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Rozmowa  z księdzem  Sławomirem  Fonfarą 
z parafi i ewangelicko augsburskiej   w  Ustroniu 

i ojcem Tytusem  Piłatem  OP z  Hermanie 
Słyszy się o współpracy Ojca z Księdzem. Jakie były jej   początki? 
K. — Gdy Ojciec Tytus przyszedł do Ustronia przejął prowadze
nie  lekcji religii w  filii  LO po Ojcu  Przemysławie. Nasze  kontak
ty od początku układały się dobrze, teraz podejmujemy się wspól
nych przedsięwzięć. Ostatnio było to nabożeństwo  ekumeniczne 
w kościele  ewangelickim,  innym  razem ja jestem  zapraszany  na 
nabożeństwa  młodzieżowe  w duszpasterstwie  „Schron". 
O.  — Z jednej  strony  są  to msze,  nabożeństwa,  wspólne  czuwa
nia, razem się modlimy, ale też razem spotykamy się na Andrzej
kach, dyskotekach.  Poznaliśmy  się w  filii   LO. Zobaczyłem  księ
dza  Sławka  i  pomyślałem,  że  może  coś  uda  się  razem  zrobić. 
Wtedy się wszystko zaczęło.  Fajną rzeczą  są wspólne  katechezy, 
gdzie młodzież nie boi się rozmawiać na temat tego, co nas łączy, 
ale też o tym,  co nas  dzieli. 
K. — Jest  to  intencja wspólnego  poznania  się.  Wiele  problemów 
wynika z nieznajomości. Prawdę mówiąc ewangelicy nie wiedzą 
na czym polega prawdziwy katolicyzm, a katolicy na czym  ewan
gelicyzm.  W momencie, gdy się czegoś nie zna, nie mogą  dziwić 
pojawiające się  pomówienia. 
Czy  u młodzieży  daje się zauważyć  taką  chęć  poznania? 
O.  — Młodzież  nie  chce  podziałów.  To  dla  nas  obu  i  naszych 
przełożonych  rzecz oczywista. Najpiękniejsze przyjaźnie trwają 
mimo  różnic  wyznaniowych.  Katoliczka  i ewangeliczka  są  dla 
siebie  pełne szacunku,  odwiedzają się, przyjaźnią. 
K. — Nie są to wyłącznie koledzy  i koleżanki z ławy szkolnej, ale 
coraz częściej spotykamy  się razem  w  kościele. 
O — Zobaczyliśmy  rzecz, myślę że istotną dla nas obydwu.  W tej 
chwili najważniejsze jest ocalenie wartości, które dla katolików i 
ewangelików są wspólne. Ocalić wiarę w Chrystusa, ocalić  nasze 
ideały, żeby, jak  to mówi jedna  nasza uczennica  „nie spaprać  so
bie  życia". 
K. — W  problemy  teologiczne  nie  wchodzimy  bardzo  głęboko, 
przede wszystkim dyskutujemy kwestie etyczne, poruszamy  pro
blemy dotyczące współczesnej  młodzieży. 
—  Życie  niesie  ze  sobą  wiele  problemów  i  dotyczy  to  także 
stosunków  ewangelików  i  katolików.  Jak  to  się  przejawia 
wśród  młodzieży? 
K. — Młodzież jest  otwarta na wszelkie spotkania.  Tym co  robi
my, chcemy dać do zrozumienia, aby katolicy nie pojmowali  eku
menii  w  ten  sposób,  iż  ewangelicy  powinni  wrócić  na  łono  ich 
Kościoła, a ewangelicy w ten sposób, że katolicy powinni się zre
formować  odrzucić kult świętych,  czy kult  Maryjny. 
O. — Młode pokolenie nie chce takiego podejścia.  W szkole nikt 
dla  nikogo  nie jest  obcy.  Oni  rozmawiają  o wierze  i to  nie z  po
gardą dla  innego wyznania. Takiej pogardy  nie da się  zauważyć. 
To pokolenie  nie chce podziałów.  Są zupełnie  inni. 
K. — Całkowicie odrzucają stare sposoby myślenia  na te  tematy. 
Jakie wspólne  przedsięwzięcia  podejmujecie? 
K. — Następnego  dnia po wspólnym  nabożeństwie,  razein  «rali
śmy w piłkę.  (cd.  na  str.  2) 

Śnieżnie  i mglisto.  Fot. W.  Suchta 

W  dwóch  dzielnicach  Ustronia  odbyły  się  spotkania  z  miesz
kańcami  poświęcone  wprowadzeniu  w  życie  reformy  oświaty. 
Głównie dyskutowano  nad powołaniem  gimnazjów w Ustroniu i 
związanymi z tym  problemami. 

8  lutego  w  Lipowcu  z  inicjatywy  radnej  Mari i  Tomiczek  od
było się spotkanie, w którym  wzięli  udział: przewodnicząca  Ko
misji Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  Rady  Miejskiej  Emi
lia  Czembor,  naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i 
Turystyki  Urzędu  Miejskiego  Danuta  Koenig,  przedstawiciel 
Kuratorium  Oświaty  Stanisław  Kubicjus ,  przewodniczący  RM 
Emil  Fober,  radni  Jan  Lazar   i Wikto r   Pasterny.  W pierwszej 
części  spotkania  wyjaśniano podstawowe  kryteria  tworzenia  gim
nazjów. Przypomnijmy, że reforma zakłada sześcioklasową  szkołę 
podstawową, później trzyklasowe gimnazjum  i trzyklasowe  liceum. 

— Reforma  oświaty  ma  wiele  dziedzin  i wiele  obszarów — 
mówił S. Kubicjus. — Rozporządzenia  Ministr a Edukacji  Na

(cd.  na  sir.  4) 

SOR 
ONOROWANY 

28 stycznia prezydent Aleksander  Kwaśniewski  udekorował 
profesora Jana Szczepańskiego Krzyżem Wielkim Orderu  Od
rodzenia  Polski. 

Prof. Jan Szczepański urodził się w Ustroniu w  1913 r.  tu  też 
ukończył szkołę podstawową, a następnie gimnazjum w Cieszy
nie.  Do dziś mocno podkreśla swe związki z  naszym miastem  i 
Śląskiem Cieszyńskim. Wyrazem tego jego książka Korzeniami 
wrosłem w ziemią. Jest jednym z najwybitniejszych polskich so
cjologów, autorem  wielu cenionych publikacji. W  latach  1967
70 był prezydentem  Międzynarodowego Stowarzyszenia  Socjo
logicznego. 22 października  1993 r. ustrońska Rada Miejska jed
nogłośnie  nadała  profesorowi  tytuł  Honorowego  Obywatela 
Ustronia. Obecnie prof. J. Szczepański  mieszka w  Warszawie. 
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(cd. ze str. 1) 
O. — Odbyły  się  zawody  sportowe  pomiędzy  duszpasterstwem 
ewangelickim  a katolickim  zakończone wynikiem  1:1. 
K. — Dla ścisłości  to składy były wymieszane. Nie była to  rywa
lizacja między wyznaniami, a zabawa. 
Czyste wspólne działania  obejmują  młodzież wyłącznie z fili i 

O. — Każdy  z nas prowadzi  duszpasterstwo,  grupę  młodzieżo
wą. Do nas, do  Hermanie,  przychodzą  młodzi  ludzie nie tylko  z 
naszej parafii. 
Czy młodzież różnych wyznań uczestniczy we wspólnych  spo
tkaniach  wtedy  tylko, gdy z góry  zapowiada  się, że będzie  to 
spotkanie  ekumeniczne? 
K. — Coś  zaczyna  się  zmieniać.  Ciągle jednak  jest  to  za  mało. 
Chcielibyśmy aby wspólnych spotkań było więcej. Na wspólnym 
nabożeństwie  było  około  80  osób,  w  tym  niewielu  dorosłych. 
Może z czasem  starsi nauczą się czegoś od młodzieży  i wspólne 
działania  nie  będą  rzadkością.  Zachodzące  zmiany  powinni  do
strzegać starsi, widzieć, że coś się zaczyna  zmieniać. 
Sporo jest  działań  ekumenicznych,  na  naszym  terenie  może
my obserwować  j e  praktycznie  przez cały  rok. 
O. — O,  tak. Chciałbym  powiedzieć  o jednej  inicjatywie,  którą 
ludzie zapamiętali.  Było to nabożeństwo ekumeniczne na cmen
tarzu  komunalnym  w dniu  1 listopada.  Wzruszające było  to,  że 
na  twarzach  ewangelików  i katolików  wspólnie  się  modlących 
pojawiły się łzy  radości. 
A jak  można  ocenić  młodzież z  fili i  LO. 
K. — Młodzieży  podobają  się  wspólne  przedsięwzięcia  i  ini
cjatywy, chętnie się angażują, mają do nas duże zaufanie,  uczą 
się  zachowywać  własną  tożsamość  i  rozumieć  innych.  Cho
dzi  o to, aby każdy nawrócił  się w swoim  własnym  wyznaniu, 
a  wtedy  zjednoczymy  się  w  Chrystusie    to  pragniemy  mło
dzieży  przekazać. 
O. — Robiliśmy  w  radiu  Arka  cykl  audycji  młodzieżowych  pt. 
„Jesteśmy  ważni".  W pewnym  momencie  ktoś,  a nie  był  to  mój 

Młodzież nie chce  podziałów.  Fot. W.  Suchta 

pomysł, zaproponował, by zaprosić młodzież ewangelicką z księ
dzem  Sławkiem. 
K. — Pierwsza audycja z naszym  udziałem  dotyczyła  ekumenii, 
dalsze już normalnych  tematów, z naszej  codzienności. 
O. — Taki temat jak przemoc i agresja. Wszyscy, katolicy  i ewan
gelicy, jesteśmy na to narażeni. Problemy reklamy,  bezdomnych, 
kłamstwa,  a  także  nawrócenia,  pokuty,  drogi  do  Boga,  dotyczą 
nas wszystkich. 
Czy  nie  jest  to  czasem  tak,  że  młodzież  w  obecności  księży 
zachowuje  się  trochę  inaczej,  później, gdy  nie ma już  bezpo
średniego  kontaktu  zmienia  się  i posiada  trochę więcej  wad. 
O. — Chyba  tak, bo każdy chce być w oczach  innych  lepszy  niż 
jest. 
K. — Wszystko  zależy  od  księży.  Często  duchowni  boją  się ja
kiegokolwiek  podejrzenia  o spoufalenie z młodzieżą.  Z drugiej 
strony  duszpasterzowi  łatwiej zbliżyć  się do człowieka,  poznać 
jego  problemy  i pomóc,  na pewno nie jest  to utrata kontroli  nad 
tym co się  robi. 
Czy  rodzice zawsze patrzą życzliwym okiem na wspólne dzia
łania  katolików  i ewangelików? 
K.  — Kiedyś  ktoś  mnie  zapytał,  co  się  stanie, jak  będzie  coraz 
więcej  małżeństw  mieszanych.  Co  to wtedy  będzie.  A  przecież 
spotykamy się wszędzie, nie możemy tworzyć gett wyznaniowych, 
bo nie tędy droga. Jeżeli jednak wychowamy młodzież w wierze, 
w przekonaniu do własnego Kościoła, to nie powinniśmy się oba
wiać o przyszłość. Przecież wiele zależy od rodzinnego domu, to 
tam młody człowiek uczy się żyć, kochać swój Kościół. Głównie 
od rodziców zależy wpojenie przekonania do wartości  własnego 
wyznania. 
O. — Problem  leży w sercu człowieka. Czasem  w wielu  wypad
kach małżeństwa  mieszane żyją zgodniej  niżjednowyznaniowe. 
Na  tym  terenie  problem  ten  istniał,  a  nie  pojawił  się  z  naszym 
przyjściem. 
Przed  1989  rokiem  kościoły  były  jedynymi  miejscami,  gdzie 
młodzież  mogła  się otwarcie  skupiać  w  organizacjach  pozo
stających  poza  tymi  oficjalni e  zatwierdzonymi,  gdzie  nad 
wszystkim czuwał przedstawiciel  szkolnej  czy  środowiskowej 
POP.  Dziś  kilk u  młodych  ludzi  postanawia  coś  robić,  spoty
kać się, coś organizować  i nikt  nie  ma do nich  pretensji.  Czy 
w takiej  sytuacji nic jest trudniej  działać duszpasterzom  wśród 
młodzieży? 
O.  — Jest  takie  powiedzenie:  „Nowe  czasy,  to  nowe  wymaga
nia".  Pan  Bóg oddziaływuje na  człowieka  wszędzie.  Takim  no
wym  miejscem jest  szkoła,  a ci  młodzi  ludzie  nie  boją  się  nam 
mówić  co  ich  trapi.  Pierwsza  i podstawowa  rzecz  to  zaufanie. 
Widzą księdza niejako kogoś, kto przyszedł siać zagrożenie, czy 
dzielić,  lecz dopomóc.  Ja w tej nowej sytuacji widzę  szansę  dla 
Kościoła,  choć  trudności  zawsze  będą. 
K. — Staramy  się  nie  być  duszpasterzami  wyłącznie  w wąskim 
rozumieniu.  Ludzie  nie  mogą  mi nakazać  miłowania  wyłącznie 
współwyznawców.  Ranią  nas wypowiedzi,  a takie się zdarzają 
stale  podkreślające  to,  co  dzieli  katolików  i ewangelików.  Po
winniśmy  z tym  skończyć,  a brać z siebie przykład,  z tego co w 
nas jest  autentycznie  dobre, w jednych  i drugich.  We współcze
snym świecie jest  tyle dziedzin, w których  ludzie rywalizują, za
spokajają  swoje  ambicje.  Myślę,  że  w  kwestiach  wiary,  religii 
jest  szansa, abyśmy  byli jedno  (J  17, 21). 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał: Wojsław  Suchta 
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Godność Honorowego Obywa
tela Miasta w Cieszynie zaczęto 
nadawać w połowie XIX w. W 
czasach  nam  współczesnych 
honorowymi  obywatelami  na
dolziańskiego grodu zostali prof. 
Richard Pipes urodzony w Cie
szynie amerykański  sowietolog 
(1994)  oraz  pochodzący  z  Ja
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worzynki  ekonomista  szwaj
carski dr Jerzy  Rucki  (1996). 

KS Beskid Skoczów dba o swo
ją  bazę.  Przeprowadzono  kapi
talny remont hoteliku, który dys
ponuje 28 miejscami w 8 poko
jach oraz remont szatni i sanita
riatów. Zadaszono  trybunę. 

Nart zaczęto używać w cieszyń
skim regionie gdzieś pod koniec 
XI X  wieku.  Posługiwała  się 
nimi służba leśna arcyksiążęcej 
Komory Cieszyńskiej. Były ro

bione z drewna. Odpychano się 
jednym kijem bambusowym. 
1 XII  1921 r. powstał  pierwszy 
polski  klub  narciarski:  Sekcja 
Narciarska  PTT,  znany  dzisiaj 
jako KN  „Watra". 

Od  trzech  lat  trwa  współpraca 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
w Cieszynie z Gewerbliche Be
rufschule  ze  szwajcarskiej 
Lucerny.  Kontakty  opierają  się 
na wymianie grup uczniowskich. 
W tym roku „Frysztok" obcho
dzi jubileusz 90lecia  istnienia. 

Towarzystwo Miłośników Sko
czowa rozpoczęło 23 rok dzia
łalności. Jesienią  1976 r. zosta
ło powołane  przez grupę  ludzi 
oddanych  miastu.  Na  koncie 
ma m. in. szereg interesujących 
wystaw  oraz  publikacji,  np. 
„Dzieje  Skoczowa  od  zarania 
do  współczesności". 

Z  inicjatywy red.  Władysława 
Oszeldy,  który powołał do ży
cia Klub Propozycji, wydawa
ny jest  informator CIS. 

(nik ) 



Zarząd Miejskiego Koła nr 60 Polskiego Związku  Filatelistów 
w Ustroniu  zaprasza członków  i sympatyków  Koła na  uroczyste 
spotkanie, które odbędzie się 26  lutego o godz.  16 w sali sesyjnej 
Urzędu  Miejskiego. Przypominamy jednocześnie,  iż tradycyjnie 
w  każdą  pierwszą  środę  miesiąca  o  godz.  15.00  w  lokalu  Koła 
mieszczącym się na osiedlu Centrum 7/1 organizujemy Małą Gie
łdę Filatelistyczną czyli spotkania wymienne dla filatelistów zrze
szonych  i niezrzeszonych.  Wyjątek będą  stanowiły  spotkania  w 
dniu  17.04  i 8.05, których  terminy przesunięto z uwagi na święta. 

Nowożeńcy: 
Patrycj a  Marekwica,  Ustroń  i Tomasz Wolny,  Katowice 
Danuta  Kobiela,  Ustroń  i Artu r  Szlęk,  Sosnowiec 
Monik a  Marszałek,  Ustroń  i Grzegorz  Martela ,  Ustroń 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Helena  Sztwiertnia,  lat 85, ul. Myśliwska  16 
Walenty  Kukulski ,  lat 93,  ul. 3 Maja  136 
Juli a  Czyż,  lat 80, ul. Dominikańska  6 
Ludwi k  Kubień,  lat 91, ul. Lipowska  57 
Józef  Krok ,  lat 85, ul. Chabrów  14/7 

Fot. W. Suchta 
6  lutego w MDK  „Prażakówka" wystąpił zespół The Sir.  Kilkunastu, 

głównie  młodych  widzów,  mogło  wysłuchać  ciekawego  repertuaru,  na 
który składają się utwory napisane przez nauczyciela ustrońskiego  Ogni
ska  Muzycznego  Arkadiusza  Wiecha  grającego w zespole  na  gitarze. 
Poza nim  The  Sir  tworzą:  Anna  Kasper   śpiew.  Leszek  Wiśniowski  
saksofon,  flet,  Tomasz  Pala    instrumenty  klawiszowe  (gra  również w 
zespole  Ireneusza  Dudka),  Piotr   Gołębiowski   gitara  basowa.  Leszek 
Małyjure k    perkusja.  Grają  od  roku.  a  występowali  już  w  Bielsku
Białej, Cieszynie,  Suchej  Beskidzkiej.  Obecnie  zamierzają  nagrać  swe 
utwory, co może pomóc w poszukiwaniu  managera.  Jak nam zdradził  A. 
Wiecha,  są  kłopoty  z  próbami,  gdyż  członkowie  zespołu  pochodzą  ze 
Skoczowa.  Górek  Wielkich,  Kończyc,  Nysy, Gliwic  i częste  spotkania 
są zazwyczaj niemożliwe.  Po koncercie w „Prażakówce" trudno  oceniać 
zespół,  a to za sprawą  nie najlepszej akustyki.  Mała  sala niezbyt  nadaje 
się na prezentacje grup  mocnego  uderzenia. 

11  lutego, w hali „Beskidu"  Skoczów, odbył się turniej  koszy
kówki  chłopców  szkół  średnich.  W  zawodach  brało  udział  pięć 
drużyn:  LO Ustroń, ZST  Ustroń,  LO  Wisła,  LO  Skoczów  i ZSZ 
Skoczów.  Drużyna  ustrońskiego  „koperą"  pokonała  najpierw 
kolegów  z Zespołu  Szkół Technicznych,  następnie  licealistów  z 
Wisły, a finale zwyciężyła LO Skoczów wynikiem 35:26. W skła
dzie  mistrzowskiej  drużyny  wystąpili:  Adria n  Sikora,  Cezary 
Kędzierki ,  Piotr   Burczyński,  Marci n  Marianek ,  Krzysztof 
Cimek,  Mieczysław  Sikora,  Przemysław  Cieniała  i  Przemy
sław  Matros.  Mimo  niewielkie  liczby  uczniów  udało  się  skom
pletować znakomity zespół, który wywalczył dla Fili i  zwycięstwo. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Cecylia  Perliceusz,  lat 93, ul. M.  Konopnickiej  8 
Janina  Biłko,  lat 62,  ul. Jelenica  3 

KRONIKA  POLICYJNA 
5/6.2.99  r. 
W  nocy  zgłoszono  kradzież  z 
włamaniem  do  fiata  126  p  za
parkowanego na os.  Manhatan. 
Po wybiciu szyby  rabusie skra
dli  2  siedzenia  i  6  głośników. 
Straty oszacowano na ok.  650 zł. 
6.2.99  r. 
O  godz.  14.15  na  ul.  Daszyń
skiego kierujący audi, mieszka
niec  Ustronia  nie  dostosował 
prędkości  do  panujących  wa
runków drogowych  i doprowa
dził  do  kolizji  z  mieszkańcem 
Ustronia  jadącym  fiatem  se
icento.  Sprawcę  ukarano. 
8.2.99  r. 
O  godz.  7.10  na  ul.  Skoczow
skiej kierujący VW polo miesz
kaniec  Ustronia  wpadł  w  po
ślizg  i doprowadził  do  kolizji 
z  mieszkańcem  Istebnej  jadą
cym renaultem trafie. Sprawcę 
ukarano  mandatem. 
8.2.99  r. 
Zgłoszono kradzież tylnich  kół 
z fiata 126 p zaparkowanego na 
os.  Manhatan. 
8.2.99  r. 
O  godz.  7.00  na  ul.  Cieszyń
skiej  kierujący  fiatem  126  p 
mieszkaniec Ustronia wpadł w 
poślizg  i zderzył się czołowo z 
mieszkanką  Ustronia jadąca ci
nquecento.  Sprawcę  kolizj i 
ukarano. 

8.2.99  r. 
O  godz.  17.00  na  skrzyżowa
niu ulic 3 Maja ze Skalicką kie
rujący  fiatem  126  p  mieszka
niec  Ustronia jadąc  za  szybko 
wjechał  w  tył  audi  80  miesz
kanki Kuklówki. Sprawcę uka
rano. 
9.2.99  r. 
O  godz.  11.40  na  ul.  Wiślań
skiej  kierujący  fiatem  126  p 
mieszkaniec  Katowic  dopro
wadził  do  kolizji  z  mieszkań
cem  Tychów  jadącym  merce
desem. 
9.2.99  r. 
O  godz.  15.00  Komisariat  Po
licj i  został  powiadomiony  o 
włamaniu  do  renaulta  trafie 
zaparkowanego  na  os.  Cen
trum. Rabusie skradli  radiood
twarzacz samochodowy  warto
ści  około  700  zł. 
9.2.99  r. 
O  godz.  17.00 zgłoszono  wła
manie do samochodu marki  re
nault  zaparkowanego  przy  ul. 
Sanatoryjnej.  Łupem  padł  ra
diomagnetofon  marki  Pionier 
wartości  170 zł. 
10.2.99  r. 
O  godz.  22.00  mieszkanka 
Szczyrku  przebywająca na  le
czeniu  w  sanatorium  „Róża" 
zgłosiła kradzież swojego VW 
transportera. Wartość skradzio
nego  pojazdu  oszacowano  na 
30 000  zł.  (MP) 

STRAŻ  MIEJSKA 
4.2.99  r. 
Kontrola przejezdności dróg na 
terenie Ustronia. W kilku miej
scach,  szczególnie  na  Jaszow
cu,  stwierdzono,  że  drogi  do
jazdowe  nie  są  wystarczająco 
odśnieżone.  Poinformowano 
odpowiednie  służby. 
4.2.99  r. 
Kontrola prawidłowego  plaka
towania. 
5.2.99  r. 
Kontrolowano  lokale gastrono
miczne  i sklepy pod kątem po
siadania zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu.  Jedynie  w  dwóch 
przypadkach,  gdzie  zmieniał 
się właściciel, należy  dopełnić 
formalności. Pozostałe placów
ki  posiadają  odpowiednie  do
kumenty. 
5.2.99  r. 
Kontro lowano  stan  dróg. 
Stwierdzono, że droga na Rów
nicę jest nieprzejezdna i poinfor

mowano odpowiednie  służby. 
6  i 7.2.99 r. 
Kontrolowano  okolice  wycią
gów  pod  kątem  prawidłowego 
parkowania  i porządku.  Wszę
dzie było  spokojnie. 
8.2.99  r. 
Funkcjonariusze SM starali się 
rozładować  korek  na  ul.  My
śliwskiej,  gdzie  tir  z  naczepą 
dostarczający towar do hurtow
ni zablokował jezdnię. Ulica ta 
jest  wąska, a warunki  stają się 
szczególnie trudne, gdy pokry
ta jest śniegiem. W końcu  uda
ło  się  przywrócić  normalny 
ruch. 
8.2.99  r. 
Otrzymano  zgłoszenie  o  wła
maniu  do jednego  ze  sklepów 
przy  ul.  3 Maja. Sprawę  zgło
szono  policji. 
9.2.99  r. 
Kontrolowano  okolice  wycią
gu  na  Poniwcu.  Jednego  kie
rowcę  ukarano  mandatem  za 
wjazd na tereny  leśne,  (mn) 

Kierownictwu  i całemu  ^ 
Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Równica' 

przy  Szkole  Podstawowej  nr 1 
oraz wszystkim,  którzy złożyli  mi  życzenia 

urodzinowe,  składam  serdeczne  podziękowania. 
Wanda Mider 
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Atmosfera spotkania  w  Lipowcu  była gorąca.  Fot.  W. Suchta 

(cd. ze sir. 1) 
rodowej   mówi  o  przynajmniej   sześciu  oddziałach  w  gimna
zjum  i minimum  150 uczniach. Poza tym gimnazjum  nie może 
być  połączone  ze  szkołą  podstawową,  a jeżeli  jest  w  tym  sa
mym  budynku,  to powinno mieć osobne wejście  i osobne  kie
rownictwo.  Proponowane  przez  mieszkańców  Lipowca  gim
nazjum  byłoby zbyt  małe.  Dlatego w takiej  szkole  nie  byłoby 
wystarczającej   ilości etatów dla nauczycieli,  również  pracow
nie  nie  byłyby  należycie  wykorzystane.  S.  Kubicjus  przedsta
wił  się jako  urzędnik  państwowy,  nie  opowiadający  się  za  żad
nym  rozwiązaniem, a jedynie  tłumaczący założenia  reformy. 

D. Koenig poinformowała o liście Komitetu Rodzicielskiego Szko
ły Podstawowej Nr 5 z postulatem  utworzenia  w Lipowcu  gimna
zjum. Taka szkoła po trzech  latach, gdy byłyby już trzy klasy, mia
łaby 51 uczniów. Proponuje się utworzenie w Ustroniu dwóch gim
nazjów  w  SP1  i SP2.  Dzieci  z  Lipowca  chodziłyby  do  gimna
zjum utworzonym w SP2.0 reformie z punktu widzenia  pedagoga 
mówiła E. Czembor.  Gimnazjum i szkoła podstawowa to będą dwie 
różne szkoły. Podstawowa, bardziej przyjazna uczniowi, prowadząca 
proces nauczania blokowego,  wyrabiająca nawyki  samodzielnego 
myślenia  i gimnazjum, gdzie  obowiązywałyby  różne  ścieżki  pro
gramów  przedmiotowych, uczniowie zaś musieliby wykazywać się 
samodzielnością w procesie kształcenia. Ponadto programy w szkole 
podstawowej  i gimnazjum będą się na tyle różnić, że trudno będzie 
jednemu nauczycielowi  uczyć jednocześnie  tu  i tam. 

Mieszkańcy  głównie  opowiadali  się  za  gimnazjum  w  swojej 
dzielnicy, gdyż  ich zdaniem, dzieci z Lipowca „poszłyby na gor
sze".  Na  miejscu  są  pod  okiem  rodziców.  Dzieci  z  Lipowca  nie 
stwarzają  obecnie  problemów  wychowawczych,  nieznana  jest 
narkomania,  a nie wiadomo,  czy ucząc się w centrum  miasta  bę
dzie można uchronić je od wszelkich zagrożeń.  Pytano też jakich 
warunków nie spełnia  Lipowiec. 

— Ta  szkoła  bez obniżenia  warunków  nauczania  nie  może 
przyją ć dwóch  oddziałów  w  każdym  roczniku   mówił  dyrek
tor  SP  w  Lipowcu  Marek  Konowoł.  Stwierdził  on,  że  gimna
zjum w Lipowcu jest możliwe przy jednym  ciągu klas, czyli  przy 
trzech oddziałach w całym gimnazjum. Dodał, że jego  przekonu
j e  mała  sprawna  szkoła.  Niestety  warunek  minimum  150  dzieci 
stwarza  sytuację, w której gimnazjum  w Lipowcu jest  nierealne. 

— Zadam  kłopotliw e  pytanie.  Jak  pan  zatrudni  w  tak  ma
łej  szkole na pełnym etacie chemika  i biologa? Jeden  nauczy
ciel  nie  powinien  uczyć  w gimnazjum  tych  dwóch  przedmio
tów  — pytał  S.  Kubicjus. 

M. Konowoł wyjaśnił, że obecna szkoła też nie może  zatrudnić 
wszystkich  nauczycieli  na etatach  i nie odbywa  się  to ze  szkodą 
dla nauczania.  Powiedział  też, że Komisja  RM wypracowała  już 
stanowisko, więc mieszkańcom  Lipowca nie uda się go  zmienić. 

— To po co  tu  przyszliśmy?  — pytano z sali. 
— Zeby  posłuchać  wyjaśnień — odpowiadał  M.  Konowoł. 
Nie  zadowoliło  to  mieszkańców.  Twierdzono,  że  zebranie  z 

mieszkańcami powinno się odbyć przed rozstrzygnięciami w spra
wie gimnazjów. 

— Po co ˇudzie budowali szkołę w Lipowcu? Żeby  ich dzieci 
uczyły  się w gorszych  warunkach? —  pytano. 

— Nie jesteśmy władni zmienić ustawy—odpowiadała D. Koenig. 
Pytano także, czy możliwe jest powołanie w Lipowcu  fili i gim

nazjum, na co  S.  Kubicjus  informował,  że  fili e dopuszcza  się w 
obecnych  szkołach podstawowych  i średnich, natomiast  nie wia
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domo jak  to będzie w nowym  kształcie  oświaty. 
Takie  wyjaśnienie  nie  spodobało  się.  Twierdzono  wręcz,  że 

urzędnicy powinni  znać ustawy, które dotyczą  ich działalności, a 
opuściły już  Sejm. 

— Tu w Lipowcu  ludzie potrafi ą walczyć o swoje. Tu nie ma 
wysypiska, bo przeniesiono j e do mojej  dzielnicy — nieco prze
kornie zaczął swą wypowiedź E. Fober. Następnie  stwierdził,  że 
przez cały czas władze miasta muszą  mieć na uwadze, że  dyspo
nują  pieniędzmi  podatników.  Jedno  z  gimnazjów  powstanie  w 
nowym  skrzydle  SPI.  Dokończenie  budowy  tego  skrzydła  jest 
ogromnym  wysiłkiem  finansowym  dla  miasta.  Odnosząc  się  do 
wypowiedzi  mieszkańców  stwierdzi ł,  że  wszyscy  walczą  o  dzie
ci,  tak  samo  rodzice w  Lipowcu jak  i w centrum  miasta.  Mówił , 
iż wielu  rodziców  skłonnych jest  nawet dowozić  dzieci  do  szkół 
o wysokim  poziomie nauczania, gdyż sito przy przyjmowaniu do 
szkół  średnich,  a zwłaszcza  wyższych jest  gęste.  Problem  doty
czy często dzieci,  które przerosły  rodziców. 

Ustroń  to nie dworzec  w  Katowicach,  a spokojne  miasto 
— mówił E. Fober. Stwierdził też, że sensowne argumenty  należy 
przyjąć  i zastanowić  się,  czy jest  możliwość  sprostania  niektó
rym postulatom, tak aby obawy  rodziców  rozwiać. Na  zakończe
nie życzył mieszkańcom  Lipowca, by nastapiła pełna  integracja z 
miastem,  żeby  nie  byli  dostrzegani  tylko  wtedy,  gdy  organizuje 
się  Dożynki  i potrzeba  pojazdów rolniczych  do  korowodu. 

Zebranie  zakończono jednym  wnioskiem,  który  M.  Tomiczek 
sformułowała jako konieczność  uruchomienia  fili i gimnazjum w 
Lipowcu,  gdy  to okaże się  możliwe. 

W dniu podpisania przez prezydenta ustawy o reformie oświa
ty  w  Nierodzimiu  odbyło  się  zebranie  Rady  Osiedla.  Podobnie 
jak  w  Lipowcu  dopisała  frekwencja. Zebranie  prowadził  prze
wodniczący  RO,  a  zarazem  radny  Józef  Kurowski ,  a  uczestni
czyli  w  nim:  Emili a  Czembor,  burmistrz  Jan  Szwarc  i  radny 
Ryszard  Banszel.  O  ile w Lipowcu dyskusja nad reformą oświa
ty  odbywała  się w gorącej atmosferze,  to w Nierodzimiu  było  o 
wiele  spokojniej. Główne  założenia  reformy  i warunki  wprowa
dzenia gimnazjów przedstawiła E. Czembor. Poinformowała ona, 
że do końca  lutego w gminach należy określić sieć gimnazjów. W 
Ustroniu  proponuje się, by powstały  dwa gimnazja: w SP1,  dla 
uczniów  z Nierodzimia,  Polany  i SP1  i w  SP2  dla  uczniów  z 
Lipowca  i SP2. Na  pytanie  co z dziećmi  z Bładnic,  które  obec
nie  chodzą  do  SP  w Nierodzimiu,  E. Czembor  odpowiadała,  że 
początkowo  myślano  o  bonach  oświatowych,  tzn.  szkoła  otrzy
mywałaby  pieniądze  w zależności  od  liczby  uczniów,  gdyż  tyle 
bonów  by  posiadała,  jednak  prawdopodobnie  nie  zostaną  takie 
bony  wprowadzone.  Miasto  zostanie  podzielone  na  rejony, jed
nak  rodzice  będą  mogli  wybrać  szkołę dla swego  dziecka. 

Najdłużej  rozmawiano  i wyjaśniano  wątpliwości  związane  z 
dowozem  dzieci  do  gimnazjum.  E.  Czembor  informowała,  że 
miasto  planuje  zakup  autobusu,  jednak  nie  stanie  się  to  w  tym 
roku.  Dlatego  od  września  dowozem  dzieci  zajmować  będą  się 
wynajęci  przewoźnicy.  Mieszkańcy  postulowali  podpisywanie 
umów jedynie z solidnymi  firmami posiadającymi sprawne auto
busy, bv dzieci  dojeżdżały do gimnazjum  bezpiecznie. 

O  reformie  mówił  także  J.  Szwarc,  twierdząc,  że  niesie  ona  ze 
sobą konieczność wykształcenia nauczycieli, przygotowania  ich do 
pracy w gimnazjum, bowiem  podstawowym  problem jest  oczywi
ście jak  najlepsze kształcenia  naszych  dzieci. Korzystając z  obec
ności  burmistrza  mieszkańcy  zadali  mu szereg pytań  dotyczących 
dzielnicy, a nie związanych z reformą oświaty. O tej części zebrania 
w Nierodzimiu  poinformujemy za  tydzień.  Wojsław  Suchta 

W Nierodzimiu  rozmawiano nie tylko o oświacie.  Fot. W. Suchta 



Budynek  Technikum  w zimowej  szacie.  Fot.  W.  Suchta 

W związku z przejęciem szkół średnich  przez powiat  odbywa
ją  się  rozmowy  na temat  stanu  technicznego  ich budynków  oraz 
ogólnej kondycji. Na terenie Ustronia  istnieje jedna  samodzielna 
szkoła średnia. Zapytaliśmy  więc jej dyrektora Romana  Tomicę 
0 ogólny  stan  placówki. 

—  Zespół  Szkół  Technicznych,  składa  się  z  dwóch  szkół: 
Technikum  Mechanicznego, w który m kształci się 200  uczniów 
1 Szkoły Zasadniczej, do której  uczęszcza 340 uczniów — wy
jaśnia dyrektor. — Budynek jest staiy, choć jego stan  technicz
ny określić można jako niezły. Na pewno nie odpowiada  stan
dardom  nowoczesnym,  ale  przypomnę,  że  szkoła  zawodowa 
rozpoczęła  działalność  zaraz  po  wojnie,  technikum  w  1950 
roku , a generalnego  remontu, w ciągu tego pół wieku  nie było. 
Część  budynku  powstała  jeszcze  przed  wojną. 

Jan  Szwarc,  obecny  burmistrz,  i R.Tomica  objęli  stanowiska 
dyrektora  i zastępcy  dyrektora  Zespołu  Szkół  w  1991  roku.  Po
przednik,  dyrektor  Antoni  Sosiński,  przeprowadzał  niezbędne 
remonty,  ale korzystając z materiałów  wówczas dostępnych,  nie 
zawsze  dobrej jakości.  Uratował  między  innymi  warsztat  szkol
ny,  wymieniając cały  dach.  Miał  wtedy  sojusznika  w  zakładzie 
opiekuńczym    „Kuźni"  Ustroń.  Szkoła  bowiem  do  1992  roku 
była Zespołem  Szkół Zawodowych  przy  zakładzie Nr 3  FSM. 

—  W  latach  90.  szkoła  była  cały  czas  niedofinansowana, 
pieniądze  starczały  właściwie  tylk o  na  płace  — wspomina  R. 
Tomica. —  W  1993  roku  groziło jej   nawet  częściowe  zawala
nie, gdyż potok Młynówka , któr y  przepływa  pod  budynkiem, 
podmył fundamenty. Środki na ratowanie szkoły udało się zdo
być w Wydziale Ochrony  Środowiska  Urzędu  Wojewódzkie
go i w Urzędzie Miejski m w Ustroniu. Wykonawcą  robót  była 
firma   „InżBud" ,  której   właścicielem  jest  Ireneusz  Sztuka, 
ówczesny  przewodniczący  Komitetu  Rodzicielskiego,  dzięki 
czemu  część  robót wykonano  bezpłatnie.  Konieczne  było  od
mulenie, zazbrojenie wymytych  fundamentów  i zabetonowa
nie.  Koszt  prac  wyniósł  wtedy  500  min  zł. 

Szkoła posiada jeszcze  internat  i salę gimnastyczną, którą otrzy
mano w  1993 roku od Zakładów Kuźniczych. Wszystkie te budyn
ki  są własnością  Skarbu  Państwa,  obecnie  w zarządzie  starosty, a 
poprzednio  kuratora bielskiego.  W  1993 roku  internat przestał  pe
łnić swoją  funkcje, ponieważ znikoma była  liczba uczniów z odle
głych miast i miejscowości. Mając na uwadze brak środków na bie
żące utrzymanie szkoły, próbowano wykorzystać  internat jako bazę 
turystyczną, jednak jego standard był zbyt niski, by czerpać z tego 
korzyści finansowe. Nakłady, które mogłyby podnieść poziom usług 
turystycznych, były poza zasięgiem możliwości szkoły. Wtedy zwró
cił się z prośbą o dzierżawę doc. Rajmund Orlicki  i w uzgodnieniu 
z kuratorem, zdecydowano się na wydzierżawienie budynku powsta
jącemu wówczas Medycznemu  Studium Technik  Dentystycznych. 
Z  tytułu  dzierżawy  szkoła  otrzymuje  około  60  000  zł  rocznie.  Z 
pieniędzy tych dokonano między innymi remontów szkoły oraz sali 
gimnastycznej, której stan  techniczny  był kiepski. Częściowo  wy
mieniono dach, całkowicie sanitariaty. Powstała  też sala  kompute
rowa  i stale uzupełniany jest sprzęt  komputerowy. 

W  1997  roku  dyrekcja  opracowała  roboczy  plan  moder
nizacji  obiektu  — kontynuuje  R.  Tomica.  — Stara  kotłownia 
usytuowana  w  internacie,  nie dość, że zatruwała  środowisko, 
to jeszcze w każdej  chwili groziła  poważną awarią. Usilne sta
rania  spotkały  się  ze  zrozumieniem  szefa  finansów  kurato

riu m  i  w  ubiegłym  roku  wymieniono  działające  tam  piece 
węglowe  na  kotły  gazowe.  Dwustumetrowy  ciepłociąg  zasila 
teraz budynek szkoły.  Koszt  remontu  kotłowni wyniósł  około 
80  000  zł.  Jesienią  ubiegłego  roku  w  starym  składzie  opału, 
po  generalnym  remoncie,  wykonaliśmy  siłownię.  Odbywają 
się  na  niej   częściowo  lekcje  wychowania  fizycznego oraz  za
jęcia  pozalekcyjne. Pragnę zaznaczyć, że te ostatnie są  finan
sowane ze środków Miejskiej  Komisj i d/s Rozwiązywania  Pro
blemów  Alkoholowych,  za  co jestem  ogromnie  wdzięczny. 

Późną  wiosną  1998  roku  konieczne  było  awaryjne  podłącze
nie budynku szkoły do kanalizacji miejskiej. Szamba  zbudowane 
50  lat  wcześniej  miały  odpływ  do  Młynówki,  jednak  w  czasie 
prowadzenia  pewnych  robót  odpływ  ten  został  przerwany.  Za
czął podnosić się poziom wody w kotłowni, aż do momentu,  kie
dy w ciągu godziny woda podniosła  się o pół metra  i szkole  gro
ziło zalanie. Podłączenie do kanalizacji kosztowało około 30 000 
zł.  Jesienią  1998  roku  Technikum  otrzymało  pomoc  finansową 
od sponsorów: firmy „Mokate" i hotelu „Ustroń" oraz stale wspie
rającej szkołę  firmy  „InżBud". 

W tym czasie dyrektor  Technikum Jan Szwarc został wy
brany  na stanowisko  burmistrz a  miasta  i stanowisko  dyrek
tora, w wyniku  konkursu,  powierzono mnie — mówi R. Tomi
ca.  Zastępcą  dyrektor a została  Mari a  Lehrich ,  długoletnia 
nauczycielka  naszej   szkoły,  a w  ostatnich  latach  kierownicz
ka szkolenia  praktycznego. 

Dzięki wymienionym  wcześniej sponsorom  możliwe było kon
tynuowanie rozpoczętych wcześniej prac modernizacyjnych. Prze
prowadzono je w czasie wakacji zimowych.  Wymieniono okna z 
frontu budynku  za 43 000  zł oraz sanitariaty  w szkole  i warszta
tach  szkolnych  za około  17 000  zł. 

Mogę stwierdzić,  że sanitariaty  mamy  teraz  europejskie 
czyli  normalne Jednak  w trakci e  remontu zaszła  konieczność 
wymiany  skorodowanych  hydroforów, czego początkowo  nie 
planowałem  — wyjaśnia  R.  Tomica.  — Zwróciłem  się  więc  z 
prośbą  do starostwa o 3 000 zł dofinansowania. Tak więc  pie
niądze,  których  jeszcze  z  powiatu  nie otrzymałem,  przezna
czone  będą  na  awaryjną  wymianę  hydroforów. 

W tym rok planuje się jeszcze wykonanie posadzki na  parterze 
szkoły,  odnowienie  frontowej  elewacji  oraz  dalszą  wymianę 
okien. Zakres prac zależeć będzie jednak  od wysokości  subwen
cji otrzymanej z  powiatu. 

Wstępna  analiza  pokazuje,  że  planowane  finansowanie 
nie wystarczy  nawet  na płace — martwi  się dyrektor. — Chcie
libyśmy jednak wymienić  nawierzchnię  boiska szkolnego  i na 
ten cel mamy zapewnione środki z miasta, gdyż jest  to  boisko 
ogólnie  dostępne dla  mieszkańców. 

Zadłużenie Technikum, o którym także rozmawia się w powiecie, 
nie jest  właściwie  zadłużeniem  szkoły, a Skarbu  Państwa,  na któ
rym spoczywa obowiązek płacenia kosztów pobieranej energii. Na 
dzień 31 grudnia suma ta wynosi 25 000 zł.  Monik a  Niemiec 

Kościół ewangelickoaugsburski  w Brennej. Grafika, piórko. 

Gazeta  Ustrońska  5 



ARTYSTA  LUDOWY 
— Mój   ojciec  uczył się  rzeźby  u Ludwik a  Konarzewskiego 

— mówi  Jan Misiorz.  Trzeba  powiedzieć,  że  L.  Konarzew
ski wywarł  bardzo duży wpływ  na sztukę  ludowa  naszej   czę
ści  Beskidów.  Gdy  był w  Ustroniu  w  latach  192021,  chłopcy 
garnęli  się  do  niego,  uczyli  się,  a  on  w  tych  trudnych  latach 
dawał  dzieciom  nawet  wyżywienie.  Po śmierci  ojca  w  1977 r. 
robiłem  porządki w warsztacie  i znalazłem skrzyneczkę z dłu
tami.  Nie  miałem  wtedy  warunków  do  rzeźbienia,  ale  gdzieś 
w  kuchni  na  stole  zacząłem  dłubać  w  drewnie.  Gdy  znala
złem kawałek deski coś rzeźbiłem i zrobiłem sto różnych  rzeźb, 
tak  po prostu, jedna  za  drugą. 

Co  ciekawe  wcześniej  nic  w  tym  kierunku  nie  robił.  Poprzez 
żonę, pochodzącą  z Koniakowa,  skontaktował  się z  Janem  Krę
źelokiem  Poleśnym. 

— Poustawiał  te moje  rzeźby w swoim warsztacie.  Okazało 
się,  że  a  to  rzeźba  jest  niepełna,  a  to  z  tyłu  niewykończona. 
Powiedział  mi,  że  jestem  rzeźbiarzem  prymitywistą ,  samo
ukiem.  Jest  to  rodzaj   sztuki,  gdzie  w  sposób  bardzo  prosty 
wyraża  się swoje  zamiary. 

Później zaczyna  się okres w życiu  J.  Misiorza,  kiedy  to wiąże 
się  z  grupą  plastyczną  „Brzimy" ,  działająca wówczas  w  Wiśle. 
Sytuacja rzeźbiarza zmienia się po wybudowaniu domu, gdy może 
jedno z pomieszczeń  przeznaczyć na pracownię. Po raz pierwszy 
publicznie pokazuje swoje rzeźby na wystawie zbiorowej  „Brzi 
mów" w  1980 r. podczas Tygodnia Kultury  Beskidzkiej. W  1981 
i 83  r. również  bierze  udział  w wystawach  „Brzimów"  podczas 
TKB.  W  1980  r.  papież  Jan  Paweł  II  otrzymał  od  J.  Misiorza 
rzeźbę  Chrystusa  Frasobliwego  w  czasie  pry warnej  audiencji. 
Pierwszą  indywidualną  wystawę ma w  1987 r. w Domu  PTTK  w 
Wiśle.  W  tamtym  okresie  też  zaprzyjaźnił  się  z  rzeźbiarzami,  z 
którymi  do dziś utrzymuje kontakt,  razem  prezentują swe  prace. 
Kolejne, wystawy  mają  miejsce  w  Jabłonkowie  podczas  Gorol
skiego  Święta  (1989),  w Galerii  Miejskiej w  Genk  w  Belgii  ra
zem z „Brzimami"  (1990), w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa w 
Ustroniu podczas Wystawy Ustrońskich Twórców (1990), w Cha
cie Jana  Kocyana  oraz  w partnerskim  mieście  Ustronia  Neukir
chenVluyn  (1990).  Jednym  z większych  sukcesów  artysty  jest 
zdobycie  głównej nagrody  podczas  II Triennale  Rzeźbiarzy  Be
skidzkich  Czech,  Słowacji  i Polski  we FrydkuMistku  w  1995  r. 
Następne  wystawy  mają miejsce w  Muzeum  Beskidzkim  w  Wi
śle  (1997),  w  Rożnovie  w Czechach  podczas  międzynarodowej 
imprezy  „Hejuv Nożik  (1998),  w galerii  Wojewódzkiego  Domu 
Kultury  w  BielskuBiałej  (1998),  w Żywcu  (1998)  i w  Dolnym 
Kubinie na Słowacji  (1998). Mimo tylu wystaw i uznania publicz
ności artysta nie znajdował uznania u rodzimych  etnografów. 

—  Nie  rozumieli  moich  rzeźb.  Nawet  jeden  z  etnografów 
napisał, że podrabiam sztukę  ludową. A ja stąd pochodzę,  nie 
mam  obcych  naleciałości.  Otrzymują c  nagrodę w  Czechach, 
tamtejsza  etnograf  pani Veselska  powiedziała,  że jestem  jed
nym  z  najoryginalniejszych  rzeźbiarzy  beskidzkich.  W  Pol
sce  natomiast  jest  duże  uprzedzenie  do  twórców  ludowych. 
Sztuka  ta  była  skomasowana  w  Lublinie ,  a  tamtejsi  znawcy 
uznawali  rzeźby  jak  najbardziej   prymitywne.  Poza  tym  źle 
patrzono  na  rzeźbiarzy  mających  jakiekolwiek  wykształce
nie. Jeżeli  komuś słoma z butów  nie wystawała,  to  przepadał, 
no  bo  co  to  za  twórca  ludowy  znający  galerie  czy  Muzea 
Watykańskie,  gdzie  przesiedziałem  kilkanaście  godzin.  Taki 
rzeźbiarz zdaniem  niektórych  znawców  nie może  być  auten
tycznym  prymitywistą . 

Po  raz pierwszy  J.  Misorz występuje o przyznanie  mu  statusu 

Twórca  w swojej  pracowni.  Fot.  W.  Suchta 

Fot. W.  Suchta 

twórcy  ludowego  przed  ośmioma  laty. Nie jest  to sprawa  prosta. 
Na Śląsku Cieszyńskim  zaledwie kilka osób może się  poszczycić 
takim  tytułem.  Początkowo zabiegi,  z powodów  wymienionych 
przez  artystę,  okazują  się nieskuteczne.  Dopiero w  tym  roku  re
komendowany  przez  etnografa  Małgorzatę  Kiereś  i  prezesa 
Beskidzkiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Twórców  Ludowych 
Helenę  Kamieniorz.  16  grudnia  1998  r.  po  ocenie  prac  Jana 
Misiorza przez Radę Naukową  STL przyjęty zostaje on w poczet 
członków  rzeczywistych  Stowarzyszenia.  Jest to przede  wszyst
kim  tytuł  uznania  dla artysty, daje też możliwość  uczestniczenia 
w wystawach  organizowanych  przez SKL.  W Lublinie jest  stała 
galeria polskich twórców  ludowych  i tam właśnie pozostały  rzeź
by J. Misorza,  na podstawie  których  został  członkiem  SKL. 

— Pani Małgorzata  Kiereś zawsze pozytywnie oceniała  moje 
rzeźby.  Można  powiedzieć, że jest  moim  patronem.  Doskona
le zna  się  na  sztuce  ludowej,  wylansowała  wielu  twórców 
mówi  J.  Misiorz. 

Poprosiliśmy  kierującą  wiślańskim  Muzeum  Beskidzkim,  et
nografa M.  Kiereś o przybliżenie  rzeźby J.  Misorza. 

— Mówiąc o rzeźbie Jana Misiorza  trzeba wspomnieć o jego 
ojcu,  Janie  Misorzu  seniorze,  później   o  jego  kontaktach  z 
wiślańskimi  „Brzimami "   i o kontaktach  z Cepelią — twierdzi 
M.  Kiereś. — Powstają  świątki, stare  babcie, ale to pod  wpły
wem  ruchu  ludowego, Cepelii  i nie pokazują  do końca  osobo
wości artysty.  Na tej  bazie tworzy się jego warsztat jako  rzeź
biarza. To się dzieje w latach 70. W latach 80. możemy  mówić 
o  twórczości  pod  hasłem  Jan  Misiorz .  Zaczyna  być  to  twór 
czość  indywidualna, specyficzna, posiadająca  piętno jego jako 
twórcy.  Pojawia  się  Jan  Misior z  jak o  rzeźbiarz,  któr y  ma 
własne oblicze. Najciekawsze prace powstają jednak w  latach 
90.,  gdy  współpracuje  ju ż  nie  tylk o  z  naszym  muzeum,  ale 
także z muzeum  we  FrydkuMistk u  i z muzeum  w  Rożnovie. 
Twórca  zaczyna  wtedy  siebie  szukać.  To już  nie  są  tylk o  gó
rale,  starki  itp.,  ale  wchodzi  w  krąg  tematyki  religijnej ,  a  w 
tradycj i  to najbardziej   istotny krąg dla  rzeźbiarza  ludowego. 
Wtedy  dopiero  zaczyna  funkcjonować  w  obrębie  pojęcia 
„twórc a  ludowy" .  Drugi  bardzo  ważny  aspekt  rzeźby  ludo
wej  to deformacja, wyraz, ekspresja. Rzeźba  ludowa  nie może 
być statyczna.  Do  tego dochodzi  polichromia,  gdyż  kolor   za
czyna  podkreślać  ekspresję  i  wyrażać  estetykę  ludową.  To 
wszystko zaczyna  się krzyżować w twórczości  Jana  Misorza i 
powstają  cudeńka,  któr e zostały  zauważone  przez  komisję w 
Lublinie .  Jego  najnowsze  prace  oparte  o  własny  styl,  mają 
cechy  rzeźby  ludowej.  W  jego  przypadku  droga  do  rzeźby 
ludowej   była  dość  długa. 

Sam twórca podkreśla, że aby rzeźbić konieczna jest  wewnętrz
na  potrzeba.  Gdy  nie  ma  polotu,  chęci,  nic  nie  wychodzi.  Swe 
prace wykonuje głównie w drewnie  lipowym. Czasem je bejcuje, 
czasem zostawia w stanie naturalnym, maluje swe rzeźby  koloro
wymi  farbami według zasad obowiązujących w stroju  ludowym, 
a szaty świętych  tak, jak w rzeźbiarstwie sakralnym.  Wiedzę uzy
skiwał w muzeach,  kościołach, czytał pisma  świętych. 

Bardzo  lubię  rzeźbić  Jana  Nepomucena,  świętego,  któr y 
stoi  przy  mostach,  przy  wodzie.  Był  biskupem  Pragi  i  przez 
pogan został zrzucony do Wełtawy. Jest świętym  rzek, mostów. 

Szczególnie chętnie podejmuje  tematy religijne. Rzeźbi  posta
cie  świętych,  małe  i większe  szopki,  zdradził  nam,  że jego  ma
rzeniem  jest  wykonanie  dużej  szopki  ruchomej,  której  filarami 
byłyby  wieże  ustrońskiego  ratusza  i kościoła  św.  Klemensa.  Na 
razie ustrońskie akcenty  trudno odnaleźć w pracach  twórcy. Jego 
zdaniem  ustroński  strój jest  dość  skromny  i przyjemniej  rzeźbić 
bacę w brucliku,  łatwiej  uwydatnić  cechy, a dzieło jest  atrakcyj
niejsze.  Wojsław  Suchta 
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OGNIEM I MIECZEM 

PO  PREMIERZE 
'^uAiewez^»4"

„Ogniem  i mieczem"  święci 
prawdziwe  triumfy  w  całym 
kraju. Niestety  ustroniacy  nie 
będą  mogli  na  razie  obejrzeć 
film u  w  kinie  na  Zawodziu. 
Właścicielka Grażyna  Bartosz 
wyjaśnia, że w przypadku  tego 
film u obowiązują  inne  niż  za
zwyczaj zasady. Większość ob
razów  oglądają  najpierw  wi
dzowie  tak  zwanych  kin  pre
mierowych  znajdujących  się 
przede  wszystkim  w  dużych 
miastach. Jednak  istnieje moż

liwość  wypożyczenia  filmów 
na organizowane późnym  wie
czorem  seanse.  W  ten  sposób 
w  Ustroniu,  G.  Bartosz  udaje 
się  przedstawić  Jeszcze  cie
płe"  filmy  w  cyklu  „Nocne 
Kino  Premier  Filmowych". 
Dystrybutor  „Ogniem  i  mie
czem" wprowadził jednak  do
datkowe  obostrzenia.  Wpraw
dzie  powstało  aż 70  kopii,  ale 
rozprowadzono  je  głównie  w 
dużych miastach. Tam  fil m ma 
być  emitowany  przez  miesiąc 
na wszystkich seansach, a jeśli 
w ciągu pierwszych  14 dni bę
dzie  odpowiednia  frekwencja, 
kolejne  2  tygodnie.  Tak  więc 
dzieła Jerzego Hoffmana może
my się spodziewać  w  Ustroniu 
najwcześniej w połowie marca. 

Oczekując na fil m można się 
wybrać do galerii Biura Promo
cji i Wystaw Artystycznych  na 
Rynku,  gdzie  wystawiane  są 
obrazy  Waldemara  Kuźbiń
skiego pod wspólnym  tytułem: 
„Postaci  i  sceny  z  literatury 
polskiej"  pokazujące  aktorów 
wcielających się w postaci  bo
haterów  literackich,  między 
innymi  Sienkiewicza,  Prusa, 
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Reymonta.  Liczba  zwiedzają
cych wzrosła, odkąd głośno zro
biło się o pierwszej części „Try
logii" Henryka  Sienkiewicza. 

Jest też czas, by zapoznać się 
z  literackim  oryginałem.  W 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
znajduje się,  a właściwie  znaj
dowało  (w  piątek,  12  lutego 
wszystkie egzemplarze były wy
pożyczone)  osiem  wydań 
„Ogniem  i mieczem". Niektóre 
z nich  mają swoje  lata, gdyż w 
przeciwieństwie do bardziej po
pularnego  „Pana  Wołodyjow
skiego"  i  „Potopu"    lektury 
szkolnej, opowieść o siedemna
stowiecznych  kresach, nie była 
tak  często wznawiana.  Książki 
pochodzą głównie z lat 60. i 70., 
najstarsze wydanie z 1955  roku, 
a najnowsze z roku  1987. Mała 
liczba czytelników sprawiła, że 
ich  stan jest  w większości  bar
dzo  dobry.  W  bibliotece  zapy
taliśmy także, czy zwiększyło się 
zainteresowanie  innymi  dzieła
mi Sienkiewicza, ale dowiedzie
liśmy się, że  sam  autor  nie  zy
skał na popularności. 

W GU przypominamy  kary
katury  odtwórców  głównych 
ról w filmie, autorstwa  Izabelli 
Kulczyńskiej,artystki z Warsza
wy, która miała okazję „podglą
dać" ich podczas pracy. Rysun
ki  wystawiane  były  w  ustroń
skiej galerii  BPiWA.  (mn) 

USTA  99 
Za  nami  dwa  spektakle 

Ustrońskich  Spotkań  Teatral
nych. W poniedziałek  publicz
ności  zgromadzonej  w  Mu
zeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
zaprezentował  się  Jerzy  Ze
lni k  w  ułożonym  i  wyreżyse
rowanym  przez  siebie  mono
dramie opartym  na  twórczości 
Adama  Mickiewicza.  Wpraw
dzie znakomity aktor tłumaczył 
po  spektaklu,  że  nie  mógł  za
prezentować  się  w pełnej  for
mie,  ale  pewne  niedociągnię
cia, na które zwrócił uwagę, nie 
były dostrzegalne dla widzów. 
W następnym  numerze  przed
stawimy  rozmowę  z  J.  Zelni
kiem.  We  wtorek  oryginalne 
widowisko zatytułowane „Nar
komanka"  pokazała  Barbara 
Guzińska z Teatru Polskiego w 
BielskuBiałej.  Historia  oparta 
na tekstach  Barbary  Rosiek za
brzmiała bardzo autentycznie, z 
pewnością  również  dlatego,  że 
aktorka  uczestnicząc  w  grupie 
oazowej zetknęła się z młodzie
żą uzależnioną. 

Jeszcze w środę wybrać moż
na się na monodram  Ireny Jun 
aktorki Teatru Studio, w czwar
tek  będziemy  mieć  przyjem
ność  gościć  Olgierda  Łuka
szewicza,  a na piątek  miłośni
ków  połączenia  muzyki  i  sło
wa zaprosić  należy do  kościo
ła ewangelicko    augsburskie
go  na  widowisko  „Oto  czło
wiek".  Wysłuchamy  wówczas 
koncertu organowego w wyko
naniu  Michała  Banasika  i re
cytacji wierszy Norwida  i Mi
łosza  w  wykonaniu  Katarzy
ny  Gniewkowskiej     Kępki , 
Jerzego  Gniewkowskiego  i 
Wiesława  Sławika. 

cam". Ironię tego zdania wypo
wiedzianego  rankiem  1940 
roku  do  zaspanego  męża,  od
czuła  J.  Jabczyńska  do  bólu. 
Wróciła po pięciu  latach, a to co 
się wydarzyło w tym czasie,  to 
treść  książki. Nie jest  to  próba 
historycznego ujęcia losów wię
zionych  Polaków, a subiektyw
na  relacja młodej  kobiety,  opis 
jej próby przetrwania, zachowa
nia godności,  ciągłego strachu, 
często zwątpienia w człowieka. 
Ten subiektywizm  i żywy, eks
presyjny sposób narracji  stano
wią  o  wartości  „Opowiadania 
zza kraty". Książkę nabyć moż
na w Muzeum Hutnictwa i Kuź
nictwa,  ustrońskiej  księgarni  i 

Bibliotece Miejskiej.  (mn) 

Staraniem  parafii  św.  Kle
mensa w Ustroniu wydano pod 
koniec ubiegłego roku książkę 
Józefy  Jabczyńskiej   „Opo
wiadanie  zza  kraty".  „Są  to 
wspomnienia  z pięcioletniej  tu
łaczki po więzieniach  i  obozach 
koncentracyjnych,  wspomnie
nia przepełnione  bólem,  niena
wiścią,  a  zarazem  miłością  i 
nadzieją,  nadzieją  na lepsze ju
tro. " pisze we wstępie Magda
lena  Piechowiak.  Wydawnic
two powstało z okazj i 90  rocz
nicy urodzin pani Józefy  oso
by  znanej  w  Ustroniu  chyba 
wszystkim   wieloletniego  pe

dagoga,  harcmistrza,  kobiety 
stale  skupiającej wokół  siebie 
dzieci  i młodzież,  a  szczegól
nie dzieci pokrzywdzone  przez 
los. Przeżyła  12 więzień,  obóz 
koncentracyjny  w  Zwodau  i 
obóz w Ravensbruck. „  Trudno 
jest  sobie  wyobrazić   czytamy 
dalej we wstępie,  że  w  takich 
warunkach  miała  jeszcze  do
stateczną  odwagę  i  dyscyplinę, 
aby zachować  własną  godność, 
nieść pomoc  innym  i  okazywać 
solidarność.  " 

Pierwszy  rozdział  książki 
napisanej w bardzo  osobistym 
tonie  nosi  tytuł  „Zaraz  wra
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Psy w ciągu roku przeżywają dwa trudne okresy  wakacyjnych 
wyjazdów i podniesienia podatku od posiadania psów. Podwyżki 
podatku są oczywiście niewielkie  i stają się raczej pretekstem  niż 
faktyczną  przeszkodą  w zatrzymaniu  psa.  W tych okresach  daje 
się wyraźnie zauważyć zwiększoną  liczbę wyrzucanych psów. Funk
cjonariusze ustrońskiej straży miejskiej od początku  1999 roku od
wieźli do schroniska w Cieszynie 8 psów. Ale na tym nie koniec. 

6  lutego otrzymano zgłoszenie, że znaleziono wałęsającego się 
psa rzadkiej rasy, prawdopodobnie malamut. Osoba, która znala
zła  czworonoga  postanowiła  na  razie  go  zatrzymać.  Być  może 
znajdzie  nowy  dom,  ale  może  się  też  tak  zdarzyć,  że  po  kilku 
dniach  o psie przypomni  sobie  właściciel. 

Problemem są nie tylko psy bezpańskie. 8 lutego zgłoszono, że 
w Nierodzimiu  bez  żadnych  zabezpieczeń  biegają  trzy  psy.  Po 
rozmowach  z mieszkańcami,  którzy  raczej niechętnie  współpra
cują w  takich  przypadkach,  ustalono  ewentualnych  właścicieli. 
Jeden przyznał, że pies należy do niego, drugi powiedział, że ma 
podobnego psa, ale teraz znajduje się na terenie posesji.  10  lute
go mieszkańcy ul. Leśnej poinformowali, że w okolicy wałęsa się 
rottweiler bez kagańca  i obroży. Nie zdarzyło się to po raz pierw
szy, choć w myśl  ustawy  rasa  ta  uznawana jest  w Polsce za  nie
bezpieczną  i trzeba  mieć  zezwolenie  na posiadanie  takiego  psa. 
Ustalono właściciela,  ale po przyjeździe na miejsce pies już  tam 
był. Właścicielowi  wręczono wezwanie na  komendę. 

W ciągu 5 dni w sprawie psów  interweniowano  3 razy  i nic nie 
wskazuje na to, by sytuacja uległa poprawie.  Właściciele  lekce
ważą ustawowy obowiązek wyprowadzania psów tylko z kagań
cem  i na smyczy, wyrzucają je, kiedy stają się przeszkodą.  Może 
należałoby wzorem  innych miast oznakować zwierzęta. Psom przy 
okazji  szczepienia  można  wytatuować  na  uchu  numer.  Kiedy 
schwytany zostaje wałęsający się pies, odwozi się go do schroni
ska, następnie ustala właściciela,  a ten przy odbiorze  czworono
ga płaci za jego pobyt w placówce  i mandat za niewłaściwą  opie
kę. Koszty być może zmuszą do przestrzegania przepisów, a schro
nisko będzie miało pieniądze na działalność.  (mn) 

Mam  pana  i smycz.  Fot.  W.  Suchta 

LIST  DO  REDAKCJ I 
Prawie  codziennie  słyszymy  o strajkach.  Rzadko jednak  zastana

wiamy się nad tym, że mogą nas one dotknąć  osobiście. Jako  osoba 
starsza  często korzystam  z pomocy  służby zdrowia.  Muszę  regular
nie zażywać  lekarstwa,  jestem  często  w naszym  ośrodku  zdrowia 
przy  ul. Mickiewicza.  Ostatnio  byłam  tam podczas  ogólnopolskie
go strajku  lekarzy. Na korytarzu  siedziało  pełno  pacjentów  czeka
jących  na zakończenie  protestu.  Były  tam  osoby  chore  na grypę  z 
wysoką gorączką  byli też inni chorzy potrzebujący  pomocy.  W pew
nym momencie przechodzący  korytarzem  lekarz przychodni  Walter 
Piątek stwierdził, ze chorzy nie powinni  czekać  i zaczął,  mimo  straj
ku przyjmować  pacjentów.  Wszyscy  byli  bardzo  mile  zaskoczeni. 
Wiele osób na pewno  zapamięta  z wdzięcznością  to ludzkie  podej
ście  do  ludzi  chorych.  Za  to chciałabym  podziękować.  Nie jest  to 
jedyny  przypadek,  gdy  w naszym  ośrodku zdrowia  tak dobrze  trak
tuje się  ludzi potrzebujących  pomocy  lekarza. 

Imię  i nazwisko  do wiadomości  redakcji. 
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Ze śniegu  najbardziej cieszą się  dzieci.  Fot. W. Suchta 
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dwutlenek  siarki 

dwutlenek  azotu 

ozon 

tlenek  węgla 

pył  zawieszony 

temperatura 

prędkość  wiatru 

nasłonecznienie 

ciśnienie 

wy  monitoring 
14 lutego 
34,6  |.ig/m3 (stęż. dop.  125  | . i g / m3 ) ^ | 

20,5  |ag/m3  (stęż. dop.  100 |ig/m3)  ' l ' 

56,1  fig/m3 (stęż. dop. 65  |ig/m3) 

429,3  ng/m3 (stęż. dop. 3500  |ug/m3) 

24,5 ng/m3  (stęż. dop.  100  (ig/m3) 

min.8,9°C; 12.02; maks.0,3°C;8.02 

min. 1,9m/s; 8.02; maks. 11,5m/s;8.02 

min. 17,7 W/m2; 14.02;maks.427,4W/m2;8.02 

min.949hPa;8.02;maks.981 hPa; 14.02 

Centrum  Ubezpieczeniowe w  Ustroniu 
ul. Błaszczyka  22, tel.  8542892 

zaprasza  Szanownych  Państwa  do 

i 

EMERYTALNYC H 
Dotyczy  to osób pracujących  do 50go  roku życia 

Udzielamy  bezpłatnie  wyczerpujących 
informacj i oraz służymy  doradztwem 

Fot. W. Suchta 



Z zainteresowaniem  przeczytałem  wywiad  z dyrektorem  hote
lu „Juhas" Czesławem Zagawą, zamieszczony w 2 numerze  „Ga
zety  Ustrońskiej".  Cieszy  mnie  każda  propozycja  upiększenia 
Ustronia  i pozwolę sobie  na dodanie  moich  propozycji  i uwag. 

1.  Pilnym  i ważnym  zadaniem,  nie  wymagającym  właściwie 
nakładów  inwestycyjnych jest zmniejszenie zadymienia  i zwięk
szenie udziału  zieleni  i kwiatów wzdłuż ulic, na skwerach  i przy 
zabudowaniach  prywatnych.  Zmniejszenie  zadymienia  będzie 
możliwe przez wyeliminowanie  węgla  i tańszych  gatunków  paliw 
do ogrzewania  mieszkań. Osiągnąć to można przez  przywrócenie 
obniżki ceny gazu ziemnego stosowanego do ogrzewania mieszkań 
(do 3 000 m3 rocznie) obowiązującej do roku  1989. W mroźne dni 
zimowe nad osiedlami unoszą się chmury dymu („smog"). W dziel
nicy, w której mieszkam, nie mogę otworzyć okna od strony  zabu
dowań, gdyż do mieszkania wdziera się gryzący dym. Dym ten jest 
chyba  bardziej  szkodliwy  od  spalin  z przejeżdżających przez  Ry
nek samochodów  i może zagrozić statusowi  uzdrowiska. 

Trzykrotnie  zwracałem  się do władz centralnych  z  podpisami 
540 mieszkańców, z obszernym  umotywowaniem  popartym  przez 
Radę  Miejską. Z otrzymanych  propozycji  od  ministra  finansów 
wynikało,  że  urzędnicy  we władzach  centralnych  nie znają  tego 
zagadnienia  i konieczny  byłby  wyjazd z materiałami  uzasadnia
jącymi skutki ekonomiczne spowodowane stosowaniem  węgla w 
miejsce gazu  w  naszym  regionie.  Proponuję  by sprawę  tę  poru
szyły władze miejskie przy okazji bytności przedstawicieli  władz 
centralnych w Ustroniu 

Przypuszczam,  że  mieszkańcy  Ustronia  byliby  wdzięczni  dy
rektorowi Zagawie, gdyby sprawę tę poruszył przy okazji  bytno
ści przedstawicieli  najwyższych władz w Ustroniu. 

2.  Problem  „uwolnienia  Rynku"  poruszony  w  wywiadzie  nie 
uważam  za zasadniczy.  Wokół Ryku zgrupowane są władze  mia
sta,  największy  bank,  sklepy,  do  których  przyjeżdża  codziennie 
setki  interesantów,  klientów, wśród  których jest wielu  ludzi  star
szych,  niepełnosprawnych,  którzy  muszą  przyjeżdżać  samocho
dem,  lokalnym autobusem  i dojście z parkingu odległego o kilka
set  metrów jest  niemożliwe.  W znanych  mi  uzdrowiskach,  rów
nież zagranicznych, jest możliwość dojazdu do władz miejskich i 
zaparkowania  czasowego  samochodu.  Upiększanie  Ustronia  nie 
musi  być realizowane  kosztem  likwidacji  miejsc do  parkowania 
przy gmachach  publicznych,  czy  też  likwidacji  przystanków  au
tobusowych. Nie natknąłem się dotychczas na orszaki ślubne, prze
chodzące przez rynek, gdyż w pełnym składzie przechodzą  tylko 
do  kościołów  przez  place  przykościelne.  Do  Urzędu  Stanu  Cy
wilnego  idą  w  znacznie  mniejszym  składzie  i niekoniecznie  w 
dniu ślubu  kościelnego. 

3. Ustroń  posiada  od wielu  lat status uzdrowiska  i dostosowa
nie  się  do  wymagań  stawianych  uzdrowisku  i ich  coraz  lepsze 
realizowanie jest głównym  zadaniem  i kierunkiem  rozwojowym 
Ustronia.  Istnienie  drobnego  rolnictwa  produkującego  żywność 
ekologiczną  na potrzeby  Uzdrowiska jest  celowe. Nie widzę  za
tem, by rolnictwo przeszkadzało rozwojowi uzdrowiska. W Ustro
niu  istnieje wiele  gospodarstw  rolnych  produkujących  żywność 
ekologiczną  mogących  konkurować  nawet  ze  szwajcarskimi. 
Sceptykom  proponuję zwiedzenie gospodarstwa  Jerzego  Śliwki, 
byłego radnego, w Ustroniu  Polanie. Na podwórku, przy  zabudo
waniach,  na  balkonach,  parapetach  okiennych  jest  więcej  kwia
tów,  niż  przy  niejednym  ośrodku  wczasowym.  Jest  to  przykład 
godny  naśladowania,  zarówno  dla właścicieli  domów  mieszkal
nych, jak  i dla  użytkowników  ośrodków  wczasowych.  Do  tych 
ostatnich  apeluje  również,  by więcej  serca  poświęcili  otoczeniu 
ośrodków, ścieżkom  spacerowym,  ławeczkom.  Wydaje mi się, że 
łatwiej  konserwatorowi  zatrudnionemu  w ośrodku  naprawić  ła
weczkę  przy  ścieżce  w  pobliżu  zabudowań,  niż  wysyłać  ekipę 
remontową  z miasta.  Wiemy, że budżet miejski nie pokrywa naj
pi lniejszych  potrzeb,  brak  środków  na  inwestycje,  remonty  i dla
tego też każdy miłośnik Ustronia winien nieść swój wkład w upięk
szenie miasta. Ustroń powinien być miastem zieleni i kwiatów, pro
pozycje swoje złożyłem już przed wielu  laty władzom  miejskim. 

Wysiłkiem  odchodzącego  pokolenia  było  zbudowanie  nowo
czesnej  dzielnicy  wczasowej  w  Jaszowcu,  zadaniem  obecnych 
użytkowników, jest  nie dopuszczenie  do dewastacji  i dążenie do 
jej  rozwoju  i upiększenia. 

4. Ustroń jest obszarowo dużą miejscowością  i można  rozdzie

li ć  terenowo  dzielnice  leczniczo  sanatoryjne na  Zawodziu,  na 
dzielnicę  wczasowo   wypoczynkową  z wydzielonymi  ośrodka
mi  rozrywkowymi,  na  dzielnicę  zamieszkałą  przez  „tubylców" 
pracujących w dzień  i odpoczywających w nocy, na tereny  pery
feryjne dla  rodzinnych  gospodarstw  rolniczych  produkujących 
żywność  ekologiczną,  przystosowanych  również  do  prowadze
nia wczasów rodzinnych, tańszych od wczasów w dużych  ośrod
kach. Nie widzę potrzeby budowy kafejek wokół rynku, gdyż nie 
jest to teren wypoczynkowy, ani też lokali rozrywkowych  wzdłuż 
ulic centralnych w Ustroniu, gdyż taki  lokal rozrywkowy,  którym 
chcieli  zrobić  „Prażakówkę" już mieszkańcy  Ustronia  przeżyli. 

Uważam, że idealnym terenem rozrywkowym z kawiarnią, noc
nym  klubem jest  tzw.  centrum  handlowe  w Jaszowcu    Skalicy, 
od kilku  lat czekające na biznesmena,  a tym czasem  niszczejące. 
Po cóż więc budować  podobne,  w centrum  Ustronia.  W  Jaszow
cu  istnieje też nowo otwarty  hotel  „Colonia   Sport"  dostosowa
ny  do  potrzeb  rynku.  Powstał  w  dawnym  DW  „Pokój",  pierw
szym przedwojennym domu wypoczynkowym, zbudowanym jesz
cze w okresie, gdy Jaszowiec  był nieznaną  dzielnicą  Ustronia,  a 
raczej Ustronia  Polany. 

5.  Bogactwem  Ustronia  są  nasze  lasy,  są  walory  leczniczo 
klimatyczne, jest  rzeka Wisła. Walory te trzeba eksponować,  wy
korzystywać.  By  zapoznać  gości  z pięknem  Ustronia  potrzebne 
są  dróżki  dojazdowe,  umożliwiające dojazd  na  zbocza  górskie, 
do  istniejących  zabudowań.  Takie  drogi  mają  kraje  zachodnie, 
mają nasi sąsiedzi zachodni  i południowi, nie zamożniejsi od nas. 
Celem  przyjazdu gości do Ustronia nie jest wypoczywanie w ka
wiarni  przy  Rynku, mimo, że być może  lepiej wyposażonej,  lecz 
kontakt z przyrodą, z krajobrazem górskim, z szumiąca cicho rzeką 
Wisłą.  Ustroń  posiada  niewykorzystane  tereny  nadrzeczne,  są 
plaże  przy  basenikach  rzecznych,  które  mogą  być  największa 
atrakcją dla mieszkańców  miast. 

Reasumując, kierunkiem  rozwojowym  i naszym zadaniem,  za
daniem  miłośników  Ustronia jest  jego  rozwój jako  uzdrowiska 
(po  zakończeniu  budowy  obiektów  leczniczych  w dzielnicy  Za
wodzie), a mianowicie: 

a. dążenie do zmniejszenia  zadymienia, 
b. upiększenie  Ustronia  (bez większych  nakładów  inwestycyj

nych) przez  sadzenie  drzew  i krzewów  ozdobnych  wzdłuż  ulic i 
alei spacerowych, zakładanie kwietników przy skwerach, placach, 
zakładanie sadów  i ogrodów przydomowych,  zgodnie z przeszło 
stuletnią  tradycją ustrońskich  sadowników. 

Ustroń  ma być miastem  kwiatów  i ogrodów. 
Jan  Małysz,  Zarząd  Osiedla  Ustroń  Polana 

Jaki  kierunek  rozwoju?  Fot. W.  Suchta 

PODZIĘKOWANI E 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustroniu oraz Samorząd 

Uczniowski  w  imieniu  wszystkich  uczniów  pragnie  serdecznie 
podziękować  oraz wyrazić ogromną  wdzięczność Radzie  Rodzi
ców za zorganizowanie  i przeprowadzenie  Balu  Rodzicielskiego. 

Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich Rodziców,  licz
nej grupy Sponsorów  oraz Sympatyków  „dwójki" . 

Wasze wspólne działania pozwoliły pozyskać dodatkowe środki 
finansowe, które przeznaczone zostaną  na zakup pomocy  dydak
tycznej oraz modernizację głównego wejścia do  szkoły. 

Dziękujemy za wspaniałą  współpracę. 

Gazeta Ustrońska  9 



Ogłoszenia drobne 
Wideorejestracja SVHS  i  VHS. 

Tel.  8544357. 

DYWANOCZYSZCZENIE. 

Tel.  8543839. 

Pokój do  wynajęcia. 
Tel.  grzeczn.  8542922  po  20. 

Sklep  „Beskidy"    Upominki,  Pamiąt

ki,  Rękodzieło  Artystyczne    Pawilon 

Handlowy w Centrum (obok  kościoła). 

Zapraszamy  na  zakupy. 

Bramy  przesuwane  i  skrzydłowe  (au

tomatyka).  Kompleksowe  wykonywa

nie  ogrodzeń  ozdobnych  oraz  siatko

wych  wraz  z podmurówką,  balustrady 

ozdobne, kraty.  MetalPłotOgrodzenia, 

Cieślar Marek,  Ustroń, ul.  Dominikań

ska 24a, tel. 85451 06,0601516854. 

Solidnej  firmi e  zlecę  zabudowę  tara

su, ok. 40m2, z lekką  konstrukcją z za

daszeniem.  Tel.  8545441. 

Sprzedam  klatki  na  papugi  solidnie 

wykonane  oraz  przyczepkę  bagażową 

do  auta  osobowego  (sam).  Cena  do 

uzgodnienia. Tel. grzecznościowy  854

2213,  wieczorem  do  godz.  21. 

Śląska  Kasa  Chorych.  Gabinet  Gine

kologiczny.  Ustroń, ul. Lipowa 47,  tel. 

8544362. 

Bramy  i ogrodzenia  kute  STEIN  ME

TAL .  8541769  tel.  grzecznościowy 

0603376276. 

Wideorejestracja.  8544357. 

Usługi  ogólnobudowlane,  instalacyj

ne,  dekarskie.  Wycinka  drzew. 

Tel.  8544498. 

Opiekunkę  do  ośmiomiesięcznego 

dziecka  przyjmę.  Tel.  8543222. 

Zarejestrowany  na  kasetach  video  sa

tel i tarny  przekaz  programu  Twoja 

przyszłość  w  przededniu  seminarium 

nadchodzącego  tysiąclecia    2000. 

Zaproszenie  na  programy  wyśmieni

tego mówcy  i autora książek  dra  Dwi

ghta K. Nelson.  Od  1.03.1999  r.  godz. 

17,  codziennie  oprócz  niedziel.  Ko

ściół  Adwentystów  Dnia  Siódmego. 

Ustroń,  ul.  Długa  49.  Zapraszamy. 

O  lamp y 
O  art . elektryczn e  ^ ^ 
O  wyrob y z drewn a  ^ 

Ustroń, ul. Daszyńskiego  (w miejcu dawnego  kina) 

W akcji Henryk  Pietrzak... 

10  Gazeta  Ustrońska 

Fot.  W. Suchta 

...i  Kazimierz  Heczko.  Fot.  W.  Suchta 

C O  N A S  C Z E K A 
WYSTAW Y 
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  bibliofilskie  z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny: wc 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    13. 
Biur o  Promocji  i Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A,  tel.  8545458. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul.  Ogrodowa  I,  tel.  8543108.  Czynne:  917. 
Stała  wystawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

IMPREZ Y 
Monodram  oparty  na  tekstach  „Pana  Tadeusza"  w 
wyk.  Ireny Jun   aktorki  Teatru  Studio w  Warszawie. 
„ A  kaz  tyz  ta  Polska,  a  kaz  ta"  wg  Stanisława  Wys
piańskiego  w  wyk.  Olgierda  Łukaszewicza. 
„Oto człowiek"   spektakl  oparty  na wierszach  Nor
wida  i  Mi łosza  w  wykonan iu  Katarzyny 
GniewkowskiejKępki.  Jerzego  Gniewkowskiego, 
Wiesława Sławika.  Koncert organowy: Michał  Banasik. 
Krajowy  Klub  Iluzjonistów:  pokazy  przy  muzyce. 
Wystąpią:  Rafał  Mulka,  Antoni  HebnobTony. 
GCR  „Repty". 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tel/fax  8541640 

17.2. 

18.2. 

19.2. 

godz.  19.00 

godz.  19.00 

godz.  19.00 

18.2.  godz.  19.00 

1718.2.  16.00  Mrówka  Z 
18.45  Złoto  dezerterów 
20.45  Jackie  Brown 

1924.2.  18.45  U  Pana  Boga  za  piecem 
20.30  Przypadkowa  dziewczyna 

25.2.  16.00  U  Pana  Boga  za  piecem 
18.45  Przypadkowa  dziewczyna 

26.2.3.3.  18.45  Za  ciosem 
20.30  Negocjator 

Nocne  Kin o  Premier   Filmowych 
18.2.  23.15  Kilerów  dwóch 
25.2.  21.00  Cudotwórca 

Do 20  lutego apteka  „Manhatan "   na os.  Manhatan. 
Od 20 do 27  lutego apteka  „Elba "  przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

UBEZPIECZENI A 
Fundusze Emerytalne 

Z '  Polańska  35 
PREVENTER  [obok szkoły  w  Polanie] 
v y  tel.  8543000 

ZAKŁA D 
DOSKONALENI A 
ZAWODOWEGO 
w  Katowicac h 

I zaprasza  na  kursy;  j 
wprawo jazdy  kat. A,  B  f 
»»obsługa  komputera 

programy  Word,  Exel 
»»minimum  sanitarne 

z  c.o. 
»»SEP (elektryczny) 

p 
z  materiałów 

niebezpiecznych 
»»i  inne 



Finał:  Buchta   Rygiel.  Fot. W.  Suchta 

tu w  Ustroniu  takie  imprezy  były  organizowane  częściej. 
Sędzią  głównym  zawodów,  podobnie  jak  przed  rokiem,  był 

Jerzy  Hojnacki . Twierdzi on, że organizacyjnie zawody  przygo
towano  bez  zarzutu.  Co  prawda  nie  przekroczono  bariery  stu 
uczestników,  ale  zapewne  zawiniła  epidemia  grypy.  W  każdym 
razie  J.  Hojnacki  twierdzi,  że  organizacyjnie  są  w  stanie  obsłu
żyć w Ustroniu  turniej nawet z udziałem  300  zawodników. 

Miałem  okazję  prowadzić  kilkanaście  dużych  turniejó w  i 
w niczym ten ustroński od nich nie odbiega — mówi J. Hojnacki. 
— Szczęśliwi  jesteśmy,  że  wzięło  udział  kilk u  niepełnospraw
nych. Nie było żadnych protestów, ale to chyba przepiękna sala 
gimnastyczna z góry narzuca sportowego ducha walki . Nie po
kazałem ani razu żółtej, a tym bardziej  czerwonej  kartki . Zresztą 
nie  tylk o  wspaniała  oprawa,  ale  również  nagrody  bardzo  za
chęcające.  Nie udało się przekroczyć  bariery  100 zawodników. 
Przypomnę,  że  przed  rokiem  wystartowała  taka  sama  ilość 
uczestników.  Być może należy ten turnie j  bardziej   rozpropago
wać wśród młodzieży. Martw i też niewielka  ilość pań stających 
do  rywalizacji .  Może  mają  więcej   obowiązków  domowych  w 
dni wolne od pracy, ale chyba  te parę godzin na  rok, by pograć 
w pingponga,  każdy  może jakoś wykroić. Zadowolony  jestem 
natomiast  z  własnego  występu.  Może  przypomnę  rozmowę 
sprzed  roku  dla  GU,  gdzie  trochę  tłumaczyłem  się,  że  nie  po
zwala  mi  lepiej  grać  przebyty zawał. Tym  razem  się  zrehabili
towałem  i zająłem  trzecie miejsce w silnej   konkurencji . 

Poziom  bardzo wysoki  i z tego należy się cieszyć—  twier
dzi główny organizator Kazimierz Heczko. — Nagrody  bardzo 
atrakcyjn e  i dlatego zjawiają  się  też zawodnicy  czynnie  gra
jący  w  klubach, a jest  to  turnie j   amatorski  i niestety  nie  mo
żemy  ich dopuścić.  Był to jedyny zgrzyt  podczas całej   impre
zy.  Zjawil i  się  wszyscy  najlepsi  amatorzy  byłego  wojewódz
twa.  Ja  również  grałem  i  zająłem  wysokie  siódme  miejsce, 
niestety  dyplomy  rozdawaliśmy  tylk o do szóstego  miejsca. 

IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego  o Mistrzostwo  Ustronia 
zorganizowany przez TRS „Siła" Ustroń   sekcja tenisa  stołowe
go, Urząd Miejski  i Szkołę Podstawową  nr 2 sponsorowali:  Biu
ro Usług Turystycznych  „Ustronianka",  firma „Standard",  Sklep 
Sportowy  Ottona  Marosza,  PPH U „Słonecznik",  firma  „Tomo", 
firma „Aga  Sport", „Galeria  na Gojach", Urząd  Miejski,  (ws) 

Już po raz czwarty rozegrano Otwarty Turniej Tenisa  Stołowe
go o Mistrzostwo Ustronia. 6 lutego w sali gimnastycznej  Szkoły 
Podstawowej  nr 2  lywalizowali  zawodnicy  i zawodniczki  do  lat 
15. 7  lutego  starsze  grupy  wiekowe.  W  sumie  przy  sześciu  sto
łach przez dwa dni grało 99 uczestników  imprezy, która  wypadła 
jeszcze okazalej niż rok temu. (O pierwszym  dniu Turnieju  pisa
liśmy  przed  tygodniem.)  Podkreślić  należy  bardzo  wysoki  po
ziom sportowy  turnieju. Zjawiło się sześciu  zawodników,  którzy 
w przeszłości  grali w II  lidze. 

W grupie seniorek do  gry o tytuł mistrzowski  stanęło sześć  za
wodniczek. Ubiegłoroczna mistrzyni  Monik a  Szalbot z Wisły  za
jęła  trzecie miejsce, a zwyciężyła  Jolanta  Chlebnicka  z  Bielska
Białej, która gra w tenisa stołowego od dziesiątego roku życia. Jest 
byłą zawodniczką  BKS BielskoBiała  i AKS Chorzów.  Kilkakrot
na mistrzyni województwa bielskiego. Raz mistrzyni strefowa, czy
li województw katowickiego, bielskiego, opolskiego i częstochow
skiego. Jak o sobie mówi obecnie jest „kurą domową", matką dwój
ki dzieci. W Ustroniu grała swoją rakietą z lat występów w II  lidze. 

— Nareszcie jestem  na turniej u gdzie można sobie pograć — 
mówi J. Chlebnicka. — Zazwyczaj  na podobnych imprezach star
tuj ą najwyżej  trzy zawodniczki. Praktycznie obecnie nie trenu
ję,  a  jedynie  uczestniczę  w  amatorskich  turniejach.  Tu  jakoś 
sobie poradziłam, choć trochę musiałam się  pomęczyć. 

Drugie  miejsce  zajęła  Anna  Gieca  z  Jaroszowca.  Wystąpiły 
dwie reprezentantki  Ustronia  Daria Maślanka zajęła piąte miej

W turnieju stoczono wiele zaciętych  pojedynków.  Fot. W. Suchta 

sce, a Agata  Heczko  szóste. 
Seniorzy grali w dwóch grupach  wiekowych   do 40  lat  i od 41 

lat. W grupie starszej zwyciężył  reprezentujący OSP  w  Skoczo
wie  Henryk  Pietrzak.  Drugi  był  Zbigniew  Mika ,  trzeci  Jerzy 
Hojnacki   obaj z  Bielska   Białej. 

25  zawodników  rywalizowało  w  grupie  seniorów  do  lat  40. 
Podczas  gry  finałowej na  sali  panowała  cisza  przerywana  okla
skami  po udanych  zagraniach  z jednej  i drugiej strony. Co  praw
da reprezentujący BUT „Ustronianka" Andrzej  Buchta  przegrał 
dość gładko pierwszego seta, jednak  w drugim walka  rozgorzała 
na całego.  W sumie  i drugiego seta wygrywa 24:22  Tomasz  Ry
giel  z  Cieszyna  i on  zostaje  zwycięzcą  tej  kategorii  wiekowej. 
Trzecie  miejsce zajął Sylwester   Rucki  z Cieszyna. 

— Konkurencj a silniejsza niż przed rokiem — mówi A. Buch
ta, zwycięzca sprzed  roku. — Tomek wygrał zasłużenie, choć w 
drugi m  secie  nawiązaliśmy  równorzędna  walkę.  Wielu  wy
stępujących  tu zawodników  to dobrzy znajomi sprzed  lat, gdy 
graliśmy jeszcze w klubach. Podkreślam zawsze, że na tej  sali, 
na  tej   podłodze  bardzo  dobrze się  gra. 

Rozegrano jeszcze jedno spotkanie, o nagrodę główną ufundo
waną  przez  BUT  „Ustronianka"   wczasy  w Hiszpanii.  Spotkali 
się  zwycięzcy  dwóch  kategorii  wiekowych   T.  Rygiel  i H.  Pie
trzak.  Wygrał w dwóch  setach  T. Rygiel  (21:16,21:10). 

— Rozkręcałem  się z  meczu  na  mecz — mówi  T.  Rygiel. — 
Nie liczyłem  na zwycięstwo po pierwszej  porażce. Grałem  bez 
treningu,  brak  mi  było  ogrania  i dopiero  z czasem  rozkręci
łem  się.  Konkurencj a  bardzo silna. Jeden  w ogóle z  mocniej
szych  turniejó w amatorskich.  Poza  tym  nie spodziewałem  się 
tak wspaniałej   nagrody. 

— Niestety  wiek  nie pozwala  walczyć  z młodszymi  —twier
dzi  H.  Pietrzak.  — Wspaniały  turnie j   i dobrze  byłoby  gdyby 

MM 

Zwycięzca  pojedzie do Hiszpanii. Nagrodę wręcza  R.  Macura. 
Fot. W. Suchta 
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Najpierw trzeba poćwiczyć  z rodzicami.  Fot.  W.  Suchta 

11  lutego  na  Stożku  odbyły  się  Powiatowe  Mistrzostwa  Szkół  Pod
stawowych  w slalomie  gigancie.  W zawodach  tych  bardzo  dobre  miej
sca  zajęli  reprezentanci  szkół  ustrońskich.  Aleksandra  Kania  zajęła 2 
miejsce, Magdalena  Kłósko 3 miejsce i Krzysztof Kania  również  upla
sował  się na 3 pozycji.  Wszyscy  medaliści  są  uczniami  Szkoły  Podsta
wowej Nr 2. Natomiast  uczennica SP  1 Małgorzata  Bożek zajęła 4 miej
sce.  Wszystkie  wymienione  dzieci  zakwalifikowały  się  do  zawodów z 
cyklu „Beskidzkie Nadzieje",  które odbyły  się  16 lutego w Szczyrku.  O 
wynikach  napiszemy  w następnym  numerze. 

OTWARTY  FUNDUSZ 
EMERYTALN Y 

AIG  ISE

Z  FUNDUSZEM  RENTOWYM 
ZAPRASZAMY DO BIURA 

USTROŃ,ul. Cieszyńsk a 1 
od poniedziałku do piątku 

1000   1200  i  1400    1700 

TEL, 854 37 39 
SZKOLENIE  CHĘTMCH  DO  WSPÓŁPRACĄ 

BEZPŁATNE  DORADZTWO. 

L u d z i e  r o z t a m i l i 

Łopowiym  Wóm, co mi  sie przitrefiło, łoto we  fery
je.  Wiycie,  kożdy  rozmyślo  jako  uszporować  kapkę 
grosza, dyć przeca  ponikiedy  nielza koniec z  kóńcym 
zwiónzać.  Tóż  uznałach z mojim  starym,  że  łosztaj
chujymy jednóm  izbę, wyporzóndzymy jak sie patrzi i 
wynajmie sie jóm jakimsik  lufciorzóm, dyć przeca  tel
kownego  norodu  tu  przijyżdżo. 

I  doista,  przocielka,  naraiła  mi  takich,  co  dycki u ni 
miyszkali, nale  latoś była nimocno, tóż wziyłach jich jo. 

Przijechali ci moji goście takim szumnym  autym,  co 
ani przez  naszóm  bramę ni  móg  sie przecisnóć.  Zaro
ski  była  sumeryja,  bo  my  ni  mómy  garażu, a bo i na 
co? Dyć przeca stary jeździ  na bicyklu, a chowie go w 
kamerliku, kole króliczoka. Tóż kapkę my sie poszku
bali, dyć  sie zdało,  że  trzeja bydzie barany  wykludzić 
na  mróz,  coby  było  kaj chować  tóm  szumnóm  gablo
tę.  Nale  jakosi  my  sie  dogodali,  bramkę  zawrzili  na 
kłódkę,  panoczek  włónczył  alarm,  a psa  spuścilimy z 
łańcucha,  no  i dobre. 

Tyn pieróński  alarm  wył  isto ze sztyry  razy  tej  piyr
szej nocy.  Isto psu aucisko było zocne  i skokoł na nie
go.  Tóż  ani  łóni  sie  nie  wyspali,  ani  my.  Potym  było 
tak  samo, nale kapkę my prziwykli.  Dybyście  widzie
li , jako  sie krziwil i  na moji jodło,  toby sie wóm  teżjeś 
łodniechciało.  Na  polywke z nuglami  ani  sie  nie  po
dziwali, chlyb z szynkom  ciepali psu pod stół.  Chcieli 
jyny  tosty, abo pice. Wypili  telkownych  wód  gazowa
nych,  nie  wiym  doista  z czego  ich  tak  strasznucnie 
suszyło.  Jo  jeszcze  dzisio  móm  córek  na  ziymnioki 
pełny  tych  plastików. 

Nale dejcie pokuj! Łodniechciało  mi  sie  tych  wcza
sowiczów,  nie umiym  takim  dogodzić!  Jewka 

PODZIĘKOWANI E 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa dziękuje Mariuszowi  Haraty

kowi za sponsorowanie  i dostarczenie  pizzy na „Włoski  wieczór 
w  Muzeum". 

POZIOMO :  1) podcięcie na boisku, 4) zajęcie rolnika. 6) ma 
ozdobny  ogon,  8) do  trafiania kulą,  9)  pokój Anglika,  10)  ni
ska kondygnacja,  11)  imię żeńskie,  12) naukowcy,  13) ciacho 
weselne,  14)  choroba  zakaźna,  15)  nie  wymaga  udowodnie
nia,  16) gruby  sznur,  17)  stołek  szewca,  18) wyrządzane  ko
muś,  19) napój alkoholowy,  20)  drewniane  kajdany. 
PIONOWO :  1) kwestionariusz,  2) mroczne  bagno,  3) do  od
dania, 4) zbiera dane,  5) posag panny  młodej, 6) czeskie  arty
kuły  spożywcze,  7) miejsce praktyk szkolnych,  11) miasto  we 
Włoszech,  13) przewodzi  prąd,  14) zieleń  pustynna. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowiedzi  mija 
28  lutego. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i z nr  4 
FERI E  W  MIEŚCI E 

Nagrodę  30  zł otrzymuje  Bogumiła  Kawulok  z Ustronia,  ul. 
Orzechowa  13. Zapraszamy  do  redakcji. 
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