iemieckich    Krzyża  Kawalerskiego  Od
rodzenia  Polski  i Orderu  Zasługi  ze  Wstęgą. 

Wielka  sztuka  budowania  tej  przyjaźni  miała  swoją  t radycję  
zaczęła  się  j uż  w  1982  roku  w  okresie  stanu  wojennego.  Wtedy 
to  pokonu jąc  n iesprzy ja jące bariery  pol i tyczne  zaczęły  docierać 
do  Polski  t ransporty  leków  i żywności  na  Dolny  Śląsk,  Mazury  i 
ziemię  c ieszyńskąg łównie  dla  Domu  Opieki  Społecznej  w  Dzię
gielowie.  Transporty  nie ominęły  także  Ustronia,  a G.  Enners  prze
bywający co  roku  w  Ustroniu  był  serdecznie  pode jmowany  przez 
mieszkańców  i władze  miejskie.  Był  zachwycony  ludźmi  i  Beski
dami,  ich  urokiem  i  fo lk lorem.  Gdy  przy jeżdżal iśmy  ki lk a  razy 
do  Westerwaldu  na  Jego  zaproszenie  j a ko  burmistrza,  śpiewal i
śmy  Mu  i mieszkańcom  Westerwaldu  cieszyńskie  pieśniczki. 

Został  w  naszej  wdzięcznej  pamięci  j a ko  człowiek  zauroczo
ny  tym  naszym  kawałk iem  Polski. 

Będzie  nam  Go  brakowało,  gdy  zbudowane  mosty  przyjaźni 
stają  się  codzienną  rzeczywistością. 

Stanisław  Niemczyk   prezes  KZW  „Ustroń " 

i i ! 

Koł o  SdRP  w  Ustroniu  zaprasza  swoich  członków  i 
sympatyków na spotkanie, które rozpocznie się o godz.  16.30, 
22 stycznia, w Miejskim Domu Kultur y „Prażakówka" . 

Fot.  W.  Suchta 

NA  ZAWODZI U 
6  stycznia  w  kapl icy  Brata  Alberta  na Zawodzi u po  wieczornej 

mszy  świętej  ustrońska  młodzież,  g łównie  z parafii  na  Zawodziu, 
zaprezentowała  Jasełka.  Występowała  nie  sama  młodzież,  ale 
również  dzieci.  Wiek  wykonawców  wahał  się  od  2  do  24  lat. 
Aniołk i  czyli  na jmłodsi  po  prosu  siedzieli,  starsi  recytowali  i 
przedstawiali  sceny  z  narodzin  Chrystusa. 

Postanowiliśmy zrobić coś, aby mieszkańcy  Ustronia po
przez swój  datek mogli wspomóc dzieło budowy ośrodka dusz
pasterskiego na Zawodziu  — mówi  Daniela Łabuz, która Jase
łka przygotowała.  Skorzystała  głównie  z umiejętności  dzieci,  które 
na  co  dzień  uczestniczą  w  kółku  recytatorskim  w  Szkole  Podsta
wowej  nr 2.  Oprócz  recytatorów  wystąpi li  też  wszyscy  ci,  którzy 
po  prostu  chcieli. 

Nie wszystkie dzieci  potrafi ą cudownie deklamować, ale 
u nas wystąpić  mógł każdy. Młodzież starsza  i studencka  zu
pełnie bezinteresownie wzięła udział w naszych Jasełkach  ra
zem z dziećmi  kilkuletnim i  —  mówi  D. Łabuz. —  Co ważne w 
Jasełkach występują  nie tylk o dzieci z rodzin katolickich, ale 
również z ewangelickich. 

Część  wykonawców  wystąpi ła w  strojach  komuni jnych,  innym 
rodzice  szyli  specja lne  stroje.  Wszystko  wyglądało  bardzo  oka
zale.  Również  rekwizyty  to  zasługa  rodziców. 

Po  raz  pierwszy  wystąpi li  w  Urzędzie  Mie jsk im  i  Mie jsk im 
Domu  Spoko jnej  Starości  22  grudnia.  Szczególnie  występ  u  se
niorów  miał  swój  n iepowtarzalny  kl imat. 

Po  wys tęp ie  w  kap l i cy  na  Z a w o d z iu  ks. Tadeusz  Serwo tka 
wyraz ił  nadz ie ję,  że  Jase łka  będz iemy  mogli  obe j r zeć  rów
n ież  za  rok,  g d yż  z a p r e z e n t o w a ne  w i d o w i s ko  dos ta r czy ło 
wszys tk im  wie lu  wz ruszeń.  M ł o d ym  w y k o n a w c om  gra tu lo
wał  też  ks.  kanon ik  Leopo ld  Z ie lasko.  M łodzi  ar tyści  nagro
dzeni  zosta li  s ł odyczami. 

Scenariusz  Jasełek  opracowała  D.  Łabuz  wykorzystu jąc  wier
sze  Anny  Kamieńskie j,  Jana  Twardowsk iego  i  Kazimierza  Wę
grzyna.  (ws) 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź 
szpachlowa. Grzegorz  Tomaszko, 
tel.  8545402. 

Tynkowanie,  kafelkowanie. 
Tel.  8543786. 

Pilnie  przyjmę  do  pracy  elektro
ników  (również  hobbystów). 
Tel.  8543789. 

Kafelkowanie z długoletnią  prak
tyką. Tel.  8543979. 

Sprzedam  citroena  AX; 1,1; 1990. 
Tel.  8542693. 

Kundelki  oddam  w dobre  ręce. 
Tel.  8542519. 

Zwolenników diety optymalnej dr. 
Kwaśniewskiego  zapraszamy  na 
spotkanie  do  DW  „Zameczek1'  w 
Ustroniu  dnia  29.01.99  o  godz. 
17.30. Tel.  8545149. 

sklep z ekskluzywną 
odzieżą „Second Hand" 

zaprasza na 

ZIMOW Ą 
PRZECENĘ 

od 23 stycznia  do 6  lutego 
ul .  Daszyńskiego  25 

Prace  ogólnobudowlane,  instala
cyjne, wykonywanie glazury.  Wy
cinka drzew  Tel.  8544498. 

Biuro  rachunkowe  z  licencją  ofe
ruje usługi  księgowe  i rozliczenia 
podatkowe po  16. Tel.  8544720. 

Sprzedam  meble  używane. 
Tel.  8543808. 

Sprzedam  fiata  126p;  1989 r. 
Tel.  8542693. 

OSN  „Dąb" w Jaszowcu  zatrudni 
recepcjonistkę  i bufetową z  prak
tyką. Zgłoszenia osobiste w godz. 
914. 

Pilnie  sprzedam  golfa  IT89. 
Tel.  8543789. 

Kupię  dwupokojowe  mieszkanie 
w Ustroniu. Tel.  851  5386 po 20. 

HOTEL PENSJONAT 
<»<» JEJ»  jrTk. JCTfc jrlk. 

zatrudni  osoby 
na stanowiska: 

V kierownik żywienia 
V kelnerka 

Zgłoszenia osobiste w hotelu  od 
poniedziałku  do  soboty 
w  godz.  8.00  15.00 

do dnia  15 lutego  1999r. 
T e l.  8 5 4  3 5  91 

Ustroń Jaszowiec  ul. Wczasowa 90 

SPECJALIST A CHIRURG  ONKOLO G 

lek .  med .  Andrze j  Solar z 
wtorki 1600  1800 

Ośrodek Medycyny Prewencyjnej  i Opieki  Kompleksowej 
Ustroń, ul. Ogrodowa 6 

ZAKRES USŁUG: poradni a choró b piersi , 
diagnostyk a choró b  nowotworowych , 

ambulatoryjn e usuwani e znamio n  i guzó w skór y 

Do  23  stycznia  apteka  „ E l b a"  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Od  23  do  30  stycznia  apteka  „Myś l iwska"  w  Nierodzimiu. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o  godz.  8.00. 

Drużyna  z Ustronia  przed  meczem. 

10  Gazeta Ustrońska 
Fot.  W.  Suchta 

...  i powiatowa  w  trakcie.  Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS  CZEKA 
WYSTAWY 
Muzeum  Hutnictw a  i  Kuźnictw a 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i Kużnictwo  Ustronia. 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  Heczko    wystawa  i  sprzedaż 
prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 

—  Instrumenty  dęte  XX  wieku  z  kolekcji  Mariana  Sieradzkiego 
— Wystawa  rysunków  A.  Mleczki. 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  1 7,  od  środy  do  piątku  9  14.  w  soboty  9  1 3, 
niedziele  10    13. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  8542996 

—  Druki  bibliofilski e  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny: we wtorki  9    18, w środy, czwartki  9 14, w piątki, soboty  9  1 3. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B& K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100,  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  1 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Czynne  codziennie  917. 

IMPREZ Y 
23.1  godz.  19.00 

godz.  16.30 

Program  muzyczno  satyryczny  z  udziałem  Janusza 

Hryniewicza  i Lucjana Czernego.  Bilety  po 25 zł  do 

nabycia w hotelu. Hotel  „Ustroń". 

Wieczór  Muzyki  Cerkiewnej  w  wykonaniu  Chóni 

Męskiego z Warszawy pod dyrekcją ks.  Jerzego Szur

baka. Kościół ewangelicko  augsburski. Bilety w cenie 

5  zł do  nabycia  w  kościołach. Centralnej  Informacji 

Turystycznej oraz w Wydziale Kultury UM. 

Amatorskie  Zawody  Narciarskie  o  Puchar  Ustro

nia  w  s la lomie  g iganc ie  (w  za leżności  od 

warunków  śniegowych).  Ustroń  Poniwiec. 

ul.  Sanatoryjna 7 (baseny),  tel. 8543609,8543534  wew.  471 
Zagubieni  w  kosmosie 
Oczy  węża 
Kilerów  dwóch 
Kilerów  dwóch 
Magiczny  miecz 
Truman  show 
Co  z oczu  to  z  serca 
Kilerów  dwóch 
Kilerów  dwóch 

Nocne Kino Premier  Filmowych 
21.1  22.45  Kilerów  dwóch  (także  o  18.45  i  20.45) 
28.1  22.45  Kilerów 

SPORT 
23.1  godz.  19.00 

KIN O „ZDRÓJ ' 
20.1  18.45 

21.00 
21.1  18.45 

20.45 
2228.1  16.00 
2227.1  18.45 
2227.1  20.30 
28.1  18.45 

20.45 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Polańska 35 
|obok szkoły w Polanie] 
tel. 8543000 



W  akcjji  I.  Szarzeć.  Fot.  W.  Suchta 

życiu bywa, że zmienia się drużyny.  Myślę, że teraz osiągną
łem już jaki ś constans  i będę grał stale w jednym zespole, co 
podobno sprzyja  technice gry. To dość smutne, że nie gra nas 
tutaj  więcej   i mimo starań  nie udało się nam  skompletować 
drużyny z odpowiednią  liczbą zawodników,  tak abyśmy  mo
gli  się zmieniać  podczas  gry. Gdy  więcej  osób zdecyduje  się 
zagrać, w tym  również  redaktor  GU, to będzie  lepiej. Myślę, 
że  zdecyduje  się  pan  wydrukować  to,  że  mimo  propozycji 
drużyny, nie zdecydował się pan wejść na boisko. 

S.  Malinę  zapytal iśmy  dlaczego  tylko on  spośród  radnych  zde
cydował  się  bronić  barw  Ustronia. 

— Podejrzewam,  że młodsi  radni  obawiali  się  konfrontacj i 
na boisku ze starszymi. A to właśnie na młodszych  radnych  li
czyliśmy  w tym  turnieju .  Mówiąc  poważnie,  to na takich  im
prezach nie liczy się najbardziej  poziom sportowy, a chęci uczest
ników. Mimo wszystko powinno się radnych zachęcić do gry. 

W  turnieju  wystąpiła,  obok  kilkunastu  reprezentacji  gmin  po
wiatu  cieszyńskiego,  reprezentacja  Rady  Powiatu.  Wystąpili w 
niej  czterej  mężczyźni  wybrani  do  powiatu z Ustronia:  Andrzej 
Georg,  Karol  Chraścina,  Władysław  Macura  i Lesław  We
rpachowski.  Drużyna  powiatu  skończyła  swój  udział  w  turnieju 
w ćwierćfinałach  gdzie  natknęła  się na  późniejszego zwycięzcę 
drużynę  Skoczowa.  Liczono,  że wypuszczenie  na boisko  starosty 
A .  Georga  wzbudzi  należyty  respekt  u rywali.  Okazało  się,  że 
rywale  z góry  byli  przygotowani  na  takie  niespodzianki  i nie  mia
ły one  wpływu  na  wynik.  Wojsław  Suchta 

SAMORZĄDOWA PIŁKA 
W  sobotę  16  stycznia  w hali  sportowej w Brennej  odbył  się 

Samorządowy  Turniej  Piłki  Nożnej  zorganizowany  przez  Zwią
zek  Komunalny  Ziemi  Cieszyńskiej  i Urząd  Gminy  w  Brennej. 
Od  rana  pięcioosobowe  drużyny  toczyły  zacięte  boje.  Ustroński 
samorząd  wystawił  reprezentację  w  składzie:  Zbigniew  Gluza, 
Jarosław Grzybowski, Stanisław Malina, Maciej  Piechowiak, 
Marek  Piotrowski,  Ireneusz  Szarzeć  i Jacek  Tarnawiecki. 
Niestety już  w  trakcie  pierwszego  spotkania  drużynę  musiał  opu
ścić  nasz  as  atutowy  J.  Grzybowski.  Już  to  pierwsze  spotkanie 
uwidoczniło,  że  przeciwstawienie  techniki  i  f inezji  taktycznej 
prostemu  atletycznemu  przygotowaniu  nie  zawsze  przynosi  po
żądane rezultaty.  Miała ustrońska drużyna  też jeden  poważny  man
kament  tzw.  krótką  ławkę.  Gdy  inni  mogli  się  podczas  spotkań 
zmieniać,  by odpocząć,  nasi  mieli  do wymiany jednego  zawodni
ka,  więc  niektórzy  musieli  grać  mecze  od  początku  do  końca.  W 
innych  zespołach  to  się nie  zdarzało.  Dlatego  szczególnie  w  dru
gich  połowach  spotkań  uwidaczniały  się braki  kondycyjne, a  kon
sekwencją  tego  wszystkiego  były  utracone  bramki  i  przegrane 
mecze  w  grupie z Jaworzem,  Brenną  i Wisłą.  Mimo  wszystko z 
występu  zadowolony  był  zastępca  burmistrza  I. Szarzeć,  który 
przed  rokiem  występował  w drużynie  Skoczowa. 

— Grało  się  wspaniale.  Jestem  tu  już  drugi  raz i muszę 
stwierdzić,  że  z  roku  na  rok gra  się coraz  lepiej.  Tak już w 

Do  piłki  dochodzi  S.  Malina.  Fot.  W.  Suchta 

LIST DO  REDAKCJ I 
Powyborcze  wyjaśnienia 

Przyrzekłem  sobie,  że  na  jakiś 
czas zaniecham  pisania do „Gaze
ty  Ustrońskiej",  gdyż  trzeba  dać 
odpocząć  czytelnikom.  Jednak 
zostałem  wywołany  do  odpowie
dzi,  kiedy  w odstępach  dwutygo
dniowych  ukazały  się trzy  notatki 
dotyczące kampanii  prowadzonej 
przez Unię Wolności. Uważam, że 
większość  postawionych  tam  za
rzutów wynika z przeinaczeń  i nie
zrozumienia  naszych  intencji. 

Po pierwsze,  chcę  wyjaśnić,  że 
prowadzenie  urozmaiconej  i ak
tywnej, a nie  „agresywnej"  kam
panii  jest  wyrazem  szacunku  do 
wyborcy.  Podobnie  jak  wszyscy 
chcemy mieć dobrej jakości  towa
ry,  w  pięknych  kolorowych  opa
kowaniach.  zaopatrzone  w  pełną 
informację, tak  i my staraliśmy  się 
kosztem  olbrzymiej  pracy i środ
ków w podobny sposób  zaprezen
tować naszych kandydatów  miesz
kańcom Ustronia. Wyniki  uzyska
ne  w  mieście  i do  powiatu  (An
drzej  Georg   największa  liczba 
głosów)  i w  Wiśle  (połowa  zdo

bytych  mandatów)  były  tego  wy
siłku  owocem.  Inny  zarzut, że 
Unia  postawiła,  sobie  za cel  opa
nowanie  rządów  w  Ustroniu  jest 
nadużyciem,  bo myśmy  wystawili 
tylko  14 kandydatów  na  24  miej
sca  mandatowe, a inni  obsadzili 
wszystkie. 

Jeżeli  nawiązuje się  do  układu 
w Radzie Powiatu  Cieszyńskiego, 
to  należy  zauważyć,  że  tam  wła
śnie zastosowaliśmy  rozwiązanie, 
które  uwzględniało  wolę  wybor
ców.  To  głosami  radnych  Unii 
Wolności został wybrany na wice
przewodniczącego Rady  reprezen
tant  SLD,  wbrew  stanowisku  na
szego koalicjanta. Ale  podobnego 
rozwiązania  w  Ustroniu  z wice
przewodniczącym  z AWS, o co 
wnioskował  Pan  Emil  Fober,  nie
stety nie można było uzyskać.  I to 
jest  nieuszanowanie  woli  co  naj
mniej  1/3 wyborców  z  Ustronia! 

Pozostała  jeszcze  sprawa 
oświadczenia,  które  tak  zabolało 
panią  Czembor.  Zapewne  zapo
mniało  się  Pani  Emilii ,  że  zgod

nie z uchwałą  Rady  Regionalnej 
Unii  Wolności   w s z y s t k ie 
k o a l i c j e,  mogły zostać zawarte 
tylko  po  ich  zatwierdzeniu  przez 
Zarząd Regionu. O to, by nie pod
pisywać żadnych umów w  imieniu 
Unii  prosiła  także  posłanka  Gra
żyna  Staniszewska  na  ostatnim 
spotkaniu  z UPSem.  Zrobiono 
jednak  inaczej, więc  skąd  to  obu
rzenie. Oświadczenie nie akceptu
jące  zawartej  umowy  koalicyjnej 
było  nieuchronną  konsekwencją 
tego  kroku.  I nie  jest  to  kwestia 
mojego braku  kultury,  ale  sprawa 
dyscypliny  i lojalności. 

Zgadzam  się,  że  radni  z  listy 
UW są  ludźmi  odpowiedzialnymi 
i dlatego  nikt  nie  odbiera  Im  pra
wa  do  zawierania  porozumień i 
sojuszy, ale należało  to czynić  we 
własnym  imieniu. 

Dokonaliście  Państwo  wyboru 

i  mam  nadzieję,  że  wybrany  ko
alicjant  daje  największą  gwaran
cję realizacji  programu,  który  so
bie  nakreśliliśmy.  Mogę  zadekla
rować,  że  zawsze  możecie  liczyć 
na naszą pomoc  jeżeli  taka  będzie 
Wam  przydatna. 

Uważam,  że  wybrana  Rada 
może zrobić dużo dobrego dla na
szego miasta.  W sumie pomijając 
ambicje i osobiste  urazy,  od  któ
rych  nikt  nie jest  wolny,  wszyst
kim nam chodzi o dobro  Ustronia. 

Zdzisław  Kaczorowski 

8543860 

Zapraszamy codziennie  .  
od 11.00 do 21.00  „ r a t l S 

Kierowni k Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ustro
niu  Dobce składa serdeczne podziękowania firmi e  „Marmur 
i Granitwłaściciel  J.  P. Pilch,  Ustroń,  ul. Źródlana  36, 
za przekazanie 30 m2 łupku granitowego na remont posadzek 
w budynku schroniska i szkoły w Ustroniu  Dobce. 

Dziękujemy również Firmie  Budowlanej  Leszka  Zonia  z 
Bielska   Białej  za wyjątkowo szybkie  i solidne  wykonanie 
remontu posadzek w naszym obiekcie.  m: 
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Fot.  W. Suchta 

KRÓTKO ZE SPORTU 
10 stycznia  po raz drugi  odbyły  się „Zawody  o  Puchar  Alpinusa" z 

cyklu  „Beskidzkie  Nadzieje" organizowane  przez  Katarzynę  Szafrań
ską.  W imprezie  wzięły  udział  dzieci  z całego  Podbeskidzia  i  Śląska 
zrzeszone w klubach  narciarskich,  także z Uczniowskiego  Klubu  Spor
towego  „Beskidy" w Ustroniu. Nasi  zawodnicy  zaprezentowali  się  bar
dzo dobrze. W kategorii  roczników  199091  trzecie miejsce zajął Krzysz
tof  Kania, a piąte  Małgorzata  Bożek.  Trzecie  miejsce  zajęła  również 
Aleksandra  Kania w grupie dzieci urodzonych w 1987  i 88 roku.  Wśród 
pięciolatków  i młodszych  narciarzy członkowie „Beskidów" zajęli miej
sca  punktowane.  Warunki  na sztucznie  naśnieżanym  stoku  były  bardzo 
dobre,  organizacyjnie  impreza stała na wysokim  poziomie, a każdy  mały 
zawodnik  otrzymał  nagrodę. Planuje się. że zawody z tego cyklu  odbywać 
się będą co dwa tygodnie. Narciarzy  klubu  ..Beskidy" trenuje Mieczysław 

Wójcik , a sponsorami  są Zuzanna  Bożek  i Urszula  Kania.  (mn) 

10 stycznia na Kubalonce odbył się Międzynarodowy  XII I  Narciarski 
Puchar Edwarda Dudka  i IV Memoriał  Ewy  Dudek.  W zawodach  wzięli 
udział  zawodnicy  TRS  „Siła".  W biegu  głównym  na 20 km pierwsze 
miejsce wśród  mężczyzn  zajął Henryk Gazurek.  wśród  kobiet  również 
zwyciężyła  reprezentantka  ustrońskiej „Siły "  Mari a  Gazurek.  Dalsze 
punktowane miejsca zajęli: Paweł Gorzołka, Stanisław Gorzołka.  Adolf 
Garncarz.  Mari a  Gazurek.  Jacek  Hernik .  Kornel  Kapolka.  (mn) 

Zawodnicy TRS „Siła" potrafią  także świetnie pływać.  W „Zawodach 
Pływackich  Ziemi  Cieszyńskiej",  które  odbyły  się 23 grudnia.  Adolf 
Garncarz  zajął drugie  miejsce na dystansie  50 m stylem  grzbietowym i 
dowolnym oraz trzecie miejsce na 50 m stylem klasycznym.  (mn) 

Piehnie  witam! 
To zaś jo  piszym   Pieter, coch sie wóm łóńskigo  roku  lutował, 

że ni mogym se nóńś jakisi  fretki  zdrzalej  do żyniaczki.  I lak mi
nyl  rok na robocie   dyć przeca  wiycie jaki  to je  na  gospodarce. 
Łojcowie,  dziynki  Bogu, zdrowi,  nalefórt  mie dopalujóm,  cobych 
sie przeca  łożynil. 

Lot o ze sztyry  ty dnie  ty mu by! ech u dochtora  fopatrzić  se  pa
lec, bo żech sie szpat nie poharatol  na cyrku! arce, na/e trzej a tam 
było  kapkę  doczkać.  Bylech  fest  zly,  bo nierod  tak  siedzym po 
próznu.  Nale dziwom sie, a kole mie siedzi  tako stateczno  panicz
ka,  loto  tak na  loko z piyńć  a dwacet  roków. Ni miała  botów  na 
tych  wysokucnych  krómflckach,  ani  farbowanych  włosów, ani 
pazurów  czerwiónych  czy jijołkowych.  Tóż mi sie spodobała  za
roś ki ta potwora.  Zagodołech  jóm  kapkę, jako  to u dochtara   ło 
chorobach  a ło pogodzie.  Łóna  też cos i przerzóndziła,  że krzipie 
i prziszł a po jakisi  łyki. Nale dochtór jóm  zawolol  i tak  skończyła 
sie godka.  Wyszła łod dochtora  i śpiychała  sie naspadek,  tóż ani 
do widzynio  nie  rzekła. 

A za chwile  wyszel  dochtór  i prawi,  że ta paniczka  zabyla na 
sztokerli  rynkawiczki.  Tóż jo  w ty pyndy godóm,  że jich  zaniesym. 
Dochtór  do! mi adrese  a jo  na śćmiywku  bylech śnimi  w  Lipow
cu. Powitała  mie i rada  była żech  nasze! rynkawiczki,  bo sie  już 
starała  kajjich  zapatnościła.  Cosi my przerzóndzili.  Dowiedzio
łech  sie,  że je  swobodno  i miyszko  z łojcami  i żonatym  bratym. 
Tóż jo  do godki  i napytołechjóm  na gościnę,  bo my mieli  zabijać 
szumnego babucia. Mamie sie ta słuszno dynia  spodobała,  a moja 
mamulka je  wybiyrziczno.  Bylech  zaś  loto u ni w chałupie  i jak 
tak dali pujdzie,  to możne  latoś sie lożyniym.  Piszym wóm ło tym, 
bo człowiek  nigdy nie wiy kuj go szczyńści  spot ko. Dybych sie nie 
uciył,  to bych  Gyni  isto nie poznol.  A lo palcu już  nie pamiyntóm, 
jako  to prawióm   do wiesielo sie zagój i. Jak bydzie wiesicl i,  to was 
przeca pozwiym,  ło to sie nie starejcie. 

Szczyńśliwy  Pieter spod  Czantoryji 

PODZIĘKOWANIA 
Właścicielom  f i rm:  Hotel  „Ustroń",  Mokate"  i  „ Inżbud"  za 

znaczną  pomoc  okazaną  szkole  w  1998  roku  serdeczne  podzię
kowania  składa  dyrekcja Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu. 

POZIOMO :  1) ona z wozu.  koniom  lżej..., 4) gdzie  Rzym, 
gdzie  .... 6) dumny  z ogona.  8) koszulka  sportowa. 9) dawny 
grajek,  10) prymitywny  zamek.  II ) list.  informacja,  12)  rze
czywistość.  13) największa wyspa  brazylijska,  14)  „zakaźna" 
rzeka,  15) do pomiaru  czasu  biegaczom.  16) antonim  pozio
mu,  17)  dawna  opłata  drogowa  (wspak),  18)  dziewczynka  z 
elementarza,  19)  jądro + elektrony,  20) skóra na twarzy. 
PIONOWO :  I ) świnia  z Celebesu,  2) pieśń  gondolierów. 3) 
cenny naszyjnik. 4) baza statków kosmicznych. 5) rodzaj kawy. 
6) miasto  kolo  Lodzi, 7) instrument  dęty.  11) przydatna  w la
boratorium,  13) obszar  górski. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  liczbami w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  oczekujemy 
do 30 stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  ŚwiątecznoNoworocznej 
DO  SIEGO  ROKU 

Nagrody  po 50 zł otrzymują:  Lucj a  Dyszlewska  z  Ustronia, 
ul.  Grażyny  6 i Olga  Wisełka  z Ustronia,  ul. Dworcowa 1/3. 
Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWK A 
3 0  zł  3 0 zł 

KRZYŻÓWK A 
3 0  zł  3 0  zł 

KRZYŻÓWK A 
3 0  zł  3 0 zł 
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